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Het is een bijzonder pad en dat is het, ontdekte Sophia 
Geuze toen ze het Dik Trompad in de Beemster afliep. 
Alle ingrediënten voor een Dik Tromavontuur zitten er 
in. Zelfs slootjespringen zou kunnen. 4  

Het Dik Trompad

12  Een nieuwe reden om te gaan wandelen

Samen schatzoeken

nd eropuit



12

nd eropuit 5 mei 2011  

‘Ja, ik zie hem!’, roept de twaalfjarige Peter 
Verkade ineens. En weg is de blonde jongen. 
Tussen de bomen door rent hij in de richting van 
de plaats waar volgens hem ‘de schat’ is verbor-
gen. En warempel,  hij heeft gelijk. Onder een 
paar oude planken in een bosje ergens in de buurt 
van Oudeschans, ligt een munitiekistje. De 
inhoud: een notitieblokje en een pen, voetbal-
plaatjes, een haarclip, speelgoeddwergen, een 
egeltje, een setje speelkaarten, een speeltje en een 
zogeheten travel bug.
De vondst van het kistje met inhoud is het 
resultaat van een ochtendje geocaching, een spel 
waarbij gebruik wordt gemaakt van het global 
positioning system (gps). Het doel is om een cache 
(schat) te vinden die door iemand anders is 
verstopt. Die cache kan van alles zijn: een 
munitiekistje, een zuurkoolton, een tupperware-
doosje of een kokertje van een fotorolletje, als het 
maar waterdicht is. In de cache stopt de eigenaar 
allerlei voorwerpen die geruild kunnen worden. 
Niet alles is toegestaan. Zo mag een voorwerp niet 
politiek of religieus getint zijn. En reclame wordt 
ook niet op prijs gesteld door geocaching.com, dé 
site achter heel wat caches wereldwijd. 

broedgebied
Geocachen wordt steeds populairder in Neder-
land. Naar verluidt zijn er inmiddels meer dan 
12.000 caches in Nederland verborgen. De sport is 
overigens wereldwijd te beoefenen, dus ook op 
vakantie in Frankrijk, Duitsland of waar dan ook.
Peter Verkade is enthousiast geworden over de 
bijzondere buitensport via zijn ouders, Cees en 
Evelien Verkade. Het gezin uit Haren trekt er 
regelmatig op uit om een cache te zoeken. Die 
kunnen op allerlei plekken verstopt zijn: in een 
boom, in struiken, onder wat mos of bladeren en 
soms zelfs onder de grond. Uit het oogpunt van 
natuurbehoud zijn er in Nederland echter nog 
maar weinig begraven caches. Als je een cache 
ergens wilt neerleggen, moet je toestemming 
vragen aan de eigenaar van de grond. Soms wordt 
een cache weggehaald omdat hij in een broedge-
bied ligt. Sommigen zijn niet blij met geocachers 
omdat ze vinden dat die de natuur vernielen. 
Volgens Evelien Verkade klopt daar over het 
algemeen niets van. ‘Mensen die geocachen zijn 
juist natuurliefhebbers.’
Een jaar geleden maakte de familie Verkade voor 
het eerst kennis met geocaching op een familie-
dag. Ze kochten zelf ook een gps-apparaat en 
waren ‘verkocht’. Vooral Cees en Peter zijn 
enthousiast, zo vertelt Evelien eerder op de 
ochtend. ‘Peter is de jongste van vijf kinderen. Het 
is voor hem dan altijd leuk om er op zaterdag even 
met zijn vader op uit te gaan als de rest druk is 
met eigen dingen. En het is ook een leuke manier 
van eropuit gaan. Je hoeft niet altijd naar een 
dierenpark of iets dergelijks om het leuk te 
hebben.’ Feit is wel dat geocaching verslavend is, 
zo zegt Cees. 

pijltjes volgen
Dat beaamt Edwin Landman van harte. Hij heeft 
de speurtocht van deze ochtend geregeld en 
beoefent samen met zijn vrouw Ruth de sport al 

sinds 2008. Bij hen staat de teller van gevonden 
caches inmiddels al op bijna duizend. Edwin: ‘Met 
geocaching kom je op plekken waar je anders 
nooit komt, soms maar vijf kilometer van je huis.’ 
Edwin is musicus van beroep en heeft in zijn 
woonplaats, Nieuweschans, een muzikale puzzel 
gemaakt, met uiteraard aan het einde van de route 
een cache. Die puzzel is overigens niet zo makke-
lijk, laat Edwin weten. ‘Hij is nog maar door drie 
mensen gevonden.’
De speurtocht vandaag begint op de parkeerplaats 
bij Oudeschans, een oude vestingplaats in 
Noordoost-Groningen. De ‘mannen’ van de groep, 
Edwin, Cees en Peter hebben alle drie een 

gps-apparaat in de hand. De cache voor vandaag 
hebben ze opgezocht op internet. Ze hebben een 
account bij geocaching.com, dé internationale site 
voor geocaching. Ze hebben de coördinaten waar 
ze langs moeten lopen ingevoerd op hun apparaat 
en hoeven nu alleen nog maar het pijltje op hun 
schermpje te volgen. Onderweg moeten ze vragen 
beantwoorden. Bijvoorbeeld: ‘Hoeveel kanonnen 
ziet u onderweg?’ of ‘Welk nummer staat er op 
het paaltje op coördinaat x?’ Het is opletten, want 
de vragen volgen elkaar snel op. Gelukkig is er tijd 
genoeg om ook van het landschap te genieten. De 
zon breekt door, vogels fluiten en het uitzicht is 
weids en prachtig. 

Het gezelschap loopt nog maar net het dorp 
Oudeschans binnen of er vindt een bijzondere 
ontmoeting plaats. Een echtpaar dat voor hun huis 
bezig is, blijkt ook te geocachen. ‘Welk team zijn 
jullie?’, vraagt Edwin. Het blijkt om ‘De Schans-
kers’ te gaan, bij Edwin virtueel wel bekend. Er 
wordt even gepraat en verder gaat het, over de 
vestingwal, langs kunstwerken en diverse 

In Nederland liggen duizenden ‘schatten’ verborgen die je met gps kunt vinden. 
Deze nieuwe rage heet ‘geocaching’.
Linda Stelma beeld Omke Oudman

Schatzoeken 
per GPS

Een ochtendje schat 
zoeken via gps-navi-
gatie in Groningen, 
met Edwin en Ruth 
Landman, Cees en 
Evelien Verkade en 
hun twaalfjarige zoon 
Peter.

Geocaching en internet

Internet speelt een belangrijke rol bij 
geocaching. Op diverse websites vind 
je informatie over de verborgen 
dozen. Het meest bekend is de 
wereldwijde organisatie geocaching.
com. In Nederland is er geocaching.
nl. Op de site publiceren mensen die 
een ‘schat’ verstoppen de precieze 
coördinaten van de schuilplaats. 
Anderen lezen die coördinaten en 
kunnen op zoek gaan naar de cache. 
Als ze die gevonden hebben, loggen 
ze in op de website en laten ze een 
berichtje achter.

‘Altijd leuk om te 
kijken of je de schat 
kunt vinden’

AMSTERDAM

Oudeschans

nederland
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kanonnen. Als na anderhalf uur alle gegevens 
verzameld zijn, is het rekenen geblazen. Dat laat 
de groep eensgezind aan Cees over. Verschillende 
getallen moeten met elkaar vermenigvuldigd en 
opgeteld worden. 
Vijf minuten later heeft Cees het voor elkaar en 
zijn de coördinaten van de cache bekend. Nog 
even een klein stukje rijden en het laatste en voor 
de twaalfjarige Peter het belangrijkste deel van 
het spel kan beginnen: het daadwerkelijk op zoek 
gaan naar de schat. Peter: ‘Het is altijd leuk om te 
kijken of je de schat kunt vinden. Dat lukt niet 
altijd want soms is hij weggehaald door mensen 
die er niets van weten.’ Dit keer ligt de cache 
echter keurig waar hij hoort te liggen. 
Enthousiast rommelt Peter in de munitiekist. Er 
zit een travel bug in, een voorwerp met een 
geregistreerd nummer dat gevolgd kan worden 
via internet. Peter twijfelt niet lang en haalt de 
travel bug, een speelgoedtijgertje uit de kist. 
En uiteraard stopt hij er zelf ook iets in: 
 baboesjka-poppetjes. Die zijn voor de volgende 
schatgravers. ■

Op jacht naar de schat.
links: Gevonden! 
Het munitiekistje.

Woordenlijst

 ▶ Geocaching 
Hobby waarbij de ene mens caches ver-
stopt met de bedoeling deze door 
andere mensen te laten vinden. De 
hobby bestaat sinds 2000, omdat 
meestal via GPSr-apparaten naar de 
caches wordt gezocht, en in dat jaar de 
mogelijkheid voor niet-militairen vrij-
kwam.

 ▶ GPSr 
GPS ontvanger. GPS = Global Positioning 
System = Waar ben je op aarde? Een GPSr 
kan de coördinaten weergeven van de 
plek waar je bent of van de plek waar je 
naar toe wilt en geeft dan de richting en 
de afstand aan.

 ▶ Cache 
Doel van het geocache-spel. Het woord 
stamt van het Franse woord ‘cacher’, dat 
‘verbergen’ betekent. Een cache bevat 
minstens een logmogelijkheid, een 
boekje of papiertje waarop je je gege-
vens kunt noteren. Daarnaast kan de 
cache goodies en travel bugs bevatten.

 ▶ Nachtcache 
Een cache die in principe alleen 
‘s nachts is te vinden. Refl ectoren wijzen 
de weg.

 ▶ Goodies 
Ruilobject voor in een cache. Er mag 
onder meer geen parfum, aanstekers of 
etenswaren in een cache gestopt wor-
den. Als er in het doosje iets zit wat er 
niet hoort, wordt dat een Baddie 
genoemd.

 ▶ Travel bug 
een voorwerp met een geregistreerd 
nummer dat in caches wordt gestopt. De 
travel bug reist van ‘schat’ naar ‘schat’ 
en zijn reis kan worden bijgehouden op 
internet. 

 ▶ Muggle 
Niet-geocacher die zich in de buurt van 
een cache ophoudt. De term is ontleend 
aan de Harry Potterserie waar mensen 
die niet kunnen toveren zo genoemd 
worden. Bij geocaching moeten de 
beoefenaars er voor zorgen dat ze bij het 
pakken van de cache niet gezien worden 
door muggles.

▶▶ bron: geocaching.nl, wikipedia, 
geokletsing.nl


