
10 years! Eindhoven, the Netherlands
N 51° 26.369 E 005° 28.704  

Event ter ere van 10 jaar geocaching – By Zugführer – 1 mei 2010 – Markt, Eindhoven
 

Op 3 mei 2000 verstopt Amerikaan David Ulmer een plastic emmer in een bos in de buurt
van zijn woonplaats, en post vervolgens de coördinaten in een nieuwsgroep op internet.
En nu, 10 jaar later, liggen er over de hele wereld meer dan 1 miljoen caches, en worden er
1 weekend honderden evenementen gehouden ter ere van onze hobby.
 

)10 years! Eindhoven, the Netherlands
Size:  (not chosen)   Difficulty: Terrain:   GC255E2

Schrijf je naam even in het logboek van het event, dat is het bewijs dat je aanwezig
geweest bent. Schrijf er gerust wat leuks bij, er is ruimte genoeg in het boek!
 

( )Het Middelpunt van de Ringweg
Size:   (not chosen)   Terrain:   GC255E4

Alleen te doen tot ca. 16.00 uur

Van april 2004 tot september 2005 kende Eindhoven een webcam cache: GCM71R
Ter ere van 10 jaar geocaching is deze voor één dagje gereactiveerd.
Ga voor de camera staan en laat een foto van je maken, met in je handen een A4tje met
daarop duidelijk leesbaar je teamnaam.
De A4-vellen worden verzameld en vormen samen het logboek voor deze cache.
De gemaakte foto's zijn na afloop te bekijken via www.marstecas.nl/martijn/geocaching/10years
 

Eindhoven Toen en Nu
Size:  (regular)   Difficulty:   Terrain:

Deze cache is tot ca. 18.00 uur beschikbaar

Om deze multi tot een goed einde te brengen heb je een fotovel nodig en de onderstaande
lijst met waypoints. Op elk waypoint moet je twee foto's zoeken.
Één foto herken je in het heden, één foto is gemaakt in het verleden.
Als je alle waypoints op de juiste manier combineert met 2 foto's kom je er vanzelf achter
waar de cache ligt.

WP 1: N51 26.300 E5 28.557
WP 2: N51 26.288 E5 28.537
WP 3: N51 26.362 E5 28.508
WP 4: N51 26.226 E5 28.800

WP 5: N51 26.296 E5 28.778
WP 6: N51 26.415 E5 28.946
WP 7: N51 26.475 E5 28.894
CACHE: N.............. E..............

I.v.m. beperkt aantal fotovellen a.u.b. niet beschr ijven en na gebruik terug brengen!!
Na afloop zijn de fotovellen voor de geïntereseerde n nog te downloaden op www.marstecas.nl/martijn/geo caching/10years

 

Size:    GC256RG
Loggen na  16.00 uur kan door na afloop het getal te mailen v ia mijn profiel

Op 100 meter van de cachelocatie staat een groene lantaarnpaal vlakbij een boom. Vanaf
dat punt kun je de laatste overgebleven foto uit het verleden terug herkennen.
Om de bonuscache te kunnen loggen moet je weten welk getal er op deze lantaarnpaal
staat. Deze cache mag je loggen als je dat getal doorgeeft aan de organisator op de Markt.
Blijf bij het zoeken achter de hekken en ga geen privéterrein op.

Iedereen is van harte welkom op 15 mei om 19.00 uur op het Catharinaplein:
GC1ZTK2: WWFM VII Eindhoven en GC24AJ5 : WWFM VII Afterparty

 

Dit event kwam tot stand met dank aan: De Puttertjes, Myterjov, Robje64, Kruimeldief, David Ulmer, Frits Philips en alle aanwezigen!


