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‘Natuurlijk zijn er mensen die het maar 
een raar spelletje vinden’, zegt Gonnie 
Blitz die via vrienden kennismaakte 

met geocaching. Zelf raakte ze eraan verslaafd. 
‘Ik probeer iedere dag een cache te pakken.’ 

Op 1 mei 2000 ontstond het spel nadat Bill 
Clinton satellieten had vrijgegeven voor burger-
navigatie. Op die dag verstopte de Amerikaan 
Dave Ulmar in Oregon een zwarte emmer met 
daarin een logboek en ruilspullen. Er kwamen 
meteen mensen op af. Nu wordt het spel overal 
ter wereld gespeeld en zijn in ieder land caches 
te vinden. 

Terwijl we tegen de wind in langs het Amster-
dam-Rijnkanaal fietsen waar Gonnie Blitz zelf 
een aantal caches heeft verstopt, legt ze uit dat 
er caches in allerlei soorten en maten zijn, vari-
erend van plastic dozen, glazen potjes, fotoko-
kertjes en pillenbuisjes tot zogenaamde nano’s, 
ter grootte van een vingerhoed. De caches moe-
ten waterdicht zijn en er moet in elk geval een 
logboekje of logrolletje in zitten. In de grotere 
caches bevinden zich dikwijls voor kinderen 
grappige hebbedingetjes, zogenaamde goodies, 
die geruild kunnen worden. ‘Ik ben altijd weer 
blij als ik een cache vind’, zegt Blitz die er niet 
voor terugschrikt een plek meermaals te bezoe-
ken als de vondst uitblijft. Alhoewel ze bang is 
voor spinnen en slangen, graait ze dapper in 
bosjes en boomholtes. ‘Je loopt het risico dat je 
in een wespennest grijpt’, griezelt ze. 

De boom in
Gonnie Blitz stopt bij een boom. ‘Hier heb ik er 
zelf eentje verstopt’, zegt ze. ‘Daar begin je pas 
mee nadat je zelf een hele hoop caches hebt 
gevonden.’ Langs een olifantenpaadje stevent 
ze op het doel af. Ze komt terug met een plastic 
buisje, draait het open en vist er iets uit dat nog 

Zoekt u iets?  
Ja, een fotokokertje.

het meest op een smal langwerpig bloknootje 
lijkt. Inspectie wijst uit dat het nog lang niet vol 
is. ‘Log hem maar’, biedt ze aan. Ik krabbel mijn 
gebruikersnaam onder die van een ander. Het 
buisje met inhoud kan de boom weer in. 

‘Voor dit spel moet je echt leren zoeken’, ver-
telt Blitz. ‘Zie ik iets wat anders is, iets vreemds, 
bijvoorbeeld een dakpan of steen bij een boom. 
Mensen hebben de neiging om naar de grond 
te kijken, maar het is belangrijk dat je ook om 
je heen kijkt en omhoog. Ik vraag mezelf altijd 
af waar ik zelf een cache zou verstoppen. En 
natuurlijk heb ik hulpmiddelen. Een pincet. Een 
spiegeltje. Een magneet. Een stok om ergens 

in te porren. Een elektriciteitsdraad om dingen 
op te vissen.’ Samen met geocachende vrien-
den heeft ze een uitschuifladder aangeschaft. 
‘Nee, met dat ding wil ik echt niet iedere week 
op pad. En ook niet met een oliepak. Maar als 
er door slootjes moet worden gebanjerd, kan 
het.’ Onlangs volgde ze een klimles. ‘Sommige 
caches hangen heel hoog in een boom. Maar 
een klimuitrusting aanschaffen? Nee, dat doe ik 
niet zomaar.’    

Erg lastige portretten
We fietsen verder, de Nesciobrug op. Bij het 
naambord springt Gonnie Blitz van haar fiets. 
Ze reikt een eind over de reling om bij het piep-
kleine kokertje te kunnen. Hebbes. Ze peutert er 
een strak opgedraaid papierrolletje uit. Ruimte 
zat voor mijn naam en nog vele daarna. Boffen 
dat Blitz het rolletje er weer netjes in krijgt en de 
cache terugplaatst zonder dat die in het water 
valt. ‘Ik vind dit de mooiste brug van Nederland’, 
vertelt ze. ‘Eén van de leuke dingen van dit spel 
is dat het je op allerlei leuke en onbekende plek-
ken brengt. De ene keer sjouw je lekker door de 
bossen of duinen om de boel bij elkaar te schar-
relen, de andere keer ben je op speurtocht in de 
stad en word je naar de meest bijzondere plekjes 
geleid.’

Op de website van geocaching kun je ieder 
adres ter wereld intypen om te checken of er 
caches in die omgeving zijn verstopt. ‘Je zult 
zien dat er traditionele caches zijn, puzzel-
caches en multicaches’, legt Blitz uit. ‘Een tra-
ditionele cache is te vinden met een hand-GPS 
of je smartphone. Daarvoor moet je dus wel een 
app installeren. Nieuwkomers kunnen het beste 

met traditionals beginnen, al zitten er soms erg 
lastige portretten tussen. Ja, ik heb zelf na einde-
loos zoeken en heen en weer lopen ook wel eens 
gedacht: rot maar op met die stomme cache!’ 

Hebbes
De caches die Gonnie Blitz zelf in de ARK-zone 
(Amsterdam-Rijnkanaal) heeft verstopt, zijn 
allemaal puzzelcaches. Alvorens op speurtocht 
kan worden gegaan moeten eerst raadsels opge-
lost worden om de eindcoördinaten te bepa-
len. ‘Op een regenachtige zondagmiddag kun 
je zoiets lekker doen’, zegt ze terwijl we onze rit 
vervolgen richting IJburg. In dit stukje Amster-
dam liggen verschillende caches verstopt, ook 
multicaches waarvoor twee of meer locaties 
moeten worden afgegaan alvorens een cache 
kan worden gevonden. Onze fietstocht gaat 
naar één van de uithoeken van het opgespoten 
schiereiland. Daar ligt een traditional die Blitz 
zelf nog niet heeft gelogd. Met behulp van een 
hand-GPS is ze er al gauw achter waar ze moet 
zoeken. Gewapend met een lege wasmiddelen-
fles klautert ze over stenen, richting water. Ze 
vult hem, klautert weer terug en giet hem leeg 
in een verticale pijp. Een plastic buisje komt 
omhoog. Hebbes.   

Voor de poes
Haar hoogste score op één dag staat op 72. 
Uiteraard werd toen de auto ingezet. ‘Het is dan 
hup eruit en hup erin’, aldus Blitz. Omdat ze 
voor haar werk geregeld reist, komt ze nog eens 
ergens. ‘Zit het werk erop, dan ben ik er altijd wel 
even een kwartiertje mee bezig. Het is voor mij 
een ultieme manier van ontspanning.’

Herbert van Hulten, die evenals Gonnie Blitz 
door vrienden op geocachen werd geattendeerd, 
herkent dat. ‘Het hoofd wordt leeg, het geeft een 
doel aan mijn wandelingen, zelfs dichtbij huis 
kom ik op ongekende plekken en ik blijf in bewe-
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ging’, is zijn bevinding. Bovendien sluit voor Van 
Hulten, die zelf een vliegbrevet heeft, het wer-
ken met coördinaten mooi aan bij het navige-
ren. Via hem kwam ik zelf op het spoor van deze 
vorm van schatzoeken. Samen met hem vind ik 
mijn eerste trackable, een ijzeren plaatje waar 
een code op staat. In dit geval is er een stalen vis-
graat aan bevestigd. ‘Scoor hem maar’, zegt Van 
Hulten. ‘Het doel van een trackable is doorgaans 
dat hij over de hele wereld reist.’ Terwijl ik hem 
log via mijn iPhone, kijkt hij mee. ‘Lol’, zegt hij. 
‘Als het enigszins kan, is het de bedoeling dat je 
deze trackable bij een poes fotografeert.’ Ik los 
het probleem op door eenmaal thuis zelf een 
poes te tekenen en de visgraat ervoor te leggen.

Plezier aan het spel
Net als Gonnie Blitz deinst Herbert van Hulten 
er niet voor terug om bij een talud van een brug 
naar beneden te glibberen of op zijn rug onder 
een hek door te manoeuvreren om een cache 
te pakken. Dat heb ik er niet allemaal voor over. 
Dan maar niet, denk ik terwijl ik mijn wandeling 
of fietstocht weer vervolg. Zoeken is trouwens 
helemaal geen hobby van me. Na een kwartier 
vind ik het wel welletjes. Bovendien voel ik me 
een beetje klunzig als iemand vraagt: ‘Zoekt u 
iets?’ en mijn antwoordt luidt: ‘Ja, een fotoko-
kertje.’ Maar door dit spel wordt een rondje fiet-
sen meer dan een rondje fietsen. Neem daarbij 
de bijzondere plekken waartoe dit vermaak leidt 
en de informatie die daar bovendien over wordt 
gegeven door een cachehouder, dan overheerst 
vooral toch het plezier aan het spel. W

www.geocaching.com

Voor elke klus in en om ’t huis!

Midzomer Vintagemarkt Javaplein
21 juni, 12-17 uur
Kom lekker struinen op de gezellige vintage-
markt met 20 kramen vol leuke vintage meu-
bels, kleding, lampen, platen, aardewerk en 
nog veel meer. 
Met modeshow van de kindernaailes van 
Iektextiles en allerlei verrassende activiteiten 
van studenten van de AHK. 
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