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Een verstopplek, waar zelfs geocacher hun tanden op stuk bijten

Ik gebruik bij mijn geocaching hobby
magneten van jullie.

Bij geocaching is het de grote kunst van
de owner (verstopper) van een cache,
hem goed te camoufleren en in de
omgeving te integreren, zodat de
dreuzels (niet-geocacher) de
verstopplek niet vinden en de cacher
een beetje moet zoeken.

Dreuzel veilige verstopplek
Ik heb zo'n verstopplek gebouwd. het
gaat om een lange houten wig aan de
onderkant van een speeltoren, die van
zijn plek kan worden weggeklapt. De
wig wordt van achteren met een
verstopt scharnier en van de voorkant
met een schijfmagneet van het type
S-15-08-N (www.supermagnete.nl/
S-15-08-N) aan een ijzeren slotbout vastgehouden. De cache zelf is in een inkeping
in de wig gevat.

De schijfmagneet werd hiervoor in het hout vastgelijmd en compleet met de lijm
omsloten, opdat hij geen corrosie oploopt. Hij zit zo diep in het hout, dat de kop
van de bout eveneens volledig kan worden ingevoerd en in de gesloten toestand
niets te zien is.

Schijfmagneet, in de wig ingelegd en met lijm
afgedicht

Slotbout, aan de onderkant van de speeltoren
geschroefd
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Van de buitenkant ziet het geheel er als
een heel normaal stuk hout uit. Een
geocacher zal echter misschien de vorm
van het hout verdacht voorkomen :-)

De constructie werd ook al door veel
cachers hoog geprezen. Dit lof leid ik
natuurlijk ook aan het supermagnete
team verder, aangezien deze cache
zonder hun magneten niet mogelijk zou
zijn geweest.

Andere interessante tips rondom geocaching vind u in onze FAQ "Welke magneten
zijn geschikt voor geocaching?" (www.supermagnete.nl/faq/geocaching).

Gebruikte artikelen
1 x S-15-08-N: Schijfmagneet Ø 15 mm, hoogte 8 mm (www.supermagnete.nl/
S-15-08-N)
S-15-08-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 16,8 mm, dikte 9,4 mm (www.
supermagnete.nl/S-15-08-R)
S-20-05-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 6,4 mm (www.
supermagnete.nl/S-20-05-R)
S-20-10-R: Schijfmagneet met rubber coating Ø 22 mm, dikte 11,4 mm (www.
supermagnete.nl/S-20-10-R)
S-20-05-T: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.nl/S-20-05-
T)
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De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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