
 

IN 4 STAPPEN NAAR DE SCHAT !
HEB JE EEN ANDROID-TOESTEL? 
   
Om mee te kunnen doen aan The Treasure Games heb je een GPS nodig. En 
het mooie is: je maakt van je eigen mobieltje een heus GPS-systeem met 
de speciale Viewranger-app. Om op jacht te gaan naar de verschillende 
caches volg je deze 4 stappen. !!
1. Download de gratis Viewranger-app. 

Dat kun je het beste doen in een WIFI-omgeving. Je vindt de 
app in de Google Play Store. LET OP: je hoeft geen account 
aan te maken voor The Treasure Games. Klik op ‘remind me 
later’.  
En dan zie je dit:  !!!! !!!!!!!!!!!!!!!
Met twee belangrijke buttons. De menu-button links bovenin en 
de options-button rechts onderin. Mocht je deze niet zien, 
tik onderin je scherm en de button verschijnt. !

2. Pas je positieformat aan. 
Om de coördinaten van The Treasure Games in te kunnen voeren 
moet het positieformat worden ingesteld op Lat/Lon(D M.M). 
Tik op de menu-button en: !
- Kies voor settings 
- Kies voor display 
- Tik op coördinate type 
- Kies voor Lat/Lon(D M.M) !

3. Download de goeie kaart. 
Om te kunnen jagen zonder WIFI, moet je even de goeie kaart 
downloaden. !
- Klik op de menuknop links bovenin  
- Ga naar ‘Organizer’ 



 

- Kies ‘Maps’ 
- Kies ‘Online maps’ 
- Kies ‘Open Street Map’ 
- Tik op ‘Create Saved Map’ 
- Kies voor ‘Regional’ 
- Tik op de goeie vakjes, zodat je Noord-Holland ziet 
- Tik op ‘Download’ 
- Geef de kaart een leuke naam. 
- Klik op het terug pijltje op je telefoon om weer op de map 
terecht te komen !

4. Voer je coördinaten in. !
Gebruik je offline map: 
  
- Tik rechtsonder in je scherm op de 
options-button. 
- Tik op ‘Choose a map’ 
- Kies: ‘My maps’ 
- Kies de kaart die je net gedownload 
hebt !
Voer je coördinaten in: !
- Tik rechtsonder in je scherm op de 
options-button. 
- Tik op ‘Enter coördinates’ 
- Voer hier de geheime coördinaten in 
die je net gekregen hebt 
- Vergeet niet de punten tussen de 
cijfers te zetten 
- Check nog even of je ‘Location’ op 
Lat/Lon(D M.M) staat. 
- Tik op ‘Ok’  !!

Je bent nu klaar om op zoek te gaan naar de caches. LET OP: de 
coördinaten veranderen terwijl je beweegt, dat komt omdat deze 
de HUIDIGE locatie aangeven. Dat is dus goed zo. !
TIP - Maak van je coördinaten een Point Of Interest (POI) 
Nadat je de coördinaten hebt ingevoerd, kom je terug op de 
kaart. Klik meteen weer op ‘Options’ en ga naar ‘Create’: !
- Tik op ‘Creatie POI’ 
- Geef de POI een naam 
- Tik op ‘Ok’ 
- Je bent weer terug op de kaart, tik op ‘Done’ 
- Vanaf hier kan je navigeren naar de cache !
SUCCES MET JAGEN! !!!!


