
geven van hoe het er met 

je Geocache aan toe is.  

De nieuwsbrief eindigde 

met volgende uitspraak: 

‘Owning a geocache is 

kind of like owning a  

roller coaster: take care 

of it and it will keep  

making people happy for 

years!’ 

‘Het bezitten van een 

Geocache is zoals het be-

zitten van een achtbaan: 

draag er zorg voor en het 

zal jarenlang mensen blij 

blijven maken.’ 

 

Nog een kleine opmerking 

bij het onderhoud van 

Geocaches: indien je  

cache al meer dan 3 

maanden onderhoud  

nodig heeft en de cacheei-

genaar heeft nog niet ge-

reageerd op de ‘Needs 

Maintenance’-log, dan 

hebben reviewers het 

recht om de Geocache te 

archiveren. Doorgaans 

maken de reviewers in 

België en Nederland  

cacheeigenaars ruim op 

voorhand erop attent als 

hun cache in  de 

‘ gevarenzone ’  voor  

archivering komt. 

I n  d e  w e k e l i j k s e 

‘nieuwsbrief’ van geoca-

ching.com werd op 25 

april de nadruk gelegd op 

het onderhoud van Geo-

caches. Volgens de  

website bestaat het  

onderhoud uit twee  

handelingen: 

1) Het loggen van een 

‘Needs Maintenance’-

log op de pagina van 

de Geocache. Elke  

gewone Geocacher ,  

zowel cachers met als 

zonder Premium Features, 

kunnen een dergelijke log 

op  de cachepagina  

plaatsen. 

 

 

2) Het repareren van 

de cache (onderhoud 

uitvoeren) door de  

cacheeigenaar. Eenmaal 

de cacheeigenaar zijn  

cache een opknapbeurt 

heeft gegeven kan hij de 

r o d e  m o e r s l e u t e l 

(hierboven afgebeeld) die 

op de listings staat,  

verwijderen door een 

‘Owner Maintenance’-log 

te plaatsen op zijn listings. 

Hierdoor weten andere 

cachers dat alles terug in 

orde is met de Geocache. 

Geocaching.com raadt 

Geocachers aan ‘Needs 

Maintenance’-logs te  

vermijden door regelmatig 

hun Geocaches te contro-

leren en preventief caches 

te onderhouden, d.w.z. 

wanneer nodig een nieu-

we logrol of een nieuw 

logboek plaatsen, zorgen 

dat de Geocache water-

dicht is, ervoor zorgen 

dat er geen vuil of afval in 

de Geocache zit… 

Geocaching.com raadt 

ook aan om van het  

onderhouden van Geoca-

ches een routine te  

maken zodat onderhoud 

plegen geen irritante  

bedoening wordt. Ze  

zeggen ook dat je zelfs 

aan bevriende Geocachers 

kan vragen de cache na te 

kijken als zij er eens  

passeren. Op die manier 

kan hij/zij je al een beeld 

Geocaching.com zet onderhoud in de kijker 
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Hebt u 

nieuws voor 

de Vlaamse 

Geocaching-

community? 

Mail het ons! 
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“Eigendommen 

mogen niet 

beschadigd of 

aangepast worden 

om een 

verstopplek te 

creëren. ” 

 

De kwestie om privéterrein 

Treinramp Wetteren heeft  

(lichte) invloed op Geocaching 

Ook binnen Geocaching 

had de treinramp in Wet-

teren een (kleine) impact: 

GC1P17T (Het Eetgoed) 

en GC4A3T9 (Digitale 

Week 2013 1) werden 

door reviewers offline 

gezet aangezien de caches 

(met momenten) in de 

rode zone lagen. Verder 

was er nog de reeks 

‘Kraak de Kluis’. Deze 

reeks lag bijna helemaal 

binnen de perimeter van 

de ramp. De caches van 

de ze  r eek s  waren  

echter al langer offline 

gezet door de cacheeige-

naar voor onderhoud. 

Geocaching in en rond 

Wetteren wordt ten 

zeerste afgeraden om 

alle gevaar te vermij-

den.  

Wanneer alle gevaar gewe-

ken i s  komen de  

Geocaches die momenteel  

o f f l i n e  s t a a n  

(hoogstwaarsch i jn l i jk )  

terug online. 

Voorbije maand zijn er in de gemeente Tielen (deelgemeente van Kasterlee, provincie 

Antwerpen) enkele caches gepubliceerd die nu op het geocaching.be forum ter discussie 

staan. De caches waar heel de discussie om gaat zouden niet op privéterrein liggen, maar 

wel enkel bereikbaar zijn via privéterrein. 

Wat zegt geocaching.com hierover? 

‘Caches zijn zo geplaatst dat deze geen directe of indirecte schade kunnen toebrengen 

aan de natuurlijke of niet-natuurlijke omgeving. Eigendommen mogen niet beschadigd 

of aangepast worden om een verstopplek te creëren. Dit geldt ook voor aanwijzingen ter 

plekke en de middelen om te loggen.’ 

Hoe zit het bij de betreffende Geocaches? 

Geocachers moeten bij de betreffende Geocaches een pas ingezaaide akker oversteken 

om bij de cache te geraken. Hierdoor wordt de akker en zijn gewas (maïs) beschadigd. 

Wat kunnen andere Geocachers doen? 

Probeer dergelijke caches te vermijden zodat ook de eigendommen van anderen niet be-

schadigd worden. Plaats zelf ook geen caches op privéterrein en plaats er ook geen op 

plaatsen die enkel via privéterrein bereikbaar zijn. Als je als Geocacher een dergelijke 

Geocache tegenkomt contacteer je best de eigenaar van de cache zodat deze voor een op-

lossing kan zorgen. Indien dit niet gebeurt contacteer je best een reviewer. 

G E O N E W S  

ADVERTENTIE 

Bron afbeelding: www.deredactie.be 



Op donderdag 

16 mei werd 

een inwoner van 

het Nederlandse 

S c h i e t e c o v e n 

o p g e s c h r i k t 

doordat een 

vreemde man 

een pakketje 

achter de postbus van haar straat 

plaatste. Vervolgens reed de man 

hard weg in een auto met Duitse 

kentekenplaten. De bewoner alar-

meerde de hulpdiensten, die de    

Nederlandse explosieve opruimings-

diensten inschakelde. Na onderzoek 

bleek het om een Geocache te gaan. 

Om verdere opschudding te vermijden 

en om de bewoners wat meer rust te 

gunnen moest de cache onmiddellijk 

gearchiveerd worden. 

Bekijk het volledige verslag van L1 

via deze link. 

Je kan ook surfen naar de website 

van L1 (www.l1.nl) en 

‘Schietecoven’ intypen in de  

zoekbalk. 
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Overzicht van 

evenementen 

 In juni zijn er geen  

evenementen in  

Vlaanderen, als  

alternatief kan u op  

15 juni 2013 
het NEECE:  

Nederlands Eerste 

en Enige Carpool 

Event bijwonen. 

(GC3Z3PX) 

 Of een van volgende 

evenementen in Ne-

derland:  

-GC4AJ2M 

-GC4718Y 

-GC44WJN 

 Of in Duitsland: 

-GC47X8R 

-GC47DTP 

Do 16 mei 2013 

Bommelding in Schietecoven (NL) 

G E O N E W S  

Locatie van de 

‘bom’, achter deze 

postbus 

Evenementen in Vlaanderen * 
* Exclusief Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ma di wo do vr za zo 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

juni 2013 

http://www.l1.nl/video/schietecoven-ontruimd-voor-geocaching-16-mei-2013#.UXJnhcpulco
http://www.l1.nl
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Omdat een Geocacher goed moet zijn in  

logisch denken, zal de redactie zijn best doen 

in iedere uitgave een hersenbrekertje te plaat-

sen. De oplossing kan je op pagina 6 vinden. 

Veel plezier! 

LEGPUZZEL 

Leg de woorden uit de woordenlijst in het 

diagram zodat een ingevuld kruiswoord-

raadsel ontstaat.  De onderstaande legpuzzel bevat  

termen die je wel bekend zullen voorkomen. 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                a c t i e         
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Methode 

Rekenen 
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Letterbox 

Raapmicro 

Trackable 

Triocache 

Tuincache 

Zoektocht 
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Afgrond in Nethen 

(bij GC2JHEF) 

©Nicolas M. 

Reistip van de maand 

Algemene informatie: 

Provincie: Waals-

Brabant 

Oppervlakte: ± 7 km² 

Deelgemeente van  

 Graven 

Nuttige informatie: 

Aantal traditionals:2 18 

Aantal multi’s2: 2 

Aantal unknown caches1,2: 1 

Totaal2: 21 

Wist je dat... 
G E O N E W S  

1Een Unknown cache staat beter bekend als ‘Mystery’ 
2Data bij benadering 

Zicht op het kasteel 
©geo 4 fun 

Dit bordje geeft het riviertje La Nethen aan 
bij GC2MQJD 
©Herostratos 

In februari 2011 een event werd gehouden in Nethen? 

De schrijver van bovenstaande reistip was er aanwezig, 

alsook 37 andere Geocachers. 



Shoot! 
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In de rubriek Shoot! zullen 

in iedere uitgave de inge-

stuurde foto’s komen te 

staan die de redactie 

heeft uitgekozen. Wij  

willen iedereen van harte 

bedanken voor de mooie  

foto’s!  

Oplossing legpuzzel 

P A G I N A  6  
GC39AXN 

Data-Ann bij GC1XRE5  

©Spottersteam  

©
 geo

cach
in

g.co
m

 

Sint-Willibrorduskapel  

(Kapelleke van Meren)  

bij GC2WP3W  

©Bart Vanderseypen  



Kevin Gits en Roeland van Vosselen bij 

GC47VQO, waar ze een FTF behaalden. 

©Kevin Gits  
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http://www.natuurenbos.be/geocaching


Geonews zoekt naam en 

genomineerden voor Award 
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Geonews is op zoek naar een mooie naam voor zijn Award. Kan jij een naam  

bedenken die iedere Geocacher aanspreekt? Stuur hem dan snel in naar  

geonews@hotmail.nl of stuur een privébericht naar onze Facebookpagina. 

En wat is een Award zonder genomineerden? Wij zijn op zoek naar de parels 

onder de Vlaamse Geocaches. Stuur jouw favoriet naar geonews@hotmail.nl of 

naar onze Facebookpagina om hem te nomineren. Maandelijks zal er een  

stemming gehouden worden op onze Facebookpagina om de mooiste caches er 

uit te pikken. De winnaars van onze Award verkrijgen een speciaal logo om op 

hun pagina te plaatsen. 

Wij hopen alvast op vele mooie namen en leuke inzendingen. 

 

De Geonews Redactie 

http://www.facebook.com/geonewsbelgie
http://www.facebook.com/geonewsbelgie
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de teek steekt zijn kop weer op 
 

De zon schijnt, de temperatuur stijgt, de teek slaat weer toe… 

Het is lente en teken ontwaken weer. Deze parasieten proberen een gastheer 
te zoeken om bloed te kunnen zuigen voor hun voortplanting. Teken kunnen 
de ziekte van Lyme met zich meedragen, deze ziekte tast op lange termijn spie-
ren, gewrichten en zenuwstelsel aan. (Bij ongeveer 1,1 tot 3,4% van de perso-
nen met een tekenbeet ontwikkelt de ziekte zich.) Hoe kan je vermijden dat jij 
gastheer wordt? Volg volgende tips op: 

1. Draag gesloten schoenen. 

2. Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

3. Draag kledij met lange mouwen; 

4. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als 
extra bescherming. 

5. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. 

Bron: http://www.zorg-en-gezondheid.be/ 

BELANGRIJK! 

Belangrijk bericht betreffende 

Het Leidels Cache Event 
Leidels Cache Event (GC42T0W) is verplaatst van 26 mei naar 6 oktober 2013. 
 
Reden: 
De Belgische Wielerbond (KBWB) heeft onlangs de datum voor het Belgisch kampioenschap voor junioren en dames bekend 
gemaakt en jawel, dat is op 26 mei! Het te volgen parcours loopt ook door Leefdaal. Samen met dit kampioenschap, de werken 
in het dorp en die van Aquafin, maakt dat Leefdaal op 26 mei nagenoeg onbereikbaar zal zijn! 
De organisatoren² hebben laten weten dat het event nu op 6 oktober zal doorgaan. 
 
Met vriendelijke groeten 
De Geonews Redactie en de organisatie van het Leidels Cache Event 
 
²Organisatie: Try2guess - Roma51 - MuYbJeN - Gunter67 - Bleuke - Valdevie - Kwb Leefdaal  

http://www.natuurenbos.be/geocaching
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Uw advertentie in ons blad? Het kan! 

Voor het opvragen van informatie en voor het plaatsen van  

advertenties of artikels met zakelijke doeleinden,  

neem contact op met geonews-ads@outlook.com 

ADVERTENTIE 

Geocaching in gebieden beheerd door         (herhaling) 
 
Natuurpunt staat positief tegenover Geocaching. Zoals overal moet je wel toestemming hebben van de beheerder van het ge-
bied. Hiervoor moet je contact opnemen met de plaatselijke beheerder van het natuurgebied voor de cache wordt gelegd. 
 
Om de beheerder van een specifiek gebied te vinden kan je steeds terecht op de informatieborden die zich aan een gebied 
bevinden, of via de website van Natuurpunt waar bij elk natuurgebied een contactpersoon staat vermeld.  
 
De reviewers van geocaching.com hebben toegang tot gedetailleerde kaarten van de door Natuurpunt beheerde gronden en 
worden automatisch verwittigd als een nieuw gemelde cache binnen deze zones valt. Omwille van licentierechten wordt deze 
laag niet vrijgegeven.  
 
Indien de gegevens niet mee aangeboden worden voor het publiceren van een nieuwe cache, zal deze cache niet goedgekeurd 
worden tot deze gegevens voorhanden zijn bij de lokale reviewer. 
 
Tijdens het reviewproces kan de beheerder gecontacteerd worden door de lokale reviewer om alles na te checken.  

 

Voor Geocaching in gebieden van ‘Natuur en Bos’: zie vorige editie van Geonews. 
De vorige editie van Geonews kan u vinden op onze Facebookpagina. 

www.facebook.com/geonewsbelgie 

mailto:geonews-ads@outlook.com?subject=Advertentie%20plaatsen%20in%20Geonews
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/natuurgebieden_4.aspx
http://www.geocaching.com
http://www.facebook.com/geonewsbelgie

