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Meet the Geocacher* 

Dit jaar gaat Geonews op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen …  

van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij  

‘Toho_NL’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 

door Ruben Heynderycx 

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel- of typefouten van de geïnterviewde. 

“Je komt zo vaak 

op plekken waar 

je anders nooit 

geweest zou zijn, 

echt een leer- 

zame hobby.” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Zuiver draaien (GC24DNY), gelegen aan de dijk in Beuningen. Ik wist niet  

precies wat ik moest zoeken en al helemaal niet hoe ik hem tevoorschijn moest 

toveren. Na een minuut of vijf proberen en aanklooien was daar de eerste vondst!   
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Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?   

Heb geen kinderen, maar heb wel kinderen van collega's enthousiast gemaakt. In 

plaats van saai wandelen door het bos, gaan ze nu op schattenjacht in datzelfde 

bos :-)   

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest  

om te gaan geocachen?  

In 2014 heb ik een geocachingvakantie gehouden door Duitsland. Met de camper 

drie weken door heel Duitsland getoured om zo caches met veel favorieten-

punten te gaan zoeken. Meer dan 3700 kilometer later hadden we vele enorm 

mooie en creatieve caches gezien én gevonden. GEWELDIG!   

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Mijn vader zei me dat hij een leuk spelletje had gevonden via het internet. Ik 

moest maar eventjes op de fiets stappen, meerijden en daar stonden we dan op de 

dijk... "Hier is het...", zei hij. "Hier is het? Hier is wat?" Enfin, om een lang  

verhaal kort te maken, ik moest op zoek naar iets dat verstopt was op die plek. 

Niet veel later gingen we op vakantie en besloten we enkele geocaches te vinden. 

Ik werd zo enthousiast dat vanaf het vakantieadres allerlei apparatuur besteld 

werd, alles om het geocachen makkelijker te maken (GPS, magneet, speciale pen, 

pincet, etc.)   

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd ? 

Je leert eigenlijk heel veel tijdens het geocachen. Het begint al bij het lezen van 

de listing, soms bij het uitzoeken van de antwoorden van een puzzel, en ter  

plekke natuurlijk van de omgeving. Je komt zo vaak op plekken waar je anders 

nooit geweest zou zijn, echt een leerzame hobby. Zou voor scholieren ook een 

leuke manier zijn denk ik om zaken te leren én in de natuur te zijn.  
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?  

De teller van verborgen caches staat momenteel op 11 en eentje is in  

afwachting van goedkeuring van de reviewer. Het verbergen van geocaches 

geeft een kick: zullen mensen hem vinden? En bij puzzelcaches is de vraag of 

mensen de puzzel leuk vinden en op kunnen lossen. Als er dan uiteindelijk  

e-mails binnen komen dat hij gevonden is geeft dat een fijn gevoel. Daar doe je 

het immers voor, toch? Trackables heb ik ook, diverse zijn nog lekker aan het 

reizen. Ik ben er helaas ook al enkele kwijt geraakt, dat lijkt er helaas bij te  

horen. Maar ja, ik laat me er niet door demotiveren, het blijft leuk om van je 

trackables te zien waar ze zijn en al geweest zijn. Ik heb ook een trackable 

stempel die ik in de wat grotere logboekjes achterlaat. Leuk om te zien hoeveel 

KM je ongeveer hemelsbreed reist én om anderen de kans te geven hem te 

discoveren. Mijn TB-stempel heeft ook een banner die op het profiel van  

cachers geplaatst kan worden als hij gezien is :-) Elke trackable of geocoin die 

ik in een cache aantref wordt gediscovered, soms neem ik ze ook mee om  

verder te laten reizen. Het ligt natuurlijk aan de missie van deze of ik hem mee 

neem op mijn reis...  

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?  

We waren een keer in Oostenrijk aan het geocachen en daar zag ik een geel/

zwarte salamander. Overtuigd dat er een logrolletje bij verstopt zou zitten pakte 

ik het beestje, totdat die besloot er vandoor te gaan... Jakkes!   

Bij deze willen we Toho_NL ook nog bedanken voor het beantwoorden 

van al onze vragen.  

ADVERTENTIE 

Uw advertentie in Geonews? 

Door te adverteren in Geonews bereikt u een  

bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus 

zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars 

gespecialiseerd in wandeluitrusting ...  

Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches 

hebben hier baat bij! 

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar  

geonews-ads@outlook.com 

Geonews zoekt reporters! 

Meer info via mail:  

geonews@hotmail.nl 
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Lang verloren APE cache teruggevonden 

Een groep geocachers uit de regio van Seattle (USA) heeft het bijna onmogelijke gedaan 

door een APE cache terug te vinden die al meer dan vijf jaar geleden ontvreemd werd. 

Sommige geocachers, zeker zij die nog niet zo lang aan het geocachen zijn, zullen zich 

nu waarschijnlijk afvragen wat zo’n APE cache precies is. 

DE GESCHIEDENIS  

Sommige geocachers, zeker zij die nog niet zo lang aan het geocachen zijn, zullen zich 

nu waarschijnlijk afvragen wat zo’n APE cache precies is. We geven daarom kort een 

terugblik op de beginjaren van Geocaching en het ontstaan van dit zeer zeldzame  

cachetype. 

In 2001, een jaar na de plaatsing van de eerste geocache, werden veertien geocaches 

geplaatst in samenwerking met 20th Century Fox om de film Planet of the Apes te  

promoten. Elk van deze veertien caches stond voor een fictief verhaal waarin weten-

schappers een Alternatieve PrimatenEvolutie (Alternative Primate Evolution—A.P.E.) ont-

hulden. Speciale ammoboxen werden gebruikt voor het plaatsen van deze caches en  

iedere cache bevatte een origineel rekwisiet van de film. Mission 9: Tunnel of Light  was 

een van deze caches. 

Net geen 100 km ten oosten van Seattle werd de cache geplaatst door Jeremy, medeop-

richter van Geocaching HQ, en Moun10Bike, de bezieler van de geocoin. Doorheen de 

tien jaar van zijn bestaan werd hij meer dan 3000 maal gevonden. Er werd zelfs een  

MEGA-event georganiseerd door de Washington State Geocaching Association  om deze 

speciale cache te loven. 

Helaas werd Mission 9 ontvreemd, waarschijnlijk door muggles, en vervolgens gearchi-

veerd in juni 2011. Moun10Bike, de eigenaar van de cache, schreef destijds het volgende 

over de verdwijning: “De beslissing om de cache te archiveren was niet gemakkelijk, noch 

voor mezelf als voor Groundspeak. Maar de regel omtrent caches van Project APE is 

steeds geweest dat wanneer de container (welke een onderdeel is van de identiteit van 

de originele reeks caches) verdwijnt de cache niet langer een APE cache is, en bijgevolg 

gearchiveerd moet worden (of op zijn minst de APE status moet verliezen).” 

De geocachingcommunity rouwde om het verlies van de cache en als eerbetoon werd 

een nieuwe cache geplaatst ter herdenking van Mission 9. Het Going Ape event werd ook  

nog steeds jaarlijks georganiseerd ter ere van deze ongelooflijke cache. Maar dankzij de 

ongelooflijke inspanningen en het doorzettingsvermogen van enkele toegewijde cachers 

is er een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de cache… 

DE ZOEKTOCHT 

In april 2016 hadden geocachers Winos_Seattle en rambudo een ontmoeting met Bryan 

Roth, medeoprichter van Geocaching HQ. Tijdens hun gesprek kwam de verloren APE 

cache ter sprake. Winos_Seattle vroeg zich af of de verloren cache nog terug te vinden 

zou zijn.  

https://www.geocaching.com/geocache/GC1169_mission-9-tunnel-of-light
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De afgelopen jaren werd er hevig gespeculeerd dat het onwaarschijnlijk was dat de 

‘ontvoerder’ van de cache deze meer dan drie kilometer zou meegezeuld hebben naar de 

dichtstbijzijnde parking, de cache was immers groot en redelijk zwaar. Misschien had hij 

de cache wel gewoonweg ergens in de buurt achtergelaten. 

Maar zelfs als dat het geval zou zijn, zou het een huzarenstukje worden om de cache ooit 

nog terug te vinden, het terrein is er immers heuvelachtig en de vegetatie is dichtbe-

groeid. Om de cache op te sporen zouden een zeer goede planning en een groot aantal 

getrainde ogen nodig zijn. Dat klinkt als de perfecte taak voor geocachers! 

DE REDDING 

Onder de aanmoediging van Bryan Roth en Moun10Bike en na maanden plannen begon 

de zoektocht naar Mission 9 op 1 oktober van dit jaar.  De groep die er naar op zoek ging 

bestond uit tien getrainde geocachers, waaronder ook Winos_Seattle en rambudo, uiter-

aard. De andere cachers die het team kwamen versterken waren Sproutter, Lamoracke, 

_Shaddow_, DSVaughn, Curious Joe, gsbarnes, KnightWolf74 en Princess Trouble.  

Nadat ze te voet tot aan de cache gewandeld waren die ter ere van Mission 9 geplaatst 

werd, splitsten ze op in drie teams en verspreidden ze zich over het omringende bos. Het 

bos werd opgesplitst in drie zones. Ieder team ging naar de zone die aan hen werd toege-

wezen en bewapend met onder andere walkie talkies om onderling te kunnen communi-

ceren begonnen ze hun zoektocht. 

Na enkele minuten vond een van de teams al enkele cachecontainers die van de erecache 

afkomstig bleken te zijn en doorheen de afgelopen jaren gemuggeld waren. Een ander 

team kon ook logboeken terugvinden met logs uit 2011 en 2014, waarschijnlijk waren die 

ook afkomstig van de erecache. 

Na een uitgebreide en moedige inspanning kwam er een vreugdevolle oproep over de 

walkie talkies: “We denken dat we de originele container gevonden hebben!”. Heuvel-

afwaarts in het bos lag de originele container achter een boom, met de openingsklep naar  

beneden gericht. De cache was 

nog steeds duidelijk herkenbaar 

door een aantal stickers die op de 

binnenzijde kleefden en door een 

aantal Planet of the Apes ruil-

kaarten die zich nog steeds in de 

container bevonden. Hij was dus 

duidelijk nog in een goede staat. 

Vervolg op de volgende pagina 

  

 

 

 

© gsbarnes  
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Na een hoop high-fives belde de groep Moun10Bike op om het geweldige nieuws bekend 

te maken. Moun10Bike was tegelijkertijd geschrokken en opgewonden door het  

telefoontje. Enkele dagen later werd de groep ontvangen door Moun10Bike, Bryan Roth 

en anderen op Geocaching HQ  en werden ze geprezen voor hun vondst. Nu dat de cache 

teruggevonden is, blijft er echter een belangrijke vraag onbeantwoord. 

WAT NU? 

De Planet of the Apes caches nemen een speciaal plekje in in de geschiedenis van  

Geocaching. Vandaag de dag is er nog maar één APE cache actief: Mission 4: Southern 

Bowl  in Brazilië. Vanwege het belang van deze reeks voor de geocaching community, 

vindt Geocaching HQ het belangrijk dat iedereen zijn stem kan laten horen over wat er 

nu moet gebeuren met de cache. 

Moet Mission 9: Tunnel of Light  teruggeplaatst worden op zijn originele locatie en  

opnieuw geactiveerd worden op geocaching.com? Moet het veilig uit de handen van 

muggles gehouden worden en tentoon gesteld worden op Geocaching HQ als relikwie? 

Moeten er andere mogelijkheden in overweging genomen worden? 

Tot 27 november 2016 was het mogelijk mee te bepalen over de toekomst van Mission 9. 

Aan de hand van een Google Form konden Geocachers hun stem laten horen.  

Geocaching HQ buigt zich op dit moment over de resultaten en zal binnenkort, met de 

resultaten in het achterhoofd, een beslissing nemen. In de tussentijd kan iedere  

geocacher genieten van deze historische overwinning op de muggles. Want wat ooit  

verloren was, is nu teruggevonden!  

Het formulier waarmee je 

kon stemmen wat er met 

de cache moet gebeuren 

© DSVaughn  

https://www.geocaching.com/geocache/GCC67_mission-4-southern-bowl
https://www.geocaching.com/geocache/GCC67_mission-4-southern-bowl
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Regina (CA) - In de Canadese stad Regina is op dinsdag 22 november het plaatselijke 

politiekantoor tijdelijk gesloten geweest nadat er een verdacht pakketje werd naartoe 

gebracht. 

Op 22 november om 13:15u plaatselijke tijd werd het politiekantoor van Regina geëvacu-

eerd nadat een inwoner er een verdacht pakket had naartoe gebracht. De persoon in 

kwestie had het pakje gevonden in het park en vond dat het er nogal verdacht uitzag. 

De explosievendienst van de politie werd er bij gehaald om het pakje te onderzoeken. Zij 

adviseerden werknemers en agenten uit de buurt te blijven van de lobby, waar het pakket 

zich bevond. 

Na onderzoek kwamen de experts van de explosievendienst tot de conclusie dat het niet 

om een bom ging, maar om een geocache. Na deze bekendmaking opende het politie-

kantoor opnieuw om 14:09u, bijna een uur nadat het pakketje was binnen gebracht. 

De politie beklemtoonde dat als inwoners een verdacht pakket zien, ze de politie moeten 

verwittigen en vooral niet moeten proberen het te verplaatsen of naar het politiekantoor 

te brengen. 

Wat er met de cache nadien gebeurd is, is niet geweten. 

Naar: “Suspicious package at Regina police station turns out to be for geocaching”  - globalnews.ca 

ADVERTENTIE 

Geocache aanzien als bom 

http://globalnews.ca/news/3082921/suspicious-package-at-police-station-turns-out-to-be-for-geocaching/
http://globalnews.ca/


 

 

Kortessem (BE) - Luc Rijckmans-Roekens uit Tongeren heeft van het Kortessems  
schepencollege de goedkeuring gekregen voor het plaatsen ‘geocaches’.  
Het vastleggen van de locaties waar de schatten in Kortessem verstopt zullen zijn,  
gebeurt momenteel in overleg met de gemeentelijke Uit-dienst. De Uit-dienst heeft de 
afgelopen twee jaar al wat ervaring opgedaan met haar vakantie-actie ‘Schat van een 
vlieg’. De heer Rijckmans uit Tongeren had op 23 september bij de gemeente een  
aanvraag ingediend voor het plaatsen van ‘geocaches’ op het grondgebied van de  
gemeente Kortessem. Hij kreeg nu de formele toelating van het schepencollege.  

Momenteel liggen er wereldwijd meer dan 2.200.000 caches verstopt: ongeveer 16.000 

in België en 2000 in de provincie Limburg. In Hasselt liggen er bijvoorbeeld caches bij het 

Kapermolenpark, de Japanse Tuin en het Kasteel Byvoet. Luc Rijckmans: “ Een aantal 

jaren geleden ben ik met ‘geocachen’ gestart. Ik wou, met mijn gezin, onze wandelingen 

een bepaald doel geven. En nu we kunnen zeggen dat ons aardig gelukt is. Ondertussen 

hebben we immers al heel wat plekjes in België bezocht waar we anders nooit zouden 

zijn gekomen.” 

Schepen van toerisme Luc Dullaers (N-VA): “Geocaching is goed voor het toerisme in de 

streek, aangezien het mensen van andere streken naar de gemeente brengt en de geo-

caches vaak de aandacht vestigen op ongekende bezienswaardigheden in de gemeente. 

De ‘geocachers’ zorgen onderling voor een sneeuwbaleffect. Daarenboven is het spel 

aan strikte regels gebonden, waardoor de natuur wordt beschermd. Voor het plaatsen 

van een schat, een ‘Geocache’ is steeds toelating van het gemeentebestuur nodig,  

waardoor wij controle over de zaak houden.” 

Josi Grosemans van de gemeentelijke Uit-dienst: “Het plezierige aan ‘geocaching’ is dat 

diegene die de schat verstopte u laat kennismaken met mooie plaatsen; natuur-

gebieden, bezienswaardigheden, enz., die u anders misschien nooit zou ontdekken. Geo-

cachers verstoppen een kist, doosje, … met daarin een logboek en enkele ruilspulletjes, 

waarbij andere ‘geocachers’ die doos weer gaan opzoeken. Het brengt je dus op de 

mooiste plekjes in je eigen stad, je vakantieplek, eender waar ter wereld. Zeker een  

aanrader om met kinderen de buitenlucht op te snuiven op een actieve manier. In het 

logboek kan de vinder zijn naam achterlaten, maar het is ook de bedoeling dat hij of zij 

dat digitaal op de website doet, zonder de exacte ligplaats van de schat te verklappen.”  
 

Naar: “Voortaan kun je Kortessem met ‘Geocaches’ verkennen”  - hbvl.be 

Door Francis Croes  

Verken Kortessem voortaan met Geocaches 
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http://www.hbvl.be/cnt/blfcr_02568599/voortaan-kun-je-kortessem-met-geocaches-verkennen
http://www.hbvl.be/
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Like ons op Facebook! 

@GeonewsBelgieNederland 
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Puzzelplezier 
Omdat een  Geocacher goed 

moet zijn in logisch denken, 

doet de redactie zijn best om 

in iedere uitgave hersen-  

brekertjes te plaatsen. De 

oplossing van de puzzels zijn 

te vinden op pagina 12. 

SUDOKU 

Vul het diagram zodanig in dat op 

elke rij, in elke kolom en in elk deel-

blok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 

slechts één keer voorkomen. Elke 

sudoku heeft een unieke oplossing. 

 

Deze sterren geven aan wat de 

moeilijkheid is van de opgave. 

Geonews heeft uw hulp nodig! 

Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te 

vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we 

graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in 

Geonews. Laat het ons weten via onze  

Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl 

GEOSLANG 

Begin in het ORANJE vak en baan je een weg 

naar het GRIJZE vak. Je mag enkel van Mysterie 

naar Multi, van Multi naar Traditional en van 

Traditional naar Mysterie gaan (zie hieronder).  

Let op: je mag niet schuin gaan! 
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Shoot! 
Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

© Nick Van Bael  

In de rubriek Shoot! zullen in  

iedere uitgave de ingestuurde 

foto’s komen te staan die de  

redactie heeft uitgekozen. Van  

harte bedankt  aan iedereen die 

ons foto’s heeft toegestuurd. 

© Brent Pulmans 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

© Brent Pulmans 
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Oplossingen 

ADVERTENTIE 

Uw advertentie in Geonews? 

Door te adverteren in Geonews bereikt u een  

bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus 

zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars 

gespecialiseerd in wandeluitrusting ...  

Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches 

hebben hier baat bij! 

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar  

geonews-ads@outlook.com 
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