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Meet the Geocacher* 
FGRS 

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  

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

door Ruben Heynderycx 

Ik wilde een fietscomputer kopen en had tweedehands de Oregon450 gekocht.  

Volgens de beschrijving was deze ook geschikt voor geocaching. Benieuwd wat 

dit was, rondgesnuffeld op het net en er zo ingerold.  

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

“Als we  

weekends er op 

uittrekken is dit 

steevast met het 

geocachen in het 

achterhoofd.” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

In mijn buurt lag een cache (Zillebekeviever1 - GC13D9Y) Na heel lang zoeken 

deze makkelijke cache kunnen vinden. Dit was omdat ik deze ging zoeken met 

mijn auto gps, in afwachting dat mijn Oregon arriveerde.  
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Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd? 

Momenteel bezig aan de reeksen van "den grooten oorlog", over WOI. Deze  

volgen de frontlijn en zijn quasi allemaal multi's. Hier zeker veel van opgestoken. 

Verder zijn foto caches in een stad heel interessant om een bepaalde stad te leren 

kennen. Earthcaches leren je dan weer iets over geografisch gerelateerde  

onderwerpen. Zeker veel bijgeleerd en vooral ontdekt via geocaching.  

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?   

Geen kinderen die meedoen, maar mijn vrouw is een paar keer meegegaan in het 

begin en is nu ook al volledig verkocht en heeft zelfs haar eigen gps en zoekt al 

waar we de volgende keer gaan geocachen . Ondertussen zijn er reeds enkele  

familieleden die er mee gestart zijn.  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest  

om te gaan geocachen?  

Jazeker, als we weekends er op uittrekken is dit steevast met het geocachen in het 

achterhoofd. Vakanties worden ook voorzien van een planning om te geocachen.  

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  



 

 

FGRS 

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

Bij deze willen we FGRS ook nog bedanken voor 

het beantwoorden van al onze vragen.  
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ADVERTENTIE 

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?  

Momenteel nog geen caches zelf gelegd. Zit ik wel reeds op te broeden en 

heb eveneens een travelbug die momenteel nog niet geactiveerd is omdat ik 

ze zal activeren eens mijn eigen cache reeks (waarschijnlijk een multi) een 

feit is.  

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

Het gekste was redelijk in het begin. In een brievenbus zat een pen, en als je 

deze opendeed zat er een logboekje in. Of een kabeltje langs een boom, als je 

dit loswikkelde kwam er een nestje naar beneden met daarin een plastic 

eendje waarop de graden en de afstand stonden om een projectie naar de  

cache te doen.  

Meet the Geocacher (vervolg) 

“Zeker veel  

bijgeleerd en  

vooral ontdekt  

via geocaching.” 



 

 

Seattle (USA) - Geocaching bekroont al meer dan vijf jaar iedere week een Geocache 

door deze de titel ‘Geocache of the week’ te geven. Maar hoe gaat dat in zijn werk? 

Iedereen mag Geocaches nomineren die hij of zij ronduit geweldig vindt. Dat kan op de 

officiële Geocaching Blog of via het Google Formulier dat Geocaching HQ heeft gemaakt. 

Dat formulier is te vinden via deze link, voor wie niet kan wachten om meteen een  

Geocache te nomineren. 

De medewerkers van Geocaching HQ gaan wekelijks door de lijst met inzendingen en 

gaan op zoek naar dé beste Geocache uit die lijst. Die wordt door hen dan bekroond met 

de titel ‘Geocache of the week’. Bij hun selectie wordt rekening gehouden met  

onder andere de listings, de logs, maar zeker en vast ook de foto’s die gemaakt werden 

bij de cache en in de buurt ervan. Zo nu en dan gaan ze zelfs een kijkje nemen bij de  

cache in kwestie, dat deden ze bijvoorbeeld in augustus 2014 bij de cache ‘Wet  

Surprise’ (GC1YV80) in de Amerikaanse staat Washington.  

Bekijk hier de video van hun tocht naar ‘Wet Surprise’. 

Ook in de Lage Landen zijn er ‘Geocaches of the week’ te vinden, namelijk acht, vier in 

België en vier in Nederland. Een van de oudste Geocaches van Europa, GC40, is er een 

van. Hieronder kan je vinden welke Geocaches in België en Nederland deze mooie titel  

gekregen hebben van Geocaching.com. 

België: 

Geocache (GC40) by Speerpunt  

Atomium - stealth challenge (Expo58) (GC1EG4C) by sven1965  

Love Lock ♥ Eeuwige Liefde !?! (GC41QJY) by DanPan  

De drie hoofddeugden (GC3G6DH) by sdw2  

Nederland: 

Het 3D huisje (GC5BEED) by Lisje2000  

Amsterdam Urban 2 - Under the bridge (GC921) by onwaarschijnlijk  

Flappy Cache (GC507NW) by insane family  

Excalibur (GC2VQ88) by Zwiepjes  
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door Brent Pulmans 

Geocaching HQ zet caches in de spotlight 

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 

https://docs.google.com/a/geocaching.com/forms/d/1FBjOMI1OpkWeGo8fo4yPgTCCks7LM3PN5VlfmwQJ4q8/viewform
http://coord.info/GC1YV80
https://www.youtube.com/watch?v=hfFLCVLQZSE
http://coord.info/GC40
http://coord.info/GC40
http://www.geocaching.com/profile/?id=11546
http://coord.info/GC1EG4C
http://coord.info/GC1EG4C
http://www.geocaching.com/profile/?id=940935
http://coord.info/GC41QJY
http://coord.info/GC41QJY
http://www.geocaching.com/profile/?id=275850
http://coord.info/GC3G6DH
http://coord.info/GC3G6DH
http://www.geocaching.com/profile/?id=2149813
http://coord.info/GC5BEED
http://coord.info/GC5BEED
http://www.geocaching.com/profile/?id=9692410
http://coord.info/GC921
http://coord.info/GC921
http://www.geocaching.com/profile/?id=2049
http://coord.info/GC507NW
http://coord.info/GC507NW
http://www.geocaching.com/profile/?id=6601355
http://coord.info/GC2VQ88
http://coord.info/GC2VQ88
http://www.geocaching.com/profile/?id=1520415
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Wederom is Geonews terug met een prachtige reis-

bestemming voor de vakantie. Ditmaal wagen we ons aan een 

oversteek over het Kanaal, naar Londen meer bepaald. In  

deze bruisende metropool is er voor iedereen wel wat te 

doen, van winkelen, monumenten bezoeken, in gezellige pubs 

zitten en uiteraard het belangrijkste, geocachen. Onze  

reporter stelt alleszins al een aantal leuke plekjes voor om te 

bezoeken.   

 

Praktisch 

Voordat we u onderdompelen in allerhande toeristische trekpleisters, geven we eerst 

even een kort algemeen overzichtje van de stad. Allereerst is Londen de hoofdstad en 

tevens ook de grootste stad van het Verenigd Koninkrijk met zo’n acht miljoen  

inwoners. Officieel gesticht in het jaar 46 v. Chr. als een kleine Romeinse stad, kent ze 

een zeer bewogen geschiedenis. In de middeleeuwen verduurde ze zowel viking-

aanvallen als de Pest. Ten tijde van de Tudors werd Londen een volwaardige handels-

stad, die zich met de andere Europese steden kon meten om dan ten tijde van de  

Industriële Revolutie een volgende boost te krijgen. In de 19e eeuw was het zelfs de 

grootste stad in de wereld. Net zoals de meeste Europese steden brachten beide  

wereldoorlogen veel verwoesting.  Vandaag de dag staat Londen bekend als één van de 

grote financiële centra van de wereld.  

 

Vervolgens hebben we ook nog enkele andere opmerkingen/aandachtspuntjes voor een 

tripje Londen. De eerste is dat ze er met Britse ponden betalen dus het kan handig zijn 

om op voorhand toch al een zekere hoeveelheid ponden af te halen. Let er wel op dat 

ponden duurder zijn dan euro’s (£1 = ongeveer €1.25) dus laat je hier zeker niet aan 

vangen. Een tweede eigenaardigheid is dat ze er links rijden. Uit ervaring heb ik al  

gemerkt dat het toch soms nadenken is bij het oversteken van de straat (hint, kijk altijd 

naar rechts). Voor het vervoer in Londen zelf is het dan weer handig om de metro te 

nemen, hoewel je goed moet afwegen welke soort pas je neemt aangezien de metro 

best duur is. Ben je van plan om dikwijls de metro te nemen over kortere afstanden, 

ben je goedkoper af met een dagpas, waarmee je ongelimiteerd die dag kan rondreizen. 

Voor af en toe de metro te nemen is een ‘Oyster card’ (een soort heroplaadbare kaart 

waar je een bepaald bedrag op moet storten) te nemen. Om in Londen zelf te geraken is 

het mogelijk om het vliegtuig te nemen of om met de Eurostar te gaan. Deze laatste 

prefereer ik, aangezien je maar twee uur onderweg bent (plus je wint een uur wegens 

de andere tijdzone waardoor je eigenlijk maar één uur onderweg bent). Maar dan is het 

nu tijd om even een tour door Londen te maken met enkele ‘must-have-seenplekjes’. 

Geocaching @ Londen 

door Pieter-Jan Boeykens 



 

 

Bezienswaardigheden 

Uiteraard is het in Londen de bedoeling om enkele klassiekers af 

te gaan en waar kan je dan het beste starten? Juist, in  

Westminster! In het wat ik bestempel als de overheidsbuurt van 

Londen is het namelijk zalig vertoeven tussen allerhande over-

heidsgebouwen. Als eerste een bezoekje aan Buckingham Palace, 

het paleis van de Britse monarchie, dat zich idyllisch tussen 

Green Park en St James Park bevindt. Al even indrukwekkend is 

de ceremonie ‘Changing of the Guards’ ofwel het wisselen van de 

wacht om 11:30 (je kan best even op voorhand nakijken welke 

dag ze dit doen). Hiervandaan is het enkel nog maar het aangename St. James Park door-

wandelen om tot het befaamde Palace of Westminster, of ook wel de Houses of  

Parliament, te komen. Zoals de naam zegt, is dit dus de zetel van het Britse parlement. 

Naast dit neogotisch kunstwerk vind je de al even iconische klokkentoren de Queen  

Elisabeth Tower, beter bekend als de Big Ben (wat eigenlijk de naam is van de klok). Voor 

de meest iconische zicht (en foto’s) raden we je aan om toch even het water over te  

steken en nu je hier toch bent, is een ritje in The London Eye toch wel heel aanlokkelijk. 

Vanuit dit reuzenrad heb je immers een prachtig zicht over de hele stad. Keer misschien 

toch nog even terug naar de andere oever, want ook een bezoekje aan Westminster  

Abbey is een must. Verder kan je ook nog de straat ‘Whitehall’ afwandelen tot je bij  

Trafalgar Square komt. Op dit plein vernoemd naar de zeeslag bij Trafalgar staat Nelson’s 

Column ter ere van de admiraal die deze zeeslag won. Pal achter dit monument bevindt 

zich de National Gallery. Voor de kunstliefhebbers onder ons kan je hier wel een heel 

lang tijdje in vertoeven.   

 

Wie liever wat verder van al deze ‘officiële oorden’ trekt, kan uiteraard ook een ander, 

alternatief stukje Londen doen. Voordat je echter aan deze alternatieve tour begint,  

raden we je toch aan (lees: dit moet je doen) een kijkje te nemen in Saint Paul’s  

Cathedral. Het bewonderen van deze  monumentale kathedraal kan je immers wel een 

paar uur bezighouden. Bovendien kan je helemaal met een 

hele reeks aan trappen eerst vanboven aan de koepel gera-

ken en vervolgens kan je zelf helemaal naar de top gaan, 

waarvan je een prachtig uitzicht hebt over Londen en in het 

bijzonder ‘The City’ met het majestueuze Gherkin (het ei). 

Wel opgelet bij veel wind aangezien je bovenaan enkel een 

balustrade hebt om je aan vast te houden (wat het ook wel 

spannend maakt dan ;) ). En dan om de tocht richting het 

vreemde oord Southwark verder te zetten, is het simpel-

weg de Milennium Bridge over de Thames oversteken. Een-

maal overgestoken heb je zicht op Tate Modern, een 

krachtcentrale omgebouwd tot een museum voor moderne 

kunst. Ga je verder naar links dan passeer je ook nog 

ShaShakespeare’s Globe (laat de Shakespeare in je gerust 

even los). Eenmaal in Southwark neemt het ‘deftige’ Lon-

den plaats voor een industriële sfeer met allerhande  

gerenoveerde en omgebouwde pak-huizen wat een  

eigenaardig gevoel geeft. Nog eigenaardiger is de  

Southwark Cathedral, omdat deze kerk ongeveer dezelfde 

sfeer uitstraalt als de omgeving.  
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Eenmaal dat je de London Bridge bent gepasseerd, zoek je best het water op voor een 

wandeling naast de Thames en hou vooral uw ogen open naar een gezellig verscholen 

pleintje in een omgebouwde scheepswerf (of toch iets wat erop lijkt). Stap je verder 

richting het oosten, zie je de iconische Tower Bridge naderen. Voordat je ze opgaat, 

loont het zeker de moeite om een straat verder te kijken, hier zie je namelijk een  

iconisch straatje in ‘Southwarkstijl’. Maar nu terug naar de Tower Bridge of liever  

gezegd erover, want daar staat ie dan, de Tower of London. Wat in het begin een klein 

fort was om de stad te verdedigen, is doorheen de geschiedenis eerder een fort in een 

fort geworden. Voeg hierbij een reeks juwelen, Yeomen Warders en wat mythes over 

geesten en je hebt alles wat je van een kasteel maar wensen kan.  

 

En na al dat rondstappen kan ik me best inbeelden dat je ’s avonds 

al eens gewoon wat wil ontspannen (of je voeten toch zeker). De 

ideale plaats hiervoor is de buurt van Covent Garden en Leicester 

Square. Op dit plein wordt je echt overdonderd door allerhande 

reuzencinema-screens en ook vind je hier een M&N-shop. En geloof 

me, deze is echt de moeite om eens binnen te gaan. Voor wie het 

(wat) rustiger wil, kan nog steeds gezellig rondwandelen in het  

naburige Covent Garden, wat een echte artiestenbuurt is. Met zijn 

straatartiesten, musicals en vooral de grote concentratie aan  

gezellige en lekkere restaurantjes en pubs (vergeet hier dus wat je weet over de  

reputatie Britse eten) is het de ideale plaats om je even te kunnen ontspannen. Overdag 

begeef je je hier best naar de Apple Market voor een gezellig marktje met allerhande 

souvenirs en prulleraria. 

 

 

Voor zij die zich nu de vraag stellen of dit alles is wat je in Londen kan doen, heb ik zeer 

goed nieuws: Nee, er zijn nog zeker duizenden dingen die je kan doen, die je moet en 

kan zien, enzovoort. Kortom, als je van plan bent om naar Londen te gaan, bereid dit 

dan zeker voor zodat je zeker alles kan zien wat je wil zien en eventueel meer. Zo ook 

voor het geocachen hanteer je best de volgende regel: kies de caches in de buurt van de 

plaatsen die je wil bezoeken, omdat de tijd in Londen echt vliegt en er gewoon zo veel 

te doen is. Voor de diehard cachers onder ons kan je ook gewoon een hele dag vullen 

met geocachen, er zijn er toch meer dan genoeg te vinden. Conclusie: citytrip Londen in 

de vakantie, check ;)  

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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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 10. 

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 

BINAIRE PUZZEL 

Een binaire puzzel bestaat uit  

enkel nullen en eentjes. In iedere rij en iedere 

kolom moeten even veel nullen als enen 

staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel van 

10 rijen en 10 kolommen staan in iedere rij 

en iedere kolom vijf nullen en vijf enen. 

Bovenop deze regel zijn er nog twee regels: 

er mogen maximaal 2 nullen of 2 enen naast 

elkaar staan en identieke rijen en kolommen 

zijn niet toegestaan. 
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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. 

Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 
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Shoot! 
© Brent Pulmans 

Stuur ons uw foto! | geonews@hotmail.nl | facebook.com/geonewsbelgienederland 
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Oplossingen 

ADVERTENTIE 

Bestel onze special edition 

nu voor slechts €2,50 via  

geonewsbene.com 

met actiecode GSE2015 

ADVERTENTIE 

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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