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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  

‘Flet’. 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. 

“De laatste 20 

meter heb ik  

hangend aan 

boomstronken 

mezelf aan de 

bergwand om-

hooggetrokken” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Onze eerste cache was een multi en ligt in Oss. De cache ligt vlakbij een park  

achter een omgevallen boom. We hebben er vrij lang naar moeten zoeken omdat 

er ook veel wandelaars in de buurt waren en wij hadden gelezen dat we dan  

voorzichtig moesten zijn. Nadat we de hint nog eens goed hadden gelezen vonden 

we hem vrij snel.   
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Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?   

Nee. We nemen altijd onze hond mee.   

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest  

om te gaan geocachen?  

In 2005 zijn wij getrouwd. Wij zijn toen vier weken op huwelijksreis geweest 

naar twee locaties in Oostenrijk en wilden daar zoveel mogelijk caches vinden. 

Daar was onze reis op gebaseerd. Tijdens die vier weken hebben we er maar 21 

gevonden.   

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Tijdens het wandelen van de Nijmeegse vierdaagse liep er iemand met een gps 

naast me. Toen ik vroeg wat dat was en hij me dat uitlegde werd ik enthousiast en 

hebben wij, mijn vrouw en ik, er ook een gekocht. De verkoopster legde uit dat je 

er ook mee kon Geocachen. Huh? Geo,wat? OP 10 oktober (2004) vonden we  

onze eerste cache.   

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

Een klein beetje over satellieten en rekenmethodes. Verder niets bijgeleerd.   

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

Een cache in Oostenrijk genaamd 'Stumps'. Op onze gps was het maar 300 meter 

maar achteraf bleek dat we 500 meter omhoog moesten. De berg op. De laatste 20 

meter heb ik hangend aan boomstronken mezelf aan de bergwand omhooggetrok-

ken om bij de cache te komen. We waren heel blij toen we die hadden gevonden. 

In 2010 hebben we tijdens onze vakantie in Wales een soortgelijk avontuur gehad 

maar dat was in een leisteengroeve. Ook een cache om nooit meer te vergeten.   
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

ADVERTENTIE 

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?  

Wij hebben onze eerste cache begin 2005 verborgen. Een multi door ons dorp. 

In het najaar weer een multi maar dit keer in een heel mooi bosgebied waar ik 

altijd de hond uitliet. Die cache ligt er nog en wordt veel gedaan. Omdat er 

steeds meer Geocachers kwamen die de punten belangrijker vonden dan de 

kwaliteit hebben wij, als eerste in Nederland, in 2007 een serie van 50  

traditionals weggelegd zodat men redelijk eenvoudig snel veel punten kon  

verzamelen. Deze hebben we in 2009 weer weggehaald omdat de bezoekers 

steeds slordiger werden en het onderhoud daardoor toenam. In totaal hebben we 

64 caches geplaatst met allerlei technieken erin. Nu hebben we nog twee multi's 

over. Tijdens onze huwelijksreis naar Oostenrijk in 2005 hebben we onze eerste 

tb gelanceerd. (Sunshine). Die heeft het redelijk lang vol gehouden maar is nu 

ook gejat door een team wat we heel erg jammer vinden want die is gevoels-

matig gekoppeld aan onze huwelijksreis. We hebben ongeveer 8 tb's gelanceerd 

en er nu nog twee over. De rest is allemaal ontvreemd. We sturen er nu geen 

meer weg.   

Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beantwoorden van al 

onze vragen.  
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Geocaches die je zeker moet gedaan hebben 

Journalisten van ‘Goesting’, een maandelijks lifestylemagazine dat onder andere te  

vinden is in De Morgen en Het Laatste Nieuws, trokken er op uit om de pareltjes onder 

de Vlaamse Geocaches terug te vinden. Je kan ze hieronder terugvinden, gerangschikt 

per provincie. 

Let op: een spoiler alert is hier zeker op zijn plaats! 

ANTWERPEN 

Drunken Sailor in Antwerpen (GCK6BJ) 

Deze als multicache vermomde kroegentocht laat je kennismaken met de Antwerpse  

cafécultuur. De moeilijkheidsgraad van de raadsels stijgt evenredig met het aantal  

Bollekes dat je achterover hebt gedrukt.  

 

De Bom in Boechout (GC4K5H6) 

Op deze zoektocht wacht je de gewichtige taak een bom onschadelijk te maken die  

verscholen ligt in Boechout! 

 

Zoek de hamster in Stabroek (GC2VXKQ) 

Een buggyvriendelijke kindercache waarvoor kleine geocachertjes op zoek gaan naar een 

hamstertje: zo leren ze op een fijne manier het Stabroekse Ravenhof kennen. 

 

Den Toren in Mechelen (GC54DE5) 

Gewapend met een platte schroevendraaier beklim je de 538 treden van hét symbool 

van Mechelen, de Sint-Romboutstoren, op zoek naar de plaatselijke schat. 

 

Lekker griezelen in Mol (GC42VB0) 

In het Boelevardpark - een oud kerkhof dat tot park werd omgebouwd - speur je tussen 

grafzerken en bloemperken naar een leuke microcache. 

 

WEST-VLAANDEREN 

Go wild in Knokke-Heist  

Een primeur: in deze kustgemeente bieden ze 

de allereerste officiële GeoTour van België 

aan. Die bestaat uit een compleet parcours 

van 35 kilometer doorheen het Knokse natuur

gebied waarin 25 caches verstopt liggen.  

 

Schip ahoy in Roeselare (GC3WEB9) 

Hier kruip je in de huid van een kapitein of 

scheepsjongen, en je krijgt tal van opdrachten en 

puzzels voorgeschoteld tot je uiteindelijk in de schatkamer belandt. 

 

Sint-

Romboutstoren 

©Toerisme  

Mechelen  

In Knokke-Heist vind je de allereerste officiële 

geotour van België. ©RV  
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De charme van 'bruggen' in Kortrijk (GC52WMM) 

Deze uitdagende  'multi' - een aaneenschakeling van verschillende caches in een heuse 

wandeling - scoort erg goed onder geocachers. De wandeling is ongeveer 2,5 kilometer 

lang en loopt langs en over de vele Kortrijkse bruggen. Neem zeker een spiegeltje,  

potlood, fototoestel met een zoom en ruitjespapier mee. "Bedankt om ons al die bruggen 

eens anders te doen bekijken", klinkt het in de recensies. Intrigerend! 

 

Duik in de duinen in De Panne (GC4W1DQ) 

Wat dacht je van een verzameling caches in ruig zeegebied? De reeks 'La Dune du  

Perroquet' gunt je een unieke blik op de oorlogsgeschiedenis in de kuststreek en trakteert 

je op een heerlijke wandeling door de duinen. 

 

Mysterieuze fiets in Brugge  

In de fietsenstalling op De Markt in Brugge staat een fiets met in de fietszakken een  

opdracht en een sleuteltje, en daarmee moet je aan de slag. Leuke adrenalineboost en 

hersenkraker. 

 

OOST-VLAANDEREN 

De schat van Mercator in Sint-Niklaas (GC3AC4X) 

Helemaal in de sfeer van cartografie, deze geocache-wandeling. 2012 was 

het Mercatorjaar, en voor Toerisme Waasland hét moment om een fijne 

wandeling uit te denken. Beginpunt is het centrum van Sint-Niklaas, en het 

traject brengt je langs Mercator-gerelateerde plekken, die je stuk voor stuk 

laten kennismaken met de wereld en met de fenomenale ontdekkingen 

van deze briljante wetenschapper. 

 

Onder de molen in Huise (GC4WPDQ) 

Het Vlaamse land, ten zuiden van Gent, waar de vlakte overgaat in glooiende heuvels... je 

vindt er talloze geocachingwandelingen. In de buurt van de Huisekoutermolen in Huise 

ligt een schat. Een korte wandeling vanaf het Huiseplein, maar brei er een dagje Rooi

gemsebeekvallei aan, want het loont echt de moeite deze prachtige streek te ontdekken.  

 

50 x langs de Leie  

25 km stappen langs de oevers van de Leie? Met vijftig ontdekkingen en doorheen de  

natuur? Laat je helemaal verleiden door de prachtige streek rond Deinze, Grammene, 

Machelen aan de Leie... 

 

Frisse boslucht in Ename (GC4EH24) 

De koelte van een bos 't Ename tijdens een warme nazomerdag of de geur van de herfst. 

Er is niet erg veel nodig om deze plek te ontdekken, ten oosten van Oudenaarde, op de 

heuvels van de Vlaamse Ardennen.  

 

 

Huisekoutermolen 

©Toerisme  

Vlaamse Ardennen  
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Chocomousse in Drongen (GC4AV2G) 

Een van de wandelingen die hoog aangeschreven staat, is ''t Chocomouske' (de  

wandelingen krijgen soms vreemde namen); dik een uur stappen en 10 caches trachten 

te lokaliseren. Het goeie aan deze route is dat je op het einde alle ingrediënten  

verzameld hebt om chocomousse te maken. 

 

VLAAMS-BRABANT 

Santé in Beersel (GC5ZEJM) 

Een populaire en erg mooie zoektocht is de Lambiekroute, een 16 km lange wandeling 

langs de (geuze)brouwerijen van Beersel en Dworp, waaronder 3 Fonteinen. Ze loopt 

langs velden en bossen en is nagenoeg volledig autovrij.   

 

Oerkracht in Grimbergen (GC12R44) 

Het Museum voor de Oudere Technieken (MOT) heeft een geocachezoektocht  

uitgetekend van 7,5 kilometer doorheen Grimbergen. De toer draait rond wind, water en 

spieren: de natuurlijke aandrijving waar we eeuwenlang op aangewezen waren en  

meteen ook de focus van het museum. 

 

Beveralert in Neerijse (GC2PQDB & GC2PQD3) 

In Neerijse lopen niet één maar twee geocachewandelingen door het natuurgebied 

Doode Bemde. Kleine raadseltjes verbinden de etappes met elkaar. Wie geluk heeft kan 

bevers aan het werk zien. 

 

With a view in Korbeek-Dijle (GC2X7K7) 

In Korbeek-Dijle kan je kiezen voor een wandel- of fietstocht van 10 kilometer. De focus 

ligt op de mooie vergezichten en ontspanning.  

 

Into the dark in Oud-Heverlee (GC66V60) 

In Oud-Heverlee, in de schaduw van Leuven, kunnen durvers hun hart ophalen aan een 

spannende nachtwandeling met een mysterie of twee. 

 

 BRUSSEL 

 Horta-hunten in Elsene (GC4XD02) 

 Een van de Brusselse publieks-

 favorieten is de art-nouveau

 zoektocht in Elsene. Die loopt langs 

 een aantal oude bouwkundige parel

 tjes van onder meer Victor Horta. De 

 caches liggen verstopt op straat - in 

 een verkeersbord bijvoorbeeld - en 

 bijhorende raadseltjes houden  

 verband met de art-nouveaugevels. 

Een bever in natuurgebied Doode Bemde, 

Neerijse ©Natuurpunt 
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Brussels by night  

De bekenste en internationaal meest populaire cache van Brussel is verstopt op de Grote 

Markt. Er is een mysterieuze Brussels by Darkness-wandeling en een andere langs  

woonboten. De cache bij de burcht van de oude Hallepoort blijkt populair bij werknemers 

van kantoren in de buurt: die loggen de cache vlug even over de middagpauze. 

 

Wildgaan in het woud  

En dan is er natuurlijk nog het Zoniënwoud, dat zowel op het grondgebied van Brussel, 

Vlaanderen als Wallonië ligt, ook daar zijn caches te vinden op prachtige plekjes in de  

natuur. Perfect voor een zonnige najaarsdag.  

 

LIMBURG 

Limburgse nostalgie in Winterslag (GCFD76) 

In deze streek kom je onvermijdelijk de sporen van het 

mijnverleden tegen, tijdens deze cache zie je hoe de 

natuur het landschap langzaam terug overneemt. Een 

fikse klim is inbegrepen in de prijs, maar die moeite 

wordt rijkelijk beloond met een fantastisch vergezicht.  

 

Don Quichot in Lommel (GC5Q29K) 

Wat Don Quichot, de gouden kat en het Lommelse 

kattenbos met elkaar te maken hebben, kom je te weten op deze avontuurlijke tocht. 

Voor de kinderen is er ook een uitgezette wandeling met opdrachten op hun maat. Dat 

schept perspectieven!  

 

Sterrenstof in Genk (GC1MTN4) 

Met sterrenwacht Europlanetarium in de buurt, is het thema van de tocht Triangulum 

niet moeilijk te raden. Reken daarbij de ruige bossen van het domein Kattevennen en je 

hebt alles wat een geocacher dromen kan.  

 

Suspense in Ternaaien (GC2E802 - GCJ209) 

Strikt genomen ligt deze cache in Wallonië, maar Ternaaien (Lanaye) ligt zo dicht bij  

Limburg (én bij Nederland én op de taalgrens) en plek is zo cool dat je hem gewoon eens 

moét proberen. Je moet namelijk ondergronds in de kasteelruïnes van het kasteel van 

Caestert en daar in de grafkelders, moet het allemaal gebeuren, wow! 

 

Naar: “Geocaching: veel cooler dan Pokémon Go”  - demorgen.be 

Oude foto van de 

mijn van Winterslag 

© neqo.be 

http://www.demorgen.be/goesting/geocaching-veel-cooler-dan-pokemon-go-b8a6b108/
http://www.demorgen.be/


 

 

Geocaching.com geeft deze maand weer heel wat leuke souvenirs en badges weg om op je  

profiel te plaatsen. Wij sommen even voor je op hoe jij ze kan verdienen. 

FTF: Friend To Find 
Van 10 tot 16 oktober is het ‘Friend To Find Week’. Neem tijdens deze week een goede vriend(in) 

of familielid mee en introduceer hen tot de leukste hobby die er is. Maak tijdens de tocht een 

foto van jullie met twee en verdien een speciale badge door die foto aan je log toe te voegen. 

Wat ook leuk is om te weten: tijdens deze periode mogen nieuwe geocachers het Premium  

Membership 30 dagen uitproberen, gratis en voor niets. 

International EarthCache Day 
Op zondag 9 oktober is het International EarthCache Day. Op deze dag zetten we EarthCaches in 

de schijnwerpers. EarthCaches zijn geen fysieke caches, maar virtuele punten waar je naartoe kan 

gaan om te leren over onze aarde. Ter plekke moet je meestal enkele vragen oplossen die je ter 

controle naar de CO moet sturen. Wanneer deze je antwoorden goedkeurt, mag je de cache  

loggen. 

EarthCaches belichten onder andere de geologie van onze planeet en proberen ons zo kennis bij 

te brengen over de bodem en het verleden ervan. Als je op zondag 9 oktober zo’n cache logt, 

verdien je een souvenir voor op je profiel. 

Geocaching op het witte doek 
De finalisten van het Geocaching International Film Festival (GIFF) zijn bekendgemaakt en staan 

klaar om te schitteren. Je kan ze bewonderen van 3 tot en met 7 november op een GIFF event. 

Het bijwonen van zo’n event levert je trouwens een extra souvenir op… 

GIFF events in België:    GIFF events in Nederland: 

Naar jaarlijkse gewoonte zullen de Geonews edities van oktober en november samengevoegd 

worden. Dit doen we om organisatorische redenen. De eerstvolgende editie van Geonews  

verschijnt dus niet op het einde van oktober, maar halfweg de maand november. 

door  Brent Pulmans 

Smuk je Geocaching.com profiel op 
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Dienstmededeling 

 https://coord.info/GC6TBG0 

 https://coord.info/GC6R1FH (volzet!) 

 https://coord.info/GC6R7D3 

 https://coord.info/GC6TBMV 

 https://coord.info/GC6R6B4 

 https://coord.info/GC6TC46 

 https://coord.info/GC6TT8C 

 https://coord.info/GC6PAP3 

 https://coord.info/GC6TD86 

 https://coord.info/GC6TVT1 

https://coord.info/GC6TBG0
https://coord.info/GC6R1FH
https://coord.info/GC6R7D3
https://coord.info/GC6TBMV
https://coord.info/GC6R6B4
https://coord.info/GC6TC46
https://coord.info/GC6TT8C
https://coord.info/GC6PAP3
https://coord.info/GC6TD86
https://coord.info/GC6TVT1
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Like ons op Facebook! 

@GeonewsBelgieNederland 

https://coord.info/GC6TBG0
https://coord.info/GC6R1FH
https://coord.info/GC6R7D3
https://coord.info/GC6TBMV
https://coord.info/GC6R6B4
https://coord.info/GC6TC46
https://coord.info/GC6TT8C
https://coord.info/GC6PAP3
https://coord.info/GC6TD86
https://coord.info/GC6TVT1
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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 
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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 

© Rafael Sales  

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

© Rafael Sales  
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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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