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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  

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

“Als ik teveel 

moet nadenken 

gaat het mis.” 

Hoe vaak ga je Geocachen? Wat is je drijfveer om er op uit te trekken?  

Als het met een kinderwagen te doen is... Met onze kleine man van bijna 14 maanden, 

hebben we al heel wat verschillende soorten bodemtypes getrotseerd, maar nu hij groter 

(en vooral zwaarder) word, is dat niet meer zo plezierig... Het word tijd dat hij gaat lopen 

hihi! Dan gaat het toch allemaal wat makkelijker!  

P A G I N A  2  

Wanneer ben je begonnen met Geocaching? Hoe kwam dat?  

Ergens begin april 2014, ik zag het op tv bij het Jeugdjournaal, heel tof item!  

Toch een aantal wel, mn eerste waadpak cache in Terneuzen  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Traditionals en Mysteries, bij multi's loop ik vaak vast... Ik ben graag buiten en maak 

veel foto's, als ik teveel moet nadenken gaat het mis hihi...  

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

Woon je wel eens events bij?  

Gewone eventjes vind ik wel leuk, en hier en daar een CITO, mega's en Giga's trekken me 

niet meer zo... De knusheid van een klein eventje heeft meer mn voorkeur.  

Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?  

Heb zelf 2 events gehouden en mijn man heeft 2 caches geplaatst... Zelf heb ik 27 

trackables in bezit, waarvan iets minder dan de helft rondreist!  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Dat er veel lawaaiierige en nieuwsgierige mensen rondlopen....  

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

Een opblaaspop.... Blegh!  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Tijdens een rondje cachen op een zondag ochtend in de polders van Zeeuws Vlaande-

ren heb ik mijn man ontmoet, ik was toen zelf nog getrouwd, nu hebben we samen een 

prachtige zoon!  

Bij deze willen we Tsikimo ook nog bedanken voor het  

beantwoorden van al onze vragen.  

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

Hoe je bepaalde dingen op moet lossen en dat niets is wat het lijkt!  

Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen? 

Jup, onze Svennieyboy is er al bij vanaf dat hij een week oud was!  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan 

Geocachen of heb je jouw vakantie er al eens mee gecombineerd?  

We proberen overal waar we komen, minimaal 1 cache mee te pakken als het lukt en 

we zitten best vaak en veel in de auto! :)  
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden 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  

info@geonews.be 



 

 

Groundspeak heeft een nieuwe handigheid toegevoegd aan de kaart waarop je alle 

Geocaches kan zien: je kan nu ook zien welke mysteries je reeds opgelost hebt en wat 

zelfs nog beter is, is dat ze getoond worden op de exacte locatie van de cache. 

We kennen allemaal wel het teken van een mysterie op de kaart, een blauwe bol met 

een vraagteken in. Er is nu een grote handigheid toegevoegd: wanneer je op de listings 

van een cache nieuwe coördinaten invoert voor die cache (dat kan je doen door naast 

de huidige coördinaten op het potlood te klikken), dan zal een aangepast icoon  

getoond worden op de kaart. Dit helpt je om te zien welke mysteries je reeds opgelost 

hebt, maar het is vooral ook een hulp om te zien waar ze in werkelijkheid gelegen zijn, 

zodat je je tocht nog beter kan plannen. 

Het icoon dat je nu te zien zal krijgen, is dat van een puzzelstuk in een lichtblauwe 

bol. Deze vervangt bij opgeloste caches dus het symbool van een vraagteken in 

een donkerblauwe bol. 

Voor meer informatie over hoe je de coördinaten van een mystery aanpast, kan je hier 

terugvinden: http://bit.ly/2lrf4IA 

Opgeloste puzzels nu ook te zien op kaart 
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ADVERTENTIE 

http://bit.ly/2lrf4IA


 

 

Na zijn bezoek aan Duitsland en Canada alsook de vele Mega en Giga events in 2017, 

is Signal the Frog toe aan vakantie. Hij staat nu al te popelen om zijn koffers te  

pakken voor zijn welverdiende vakantie naar het zonnige Australië. 

Australië is dus het derde land in het lijstje van Signals reis rond de wereld, en de  

eerste keer dat hij officieel naar het zuidelijk halfrond trekt. In het land van de  

Aboriginals, kangoeroes en didgeridoo’s zal hij op 26 januari mee Australia Day vieren, 

dat is de nationale feestdag van Australië. 

26 januari is natuurlijk niet zomaar de nationale feestdag van het land. Op 26 januari 

1788 kwam de Eerste Vloot onder leiding van Arthur Phillip aan in Port Jackson 

(Sydney), nadat ze eerst naar Botany Bay waren gevaren, maar Philip dat geen  

geschikte plek vond om een nederzetting te stichten.  

Australia Day wordt sinds 1935 in alle staten van het land gevierd op de maandag die 

na 26 januari viel, tenzij het zelf een maandag was. In 1994 werd de dag eindelijk de 

officiële nationale feestdag — en dus verlofdag (public holiday) — op de 26ste januari 

zelf, ongeacht of het een maandag is (dit jaar valt 26 januari op een vrijdag).  

Zelf kan je het bezoek van Signal the Frog aan Australië meevieren door een  

evenement bij te wonen of te organiseren op 26, 27 of 28 januari 2018. Natuurlijk krijg 

je zoals gewoonlijk er een mooi souvenir voor dat op je profiel kan prijken. Zoek elkaar 

die dag op, maak een leuk praatje met andere Geocachers en verwarm elkaars hart, 

zodat het net zo warm zal voelen zoals in het nu zomerse Australië. 

Bronnen: “Where in the world is Signal the Frog®? Australia!”  - geocaching.com 

& “Australia Day”  - wikipedia.org 
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Signal the Frog trekt naar Australië 

https://www.geocaching.com/blog/2017/12/where-in-the-world-is-signal-the-frog-australia/
https://www.geocaching.com/blog/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australia_Day
https://nl.wikipedia.org/wiki/Australia_Day
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Meer foto’s op    

geonewsbene.com/winter17 
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Voor de viering van Australia Day 2018 en de reis van Signal the 

Frog naar Australië, zal Geonews opnieuw enkele events bezoeken 

van 26 tot 28 januari.  

De exacte planning van welke events onze medewerkers zullen  

aandoen, wordt binnenkort beschikbaar gemaakt via onze website 

(www.geonewsbene.com/events). 

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  

info@geonews.be 

Geonews @ events 

Heb je altijd al eens in een magazine willen verschijnen?  

Dit is je kans! Voor onze rubriek 'Meet the Geocacher' 

zoeken we Geocachers die ons iets meer willen vertellen 

over hun avonturen en hun dagelijkse leven als  

Geocacher. 

 

Wat denk je? Je kan onze vragen beantwoorden  

via deze link: bit.ly/2rZFRkE 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons  

interview in te vullen! 

ADVERTENTIE 

http://www.geonewsbene.com/events.html
http://bit.ly/2rZFRkE
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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. 

 

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 info@geonews.be 

Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 

DROEDEL 

Een droedel is een raadsel en een 

woordspel waarbij alleen letters  

gebruikt worden en waarbij de  

onderlinge positie dikwijls van  

belang is. 

Hieronder wordt bijvoorbeeld  

het woord "ver-onder-stell-in-g"  

uitgebeeld. 
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Shoot! 

Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

Stuur ons uw foto! 

info@geonews.be 
 

geonewsbelgienederland 

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 
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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  

info@geonews.be 

Cupido 

Langslaper 
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http://www.geonews.be/index.php/nieuwsbrief/index

