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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  

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

door Ruben Heynderycx 

“Ik ben zeker van 

plan om echt een 

keer iets moois 

neer te leggen.” 

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

we zijn gezellig met zijn 2en ik en mijn vriendin meestal ben ik alleen op pad 

maar de mooie caches doen we graag samen en natuurlijk op onze avontuurlijke 

vakantie's pikken we graag de caches mee   
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Hoe komt het dat je eraan begonnen bent? 

Ik wou een GPS voor het wandelen en toen vertelde de verkoper me over  

Geocachen en na een cache in Nederland te hebben gedaan op vakantie gegaan 

naar België waar we de GPS voor het wandelen gingen gebruiken en ook een paar 

caches. Bij een van die caches waren we flink aan het zoeken toen er een auto 

aankwam gereden vol met logo's en ook van cachen een kort praatje en het bleek 

een cacher te zijn die al wat verder was de nummer 1 van België geloof ik The 

Bat hij nodigde ons uit naar een camping die werd gerund door een geocacher en 

liet daar hebben we verder gepraat en hij praatte met zoveel passie en liet zijn coin 

collectie zien en toen was bij mij het hek van de dam ,en ben ik aan het cachen 

zoveel ik kan.   

ik heb samen met mijn vader die door mij ook behoorlijk aan het cachen is  

gegaan naar schotland geweest speciaal voor de Cateran Trail Geotour wat een 

erg gave ervaring was   

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

geocachen?  

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

ik leer steeds meer nieuwe dingen bij van mysteries en earthcaches maar ook 

van de moeilijkere caches boomklimmen en dat soort dingen ik vind dan ook 

veel dingen erg leuk weten wat er op een locatie is gebeurt of gebeurt maar de 

avontuurlijke dingen trekken me ook heel erg   

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

ik vind de creative trackables die je wel eens tegenkomt erg leuk en dan sta je wel 

eens te kijken van het formaat of gewicht van een ding wat van cache naar cache 

reist. ik vind het dan ook altijd wel een uitdaging om deze proberen te verplaatsen 

zo heb ik een oude moter achtig ding gevonden van 15 kilo en verplaatst en een 

grote picachu knuffel die ook niet zo handig in de volgende cache past zijn toch 

wel leuke uitdagingen   
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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 of trackable items de wijde wereld  

ingestuurd?  

zelf alleen maar makkelijke caches verborgen maar ben zeker van plan om echt 

een keer iets moois neer te leggen maar daar word nog flink over nagedacht zijn 

al behoorlijk wat creative caches bij mij in de buurt. trackables heb ik al  

verschillende de wereld in gestuurd sommige met meer succes dan andere en 

laatst begonnen met op elke vakantie een souvenir te kopen een trackable eraan 

en in een cache te leggen en kijken of ze dan naar huis toe terug kunnen komen 

erg leuk om te volgen. ook heb ik een TB aan mijn gps sinds mijn 100ste cache 

om de KM bij te houden die ik afleg van cache tot cache. en ik heb al een hele 

tijd gezegt dat ik als ik 1000 caches had gevonden ik een HumanTravelBug 

ging maken van mezelf de 1000ste cache logde ik afgelopen Juni rond mijn 

verjaardag en ja hoor vrienden wisten het en mijn ouders en 2 dagen na mijn 

verjaardag had ik de afspraak voor mijn eerste Tattoo een mooie kever op mijn 

onderarm.   

Bij deze willen we TeamTimo ook nog bedanken voor het  

beantwoorden van al onze vragen.  

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

ADVERTENTIE 



 

 

Opwijk (BE) - Toerisme Vlaams-Brabant, gemeente Opwijk en Hopwally gaan geocoins 

verstoppen in de West-Vlaamse hopregio. Deze actie verbindt hop-toeristen met  

(H)op Smaak in Opwijk. Op zaterdag 17 juni startte de Hop Geocache in Opwijk. 

Deze zomer organiseren Toerisme Vlaams-Brabant en de hopgemeenten onder de  

noemer ‘(H)op Smaak’ tal van activiteiten over hop en bier.  

‘De traditionele hop kent momenteel een heropleving en wij gaan deze trend  

toeristisch ondersteunen met de ‘hippe’ geocache’, zegt Monique Swinnen,  

gedeputeerde voor toerisme. ‘Daarom lieten we een speciale hop-geocoin ontwikkelen 

als lokmiddel om wereldwijd geocachers naar onze Hopstreek in de Groene Gordel te 

lokken’. 

Toerisme Vlaams-Brabant, de gemeente Opwijk en Hopwally ontwikkelden een  

speciale geocoin met een hopblad en een unieke trackingcode, want geocoins reizen, 

met de geocachers, de wereld rond.  

‘Onze vrijwilligers gaan kaartjes in Vlaamse geocaches stoppen. Deze geocaches  

worden geselecteerd uit de meer dan 20.000 geocaches die Vlaanderen rijk is op basis 

van hun locatie en hun relatie met hop en/of bier in het algemeen. We mikken hierbij 

vooral op de west-Vlaamse hopstreek rond Poperinge’, zegt Pieter Dejonghe, één van 

de vrijwilligers van Hopwally.    

‘Onze gemeente heeft een rijke traditie als het op hop 

aankomt’, zegt Jan Couck, schepen voor toerisme van  

Opwijk. ‘Ook nu is hop nog prominent aanwezig, met 

het hopveld, de brouwerij, de kunstwerken en de  

cafés. Geocachers die de Opwijkse hop-caches komen 

bezoeken, kunnen achteraf op vertoning van dat 

kaartje in ons toeristische infopunt een exemplaar van 

de geocoin krijgen’. 

Opwijk is een aantal nieuwe caches en twee nieuwe  

wandelroutes rijk. Op zaterdag 17 juni was er een 

startevenement dat de Opwijkse geocache-zomer op 

gang trapte. 

‘Wie wou deelnemen, moest vroeg uit de veren’, zegt 

schepen Jan Couck. ‘We startten om 8 uur met het  

opladen van de gps’en van de deelnemers met de  

gpx’en van de nieuwe caches.  Wie nog niet veel wist 

over geocaching, kreeg om 10 uur een korte uitleg en 

initiatie’.   

Meer info: www.facebook.com/toerismeopwijk en  

www.toerismevlaamsbrabant.be/hop (vanaf midden 

juli) 

Naar: “Geocoins lokken hop-toeristen naar OPWIJK. Start Opwijkse 

geocache-zomer op 17 juni”  - editiepajot.com 
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Geocoins moeten hop-toeristen lokken 
door Sam Herremans  

http://www.facebook.com/toerismeopwijk
http://www.toerismevlaamsbrabant.be/hop
https://editiepajot.com/regios/17/articles/54867
https://editiepajot.com/regios/17/articles/54867
http://www.hbvl.be/
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In het weekend van 1 en 2 juli kan iedere Geocacher weer een leuk souvenir  

verzamelen, namelijk dat van Canada Day 2017. Canada viert zijn 150ste ‘verjaardag’, 

en dat wilt Signal the Frog vieren! 

Iedere Geocacher die op 1 of 2 juli een event bijwoont (eender waar) krijgt als beloning 

een souvenir op zijn/haar profiel. En tijdens dat weekend zullen er werkelijk tientallen 

events georganiseerd worden in België en Nederland.  Er zal sowieso wel eentje in je 

buurt te vinden zijn. 

En ook Geonews komt verslag uitbrengen van drie events, één in Nederland en twee in 

België. Het gaat om volgende drie events (in chronologische volgorde): 

- Canada Day 2017 (GC75DB8) 

- MEET&GREET@ GILDENHUIS (GC76JT7) 

- The Frog celebrates in Canada (GC76VH2) 

Wij hopen jou alvast ook te zien! 

Meer info op www.geonewsbene.com/events 

 

Geonews komt naar je toe! 
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Like ons op 

Facebook! 
@GeonewsBelgieNederland 

http://www.geonewsbene.com/events.html


 

 

Naar ondertussen jaarlijkse gewoonte zijn er deze zomer weer een aantal leuke  
souvenirs te bemachtigen voor op je Geocaching profiel. 

Dit jaar draait alles rond Mary Hyde, de (onbekende) kapitein van The Golden Cache. 
Enkele weken geleden stootten enkele medewerkers van Groundspeak op een brief, 
reeds afgetakeld zoals te zien was aan de randen, in een fles op het strand nabij  
Geocaching HQ. Uit de inhoud van de brief valt één zaak duidelijk af te leiden: er is nog 
steeds een schat die nog niet gevonden is. Bereid je dus voor om deze zomer alles uit 
de kast te halen voor de zoektocht naar de schat van Mary Hyde. Sla alvast je  
rantsoenen in en hijs de zeilen!  

Zes souvenirs 

Van 15 juli tot en met 13 augustus kan je tot wel zes souvenirs bemachtigen, die je  

zullen helpen bij het ontdekken van de schat. Tijdens je zoektocht zal je al eens  

tegenslagen te verwerken krijgen, maar soms zal je ook wind in de zeilen krijgen. Maar 

met de hulp van vrienden en een verlangen om Geocaches te vinden zal je deze  

opdracht zeker tot een goed einde kunnen brengen! 

Volgende data schrijf je best al in je agenda: 

- 15-16 juli: Woon een event bij 

- 17-23 juli: Samenwerken is een must 

- 24-30 juli: Je hebt alles wat je nodig hebt reeds in je bezit… 

- 31 juli - 6 augustus: In team wordt alles gemakkelijker 

- 7-13 augustus: Daag jezelf uit voor deze laatste opdracht 

Wij wensen je alvast veel succes met je zoektocht naar de schat! 
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door Brent Pulmans  

Bevaar de zeven zeeën voor zes souvenirs 
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Canada heeft vele wonderen: gevarieerde landschappen, een rijke geschiedenis en een 

overvloed aan avontuur. En niet te vergeten: een hele hoop Geocaches om je de  

mooiste plekjes van dit wonderschone land te laten ontdekken. Net om die redenen 

kreeg Canada (eindelijk) ook een landsouvenir. 

Heb je ooit al een Geocache gevonden of een event bijgewoond in Canada? Dan wordt 

het souvenir automatisch  toegevoegd aan je profiel. Ben je nog nooit gaan cachen in 

Canada? Dan is dit misschien wel het uitgelezen moment om dit geweldige land eens te 

gaan verkennen. Want uiteraard krijg je het souvenir ook als je voor het eerst een  

cache logt in het land met het esdoornblad op haar vlag. 

 

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 

door Brent Pulmans  

Ook Canada krijgt eindelijk landsouvenir 

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://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 geonews@hotmail.nl 

Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 
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Shoot! 

Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op  

geonewsbene.com 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/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. 

© Rafael Sales 

© 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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