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Wie uit de buurt is er nog niet langs de Starfighter D-8030 langs de N59 gereden? Sinds 2005 prijkt de  
straaljager fier in het Duivelandse landschap tussen Oosterland en Bruinisse. De kist is hard toe aan een 
opknapbeurt. Eigenaar Ad Stouten (62) had er ook bijna een onderzeeboot naast gelegd.  

OOSTERLAND (NL) – Schilders die wel in zijn voor een gespecialiseerd schilderklusje kunnen zich  
melden aan de Rijksweg in Oosterland. De eigenaar van de straaljager, de grond eronder en ernaast, 
en het nabijgelegen autodemontagebedrijf houdt zelf met de hoge drukspuit af en toe het vliegtuig 
mooi, maar wil het nu goed aanpakken. "De letters met mijn website aan weerszijden van het vliegtuig 
zijn er door de weersomstandigheden en de tijd vanaf gegaan. Die moeten terugkomen bij de  
opknapbeurt. En de bommenwerpers moeten hun originele kleur krijgen." 

Sinds 2005 staat de straaljager op de verhoging. Op dezelfde plaats lag eerst de kop van een Boeing 
747. Die werd opgekocht door een duikvereniging in Tiel. Die kop ligt nu op 30 meter diepte en doet 

dienst bij duikoefeningen. Ad Stouten, eigenaar van het 
grootste autodemontagebedrijf van Zuid-West  
Nederland, haalde er in het Limburgse Kessel dit toestel 
voor terug. "Ik moest voor de aanschaf flink in de buidel 
tasten. Het was het eerste vliegtuig van de vorige  
eigenaar. Die wilde er niet zomaar van af", aldus Stouten. 

In het weekend van plaatsing stond ook direct de  
gemeente voor de deur. Een vliegtuig in de polder, dat 
was niet de bedoeling. "Gelukkig kon het vliegtuig na 
overleg blijven staan, alleen moesten we  
beloven dat er hier geen vliegveld kwam". 

Cessna 373 en helikopter 

Ad Stouten bezit flink wat grond rondom zijn bedrijf. Naast de straaljager staan er nog twee vliegtuigen 
en een helikopter op zijn terrein. Het ene vliegtuig haalde hij bij een takelbedrijf onder de Sloebrug in 
Vlissingen. Automobilisten trapten bij het opengaan van de brug op de rem om het vliegtuigje goed te 
kunnen zien. Met botsingen tot gevolg. De Cessna 373 haalde hij een half jaar geleden op bij vliegveld 
Midden-Zeeland. 

Routeplanner 

"Zelf blijf ik liever aan de grond. De laatste keer dat ik gevlogen heb, is al weer een tijd geleden. Ik rijd 
liever met de auto naar bijvoorbeeld Spanje. Als je dan ergens heen wil, stap je in en rijd je weg. Laatst 
was ik in Oostenrijk aan de praat geraakt. Vroegen ze waar ik vandaan kwam. Zeeland, zei ik. Bij de 
straaljager richting Zierikzee. Nou, dat wisten ze wel. De Starfighter staat ook op de routeplanner  
aangegeven." 

Auteur: Gerrit van Loon  
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Zoon Jan laat plattegronden zien van het nieuwe terrein aan de noordkant. In totaal heeft het sloop-
bedrijf nu zo'n 2200 auto's op voorraad. Ad wijst een hoek aan. "Daar wil ik ook een vliegtuig. Bijna een 
onderzeeër gekocht, maar ik was net te laat." "Als ik iets koop, verkoop ik het vaak niet meer. De kisten 
zijn niet voor de handel, maar voor het mooie." 

De straaljager trekt veel bekijks. Dat komt ook omdat er ergens in de buurt een schat met gps ligt. Je 
leest het goed, een Geocache dus. "De spanning loopt hoog op", geeft zoon Jan de omschrijving bij 
de straaljager prijs. 

De Geocache die de straaljager nog extra aandacht geeft staat bekend onder de naam “Starfighter” en 
ligt er al verstopt sinds 2007. Voor mocht je hem willen opzoeken: zijn GC-code is GC15WT2. Om in 
cijfers uit te kunnen drukken voor hoeveel extra aandacht deze cache al heeft gezorgd: in zijn onder-
tussen elfjarig bestaan zijn er al ongeveer 2250 ‘Found it’ logs geplaatst, met daarbij meer dan 600 ter 
plekke gemaakte foto’s. Er zijn ongeveer 50 favorietpunten toegekend, maar dat cijfer is misschien  
misleidend: op het moment dat de cache geplaatst werd bestond het systeem van favorietpunten  
immers nog niet. Dat geeft helaas een vertekend beeld, niet enkel voor deze cache, maar voor alle  
caches die gepubliceerd werden voordat favorietpunten geïntroduceerd werden door Groundspeak. 

 

 

Naar: “Straaljager toe aan fikse opknapbeurt” - onseilandschouwen.nl 

Ad (links) en Jan Stouten van het autodemontagebedrijf voor hun welbekende straaljager. "Ik blijf zelf liever aan de grond", zegt Ad.  
© Gerrit van Loon  

https://www.onseilandschouwen.nl/nieuws/algemeen/562763/straaljager-toe-aan-fikse-opknapbeurt-
https://www.onseilandschouwen.nl/
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

In augustus 2003. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Eén tot twee keer per week doorgaans. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij? 

GC3YFB5 Raiders of the lost place II  

 

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Lost places voor de unieke locaties. 

Bezoek je wel eens events? 

Ja, vooral gewone events, daar is het altijd lekker bijbabbelen. 

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

154 verstopt (waarvan 6 events) en een dikke 70 tal trackables de wereld ingestuurd. 

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

Yep, een zoontje van 11 jaar ; de pinokkio jr.  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan Geocachen? Of heb je 
jouw vakantie al eens gecombineerd met Geocaching?  

Vakantie staat volledig in teken van geocaching :)  

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

Het sociaal gedeelte, verschillende verstoptechnieken, enz. 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘pinokkio’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 



 

 

P A G I N A  5  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Dat ze tegenwoordig alles afbreken en geen respect niet 
meer hebben voor andermans werk. 

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Verschillende caches in de nacht gedaan en tegengehouden door de politie met de vraag wat we gaan 
doen zijn en van waar we kwamen , het antwoord was :) we zijn gaan wandelen en weten niet van waar 
we komen :) :) hij begreep er niets van maar mochten wel doorrijden. 

Heb je misschien nog een anekdote voor ons?  

In 2003 zijn we ook begonnen met te nachtcachen , niemand kende toen geocaching. Er lag er toen 
eentje op een braak stuk op het klaverblad van Vilvoorde. Een wandeling van 300 meter; een buurt-
bewoner had ons zien uitstappen en had prompt de politie gebeld. Bij het vinden van de cache zagen 
we de politieauto's al rijden. Bij het teruggaan kwamen 6 flikken gewapend uit de bosjes gesprongen, 
we moesten direct met armen en benen gesprijd op de grond gaan liggen. Na een serieuze uitleg 
mochten we gaan :) wat een hels avontuur! 

Van harte bedankt voor je antwoorden, pinokkio ! 

 

“ Bij het vinden van de  
cache zagen we de politie-
auto's al rijden 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en geniet van tal van voordelen: 

 Als eerste te weten komen wanneer er een nieuwe Geonews is 

 Deelnemen aan wedstrijden exclusief voor nieuwsbriefabonnees 

 De koppen van het magazine kennen nog voordat je het magazine opent 

 En nog veel meer! 

 

Inschrijven kan via onze website: 

www.geonews.be/subscribe 

http://www.geonews.be/subscribe
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Voor meer foto’s kan je  
terecht op onze website:  

 

www.geonews.be/film18 

 

Ter ere van het Geocaching International Film  
Festival werden er op tal van plaatsen events  
gehouden waar de film met finalisten werd  

getoond. Onze reporter ging een kijkje nemen  
bij een event dat plaatsvond bij GeoTea in Lille. 
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Na de volledige film kregen alle aanwezigen nog  
een toegift, namelijk een Nederlandse inzending die  

de ‘final cut’ helaas niet gehaald had. Met nog een  
leuke tombola en 11 nieuwe caches, geheel in thema,  

kon iedereen met een supergevoel naar huis gaan. 
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Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 

P A G I N A  8  

2018 was in één woord on-ge-looflijk. Toch zeker als je een échte Geocacher bent. In het voorjaar  
konden we op ontdekking gaan doorheen de melkweg met Planetary Pursuit, en een aantal onder ons 
kon zich kronen tot ‘Official Space Explorer’. Later dit jaar, van 27 juni tot en met 25 juli, konden we ons 
inspannen om een reeks verborgen wezens oftewel ‘Hidden Creatures’ te ontdekken op onze  
Geocachingtochten. Of het nu in een donker woud, op een woeste vlakte of gewoon in een dood-
gewone straat was, er lag altijd wel ergens een mystiek schepsel verborgen, wachtend om ontdekt te 
worden. 

Maar bij die zoektochten bleef het niet. De laatste vier maanden konden we zoeken naar… onszelf!  
Jazeker, want met de ‘Personality Souvenirs’ konden we onszelf van september tot en met december  
iedere maand van een andere kant laten zien. Want wie ben je nu eigenlijk, een adrenalinejunkie  
misschien? Of toch eerder een sociaal vlindertje? 

Maar het bleef niet enkel bij zoektochten, want ook events stonden weer in de spotlight. Zo konden we 
opnieuw ons hart voor de natuur ophalen bij een CITO event tijdens de CITO week begin mei. Maar 
ook filmliefhebbers werden weer op hun wenken bediend tijdens het Geocaching International Film 
Festival, waarvan de officiële film op talrijke events werd vertoond van 8 tot en met 12 november. 

Maar Groundspeak zou Groundspeak niet zijn als ze niet nog één laatste opdracht hadden klaarstaan 
voor ons om dit geweldige jaar mee af te sluiten. En die opdracht is ongelooflijk simpel: log een  
Geocache of een event op 31 december en je krijgt het ‘Thanks 2018’ souvenir voor op je profiel. En 
uiteraard kunnen we het nieuwe jaar ook meteen goed inzetten, want wie op 1 januari 2019 een cache 
of event logt, krijgt het ‘Hello 2019’ souvenir er nog bij. 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Geocaching HQ, het hoofdkwartier waar alle innovaties in verband met onze hobby gebeuren zeg maar, 
was al vele jaren gratis te bezoeken op kantooruren doorheen de week. Maar voor wie een trip naar 
Seattle niet mogelijk is, werd nu een oplossing bedacht: een virtuele trip. 

Of je nu een grote trip aan het maken bent doorheen de Verenigde Staten of voor het werk even in 
Seattle moet zijn, als een echte Geocacher moet je in je leven toch eens de kans hebben om  
Geocaching HQ te aanschouwen. 

Wat je motief is om een bezoekje te brengen aan het zenuwcentrum van Geocaching maakt niet uit. Is 
het nu om het beroemde logboek te kunnen loggen, een mijlpaal te vieren zoals een 1000ste vondst of 
om gewoon eens te kunnen praten met andere cachers van over de hele wereld? Het zal toch zeker zijn 
om de ‘magie’ van Geocaching HQ te kunnen voelen. 

Maar het is mogelijk dat je gewoon niet in Seattle kan raken, om welke reden dan ook. Voor wie de trip 
niet kan maken, heeft Geocaching HQ nu een kleine virtuele trip gemaakt in de vorm van een video. In 
deze video leidt medewerkster Sarah (die ook een Geocacher is) je rond doorheen het hoofdkwartier 
en laat je de meest belangrijke plekjes zien. 

Wil je de rondleiding zelf volgen? Surf dan snel naar onze website! Je kan het filmpje samen met dit 
artikel terugvinden op www.geonews.be/GCHQ 

 

 

http://www.geonews.be/GCHQ
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Het lijkt erop dat Groundspeak een nieuwe functionaliteit aan het testen is om de logs op  
geocaching.com meer te doen lijken op posts op social media. 

Dat heeft onze redactie zopas ontdekt. Het lijkt erop dat Groundspeak aan het proberen is knoppen 
toe te voegen aan logs vergelijkbaar met een ‘Vind ik leuk’ knop op Facebook, of een hartje op Twitter 
en Instagram. Op geocaching.com zullen er waarschijnlijk twee knoppen bij iedere ‘Found it’ log  
verschijnen, namelijk een knop ‘Mooi verhaal’ en een knop ‘Nuttig’. De knop om een log als nuttig aan 
te duiden kunnen we vergelijken met het systeem van favorietpunten voor caches. 

De logs zullen ook anders gesorteerd kunnen worden. Het zal niet enkel mogelijk zijn de logs te  
bekijken in chronologische volgorde, zoals nu het geval is, maar het zal ook mogelijk worden de meest 
nuttige logs of de logs aangeduid als ‘mooiste verhaal’ eerst te laten tonen. 

Momenteel lijkt het erop dat Groundspeak het systeem aan het uittesten is in Noorwegen, in andere 
landen kon onze redactie de functionaliteit nog niet terugvinden bij caches. 

ADVERTENTIE 
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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. 

© Bea en Henk Spork 

Jouw foto in Geonews magazine?  
Het kan! Bezorg ons je kiekjes via 

info@geonews.be 

© Bea en Henk Spork 

mailto:info@geonews.be
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Omdat een  Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie 
haar best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing 
van de puzzels zijn te vinden op de laatste pagina van deze uitgave. 

SUDOKU 
Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke 
kolom en in elk deelblok 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. 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be 

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. 

        9     1 4 

    1         2 8 

  8 5 3       6 7 

7 3       1       

5   2     6       

1     7       4   

        4   2 7 3 

        5         

    7             

0   0         0     

  0     0           

0   1 1   1     0   

          1   1     

    0       0   1   

                    

      0       0 0   

  0                 

  0 0   1     1     

            0       

mailto:info@geonews.be


 

 

P A G I N A  1 6  

Oplossingen 
Pagina 15 

Geonews magazine 

Jaargang 6, nummer 10 
www.geonews 

.be 

.nl 

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! 
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