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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  

‘Bieke179’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 

“Het kwaad 

was geschied, 

we waren  

besmet.” 

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

In het hoogseizoen (voor ons is dat april - september) proberen we elk weekend wel even 

te geocachen. In het laagseizoen is dat een pak minder (te koud, te snel donker...) Mijn 

grootste drijfveer is dat ik het heerlijk vind om na een werkweek binnen mijn hoofd leeg 

te maken in een bos.  
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Hoe komt het dat je begonnen bent met Geocaching? 

We zijn begonnen in de zomer van 2010. Toen was geocaching nog geen media-hype, wij 

hebben het dus nog geleerd door er via via over te horen. De eerste keer zijn we op pad 

gegaan met de auto-GPS zonder te weten wat we eigenlijk gingen zoeken. We leerden al 

snel dat een afwijking van 100 mtr NIET handig is.... Maar die eerste cache vinden op 

een plekje waar we al jaren langskwamen en dan lezen dat dit kokertje er al heel lang 

ligt...het voelde als deel uitmaken van een geheim genootschap. Het kwaad was geschied, 

we waren besmet.  

Oei dat zijn er heel veel. Onze eerste vond ik misschien wel het bijzonderst. De cache 

zelf was niet zo speciaal (micro in een boomholte) maar het gevoel om dit voor het eerst 

te vinden en vanaf dan echt deel uit te maken van de community: geweldig.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Field puzzles, absoluut field puzzles. Het zoeken naar de verschillende stappen om tot 

bij de logrol te komen, vind ik veel uitdagender dan het zoeken naar een cachekoker of 

een mysterie googlen. We staan vaak te kijken van de creativiteit van de leggers.  

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

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

Ja zeker. En zoals zovelen hebben we al trackables verloren zien gaan. Maar we hebben 

ook een keer spontaan onze eigen trackable teruggekregen. We kwamen op het  

p-coordinaat van een reeks andere cachers tegen en die zagen dat we uit België kwamen. 

Ze hadden een TB bij die terug naar België moest. Het bleek onze eigen TB te zijn !  

 

We hebben 2 bordspelmysterie caches liggen als eerbetoon aan onze andere hobby.  

Verder hebben we een cache waarbij je op een pionnetje moet loggen, deze cache bestaat 

uit onderdelen van onze events. Ons huzarenstukje is ons TB hotel met woodie exchanger 

in onze voortuin.  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Ik was al geen hondenliefhebber maar sinds ik aan geocaching doe al helemaal niet 

meer. Verder stoort het me ook dat sommige caches erg weinig onderhoud krijgen  

ondanks NM berichten in de log.  
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

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

Een muisje dat gevangen zat in een cache-emmer in de grond. Wat was het beestje blij 

dat hij/zij eindelijk weer vrij was.  

Bij deze willen we Bieke179 ook nog bedanken voor het beantwoorden van al  

onze vragen.  

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

Ik heb tijdens een functioneringsgesprek de feedback gekregen dat ik zo goed out of 

the box kan denken. Mogelijkheden zien waar er geen lijken, is een eigenschap die je 

leert als je blijft geocachen. Niets is wat het lijkt en alles kan voor iets anders gebruikt 

worden.  

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

In 2010 nog wel...maar inmiddels heeft onze dochter de leuke puberleeftijd bereikt 

waarop alles wat je ouders doen niet cool is. Dus momenteel cachen we kinderloos, 

tenzij er vrienden mee op pad gaan.  

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 

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?  

Tja, inmiddels hebben we er al 4 geocache vakanties op zitten met Team Beultjes. Dus 

nee...we combineren niet...we plannen heel bewust geocache vakanties. Ook als we er 

een weekendje tussenuit trekken, zullen we de plaats kiezen in functie van bepaalde 

caches of een bepaalde regio waar we nog niet geweest zijn. Zo staat er ook jaarlijks 

een vaartrail op ons programma.  

Woon je wel eens events bij?  

Onze voorkeur gaat uit naar kleinschalige events zodat er veel onderling contact  

mogelijk is. Het liefst hebben we dan een eventje waar een extraatje aan zit. Gewoon 

een meet&greet voor de meet&greet is niet zo onze stijl. Zelf houden we tussen de  

10-15 events per jaar. We hebben 1 outdoor concept met een twist (waar we biertjes 

ruilen) en 1 indoor concept met pionnekes (waar we bordspellen spelen)  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Tijdens een van onze geocache-vakanties besloten de heren van de 2 teams nog "even 

snel" een cache in de buurt te gaan loggen. Het was immers maar een paar 100 meter 

en slechts terrein 2. Ondertussen zouden de dames het avondeten klaar maken. En 

daar zaten we te wachten met de pasta...het duurde en duurde en bleef duren totdat 

onze heren terugkwamen. Bleek dat terrein 2 in de Ardennen toch net iets anders wil 

zeggen dan in het platte Limburg...  

“Niets is wat 

het lijkt en alles 

kan voor iets 

anders gebruikt 

worden.” 
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Geocachers vinden buit woninginbraak 

8 april 2018 - De familie Hendrickx uit Beerzel, bij Putte (België), zal hun geocaching-

vakantie in Nederland niet snel vergeten.  

Tijdens hun zoektocht vond het gezin een echte schat in een bos: een verzameling van 

oude guldens, juwelen, paspoorten en andere waardevolle documenten. Vermoedelijk 

de buit van een woninginbraak die er was verstopt.  

Dat meldt de regionale televisiezender RTV op zondag 8 april. Wat er gebeurd is met de 

vondst en of de eigenaar reeds gevonden werd, is niet geweten. 

Naar: “Gezin vindt buit woninginbraak tijdens geocaching”  - rtv.be 

Like ons op 

Facebook! 
@GeonewsBelgieNederland 

https://www.rtv.be/artikels/gezin-vindt-buit-woninginbraak-tijdens-geocaching-a52615
https://www.rtv.be/
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Het Geocaching International Film Festival (kortweg GIFF) is terug van weggeweest! 

Als je een filmmaker, een Geocacher, of gewoon een mix van beide bent, dan is 

GIFF2018 jouw kans om op het witte doek te schitteren voor duizenden Geocachers  

wereldwijd! 

Hoe werkt het? 

Nog tot 1 augustus 2018 kan je een film maken en aan Geocaching HQ bezorgen om deel 

te nemen aan de selecties. In de maand augustus zal een jury van Geocaching HQ zich 

buigen over alle inzendingen. Tijdens verschillende rondes zullen de ingezonden films 

bekeken worden en telkens zullen er enkele afvallen. In september zullen de finalisten 

bekendgemaakt worden en zal Geocaching HQ ook de lijst met finalisten publiceren, 

evenals de titels van hun films. 

Geocachers die een GIFF event organiseren zullen een bestand toegestuurd krijgen met 

daarop alle films van de finalisten samengebracht. Van 8 tot en met 12 november 2018 

zullen de films dan getoond worden op GIFF events verspreid over heel de wereld.  In 

2017 werden er 601 GIFF events gehouden verspreid over 55 landen. In totaal namen er 

vorig jaar 16.497 Geocachers deel aan een GIFF event. (Om je een idee te geven hoeveel 

mensen je film zullen zien…) 

Hoe neem ik deel? 

1. Lees eerst en vooral de regels eens na! Deze kan je terugvinden via volgende link:  

www.geocachingfilmfestival.com/rules   

2. Neem best de tips eens door om een goede film te maken. (Je bent natuurlijk niet 

verplicht, maar een zetje in de rug kan nooit kwaad.) Tips kan je vinden op 

www.geocachingfilmfestival.com/tips 

3. Upload je film op Vimeo 

4. Vul het formulier in waarmee je je deelname officieel indient. Dit kan je doen tot 1 

augustus 2018 cia volgende link: https://podio.com/webforms/20229492/1378408 

 

Veel succes! 

Word een ster op het witte doek! 

http://www.geocachingfilmfestival.com/rules
http://www.geocachingfilmfestival.com/tips
https://podio.com/webforms/20229492/1378408
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Huirtuit's 1ste Cito 

GC7JTY3 

            Meer foto’s op  

geonewsbene.com/huirtuit 
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ADVERTENTIE 

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


 

 

Meer details en overzicht in de Geocaching® app 

Bij Groundspeak is men de afgelopen maanden druk bezig geweest de Geocaching® 

app te vernieuwen, en de nieuwigheden en verbeteringen mogen er zeker zijn! 

Het volgende is er nieuw of verbeterd aan de app: 

• Een flitsende nieuwe look voor de pagina met cachedetails. Het design werd  

aangepast en vooral simpeler gemaakt. De informatie die je echt nodig hebt is nu 

veel makkelijker terug te vinden en je moet vooral veel minder scrollen om de  

belangrijkste info terug te vinden. 

• De knoppen om de hint te lezen en de legger van de cache te contacteren werden 

verder naar boven geplaatst. 

• De nieuwe knop ‘Description’ (‘Omschrijving’ in het Nederlands) geeft je meteen 

de beschrijving van de cache zoals deze er uit ziet online. In tegenstelling tot  

vroeger krijg je nu niet enkel tekst te zien, maar ook opmaak en afbeeldingen zoals 

je ze op de beschrijving op geocaching.com te zien krijgt. 

• Door een simpele blik te werpen op de detailpagina zie je meteen wanneer voor 

het laatst een log geplaatst werd. 

• De moeilijkheid en terreinwaarde (ook wel eens ‘sterren’ genoemd vanwege de 

weergave op geocaching.com) en de cachegrootte worden visueel simpeler  

voorgesteld in de nieuwe versie van de app. 

Groundspeak heeft er naar verluid veel werk in gestoken om de app beter vorm te geven 

en overzichtelijker te maken. Om het huidige resultaat te bereiken werden er veel  

interviews afgenomen en werd er uitgebreid onderzoek verricht naar hoe ze het  

Geocachers gemakkelijker zouden kunnen maken tijdens hun zoektocht. Het duidelijker 

voorstellen van cachedetails bleek voor velen een zeer belangrijk aspect te zijn. 

Groundspeak geeft ook nog aan dat er nog een heel aantal nieuwigheden aan zitten te 

komen voor de app de komende maanden. Wij zijn alvast benieuwd waarmee ze ons  

binnenkort zullen verrassen. 

Op de pagina hiernaast kan je alvast zien hoe de app er tot voor kort uitzag en hoe dat 

nu het geval is. Als je Nederlands als taal hebt gekozen op je profiel, dan wordt de app 

uiteraard in het Nederlands weergegeven. 
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VOOR NA 
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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. 

                8 

  9 7             

2           1 9   

  5               

  3     5 9     6 

      6       1 4 

    5 3       4   

8   9     1     5 

6 7   8         1 

6 8           5   

2     7         1 

3 5   1     9 2   

          1       

  3   8   4   1   

      5           

  1 9     5   4 3 

7         6     5 

  6           7 8 

5 2   9           

  3 1 2         9 

  4     7   2     

    3     7   4   

    7 1   8 6     

  8   4     1     

    4   1     2   

9         2 8 1   

          6   9 7 

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 

ons magazine. Laat het ons weten via onze  

Facebookpagina of via ons e-mailadres info@geonews.be 

mailto:info@geonews.be
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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 

© Rafael Sales 
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Oplossingen 

3 1 4 9 6 2 7 5 8 

5 9 7 1 8 3 4 6 2 

2 6 8 5 7 4 1 9 3 

4 5 6 2 1 8 3 7 9 

7 3 1 4 5 9 2 8 6 

9 8 2 6 3 7 5 1 4 

1 2 5 3 9 6 8 4 7 

8 4 9 7 2 1 6 3 5 

6 7 3 8 4 5 9 2 1 

6 8 1 9 4 2 3 5 7 

2 9 4 7 5 3 8 6 1 

3 5 7 1 6 8 9 2 4 

4 7 8 6 9 1 5 3 2 

9 3 5 8 2 4 7 1 6 

1 2 6 5 3 7 4 8 9 

8 1 9 2 7 5 6 4 3 

7 4 2 3 8 6 1 9 5 

5 6 3 4 1 9 2 7 8 

5 2 8 9 6 1 7 3 4 

7 3 1 2 8 4 5 6 9 

6 4 9 5 7 3 2 8 1 

1 5 3 6 2 7 9 4 8 

4 9 7 1 3 8 6 5 2 

2 8 6 4 9 5 1 7 3 

8 6 4 7 1 9 3 2 5 

9 7 5 3 4 2 8 1 6 

3 1 2 8 5 6 4 9 7 

Geonews zoekt reporters! 

Meer info via mail:  

info@geonews.be 

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

