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Vorige maand gaf Groundspeak de aftrap van een nieuwe souvenirreeks genaamd ‘Geocacher  
Personality Souvenirs’.  September loopt op zijn eind en de opdracht voor oktober is intussen al bekend 
gemaakt. 

Onder het motto ‘You might be a geocacher if…’ wordt er ook in oktober doorgegaan. Ditmaal gaat 
het niet om de adrenalinejunkie in je zoals in september, maar komt het aan op je kennis van caches. 
Toepasselijk kunnen zij die het souvenir in de wacht slepen zichzelf een ’caching connoisseur’ noemen, 
wat we vrij naar het Nederlands kunnen vertalen als ’cachekenner’. 

Ook in oktober kan je zien hoe goed je vordert om het souvenir te behalen door de Vriendenliga in het 
oog te houden. Uiteraard geldt nu wel een andere telling dan in oktober. Hieronder vind je terug hoe 
je ditmaal je 60 punten kan bereiken. (Je leest het goed: 60 deze maand in plaats van 50.) 

 Vind een Geocache met minder dan 10 Favorietpunten: 5 punten 

 Vind een Geocache met meer dan 10 Favorietpunten: 15 punten 

 Een event bijgewoond: 5 punten 

 Een trackable achterlaten in een cache of op een event: 1 punt 

Om het ‘Caching Connoisseur’ souvenir te bemachtigen moet je dus 60 punten bij elkaar sparen op je  
Vriendenliga, beginnend op maandag 1 oktober om 11:00 (Belgische / Nederlandse tijd). Je hebt tijd 
om dat te doen tot maandag 29 oktober, tevens om 11:00.  
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ADVERTENTIE 

In oktober draait het dus volledig rond caches die 10 of meer favorietpunten hebben. Op die manier 
wilt Groundspeak ons aanzetten om in oktober op zoek te gaan naar caches die meer zijn dan gewoon 
een potje naast de weg. Kwaliteit, dat is wat er nu toe doet. 

We moeten wel een kleine kanttekening maken bij de telling van Groundspeak… wanneer je slechts 
vier caches kan vinden en loggen met 10 favorietpunten of meer, dan heb je het souvenir al verdiend. 
Het is dus niet nodig grote tochten te maken, met slechts een handvol goeie caches ben je er al. Langs 
de andere kant kan je natuurlijk ook gewoon gaan Geocachen en niet letten op de favorietpunten, 
want wanneer je 12 caches vindt met minder dan 10 favorietpunten, dan is het souvenir ook al binnen. 
Uiteraard kan je ook 12 events bijwonen in de plaats, hoewel we betwijfelen of dat wel haalbaar is op 
een maand tijd… 

Hoe dan ook, we kunnen toch weer een extra souvenir verdienen. En dat is niet het enige souvenir  
deze maand, want voor International EarthCache Day kan je er ook weer eentje verdienen… meer  
daarover kan je verderop in deze uitgave van Geonews terugvinden. 
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

Ik denk in 2010 ongeveer. Ik vind het speuren/zoeken naar caches erg leuk om te doen. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

De ene keer wat vaker als de andere keer. Als het mooi weer is ga ik vaker en op vakantie heb ik er 
meer tijd voor. Leuke nieuwe plekjes 
ontdekken is dan mijn drijfveer. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij? 

Degene die wij in Jordanië in Petra 
hebben gevonden. Een enorme klim 
met een prachtig uitzicht over de  
opgravingen in Petra.  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Doe mij maar de traditionele. Even  
ergens heen lopen en oppakken.  

Bezoek je wel eens events? 

Zelden eigenlijk. 

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

Geen caches wel trackables die liggen onder andere in Amerika. Zo af en toe krijg ik een melding dat 
er weer eentje is verplaatst.  

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?  

Ik combineer altijd mijn vakantie met Geocaching. Dit omdat het mij op de mooiste plekken brengt.  

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

Ik kijk vooral anders naar plekken, ik denk na of je er een cache kan verstoppen bijvoorbeeld. 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Vernielde caches helaas.  

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

Uitzicht over een deel van Petra, Jordanië 
© Berthold Werner  
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Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

In Amerika werd ik in een ghost town waar een cache 
zou liggen verdreven door een dame met een  
vuurwapen. Ik was wat te ver uit de richting aan het  
zoeken. Maar het plekje was bijzonder mooi.  

Is er iets wat je graag nog kwijt wil?  

Verlaten oorden trekken mijn bijzondere aandacht. In Nederland vind je ze niet zoveel. In Griekenland 
bijvoorbeeld was ik in een verlaten dorpje, waar inwoners schuilden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Na de oorlog is het dorpje leeggelopen. De ruïnes staan er nog.  

Van harte bedankt voor je antwoorden, WillemvOranje! 

 

“ Ik combineer altijd  
mijn vakantie met  
Geocaching.  

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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Het Grenslandevent, zoals de naam  
al suggereert vlakbij de Nederlands-
Belgische grens, was dit jaar al aan  

zijn negende editie toe. Onze  
reporter ging een kijkje nemen en  

zorgde voor een aantal leuke  
sfeerbeelden. 

Voor meer foto’s kan je  
terecht op onze website:  

 

www.geonews.nl/GLE18 
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Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 
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Op 13 en 14 oktober vieren we naar ondertussen jaarlijkse gewoonte opnieuw International EarthCache 
Day. En hoe doen we dat? Door massaal EarthCaches te loggen natuurlijk! 

Al sinds 2012 zet Groundspeak ieder jaar EarthCaches in de schijnwerper door middel van International 
EarthCache Day, zeg maar een speciale ‘feestdag’ voor EarthCaches. Deze speciale dag vindt altijd 
plaats in oktober en zal dit jaar op de 14de van die maand gehouden worden. 

Maar waarom doen ze dat? We horen het sommigen al luidop denken… het antwoord is simpel: 
EarthCaches hebben een grote educatieve waarde, veel groter dan de meeste ‘normale’ Geocaches. 
De omschrijving van wat het cachetype EarthCache precies inhoudt volgens Groundspeak verklaart dat 
al: “Een Earthcache is een speciale plaats die mensen kunnen bezoeken om iets te leren over een uniek 
geologisch kenmerk of aspect van onze aarde. EarthCaches bevatten educatieve uitleg en details over 
waar de locatie (lengte-en breedtegraad) zich bevindt. Bezoekers van EarthCaches kunnen zien hoe 
onze planeet door geologische processen is gevormd, hoe we omgaan met ecosystemen en hoe  
wetenschappers bewijzen verzamelen om meer over de aarde te kunnen leren.” 

Reviewers zorgen ervoor dat EarthCaches ook echt aan bovenstaande omschrijving voldoen. Zo zorgen 
ze ervoor dat de educatieve waarde van EarthCaches verzekerd is (en blijft). 

International EarthCache Day werd in 2012 in het leven geroepen. De eerste ‘editie’ werd meteen  
gevierd met een evenement in de Amerikaanse staat Maine. Dat event groeide uit tot een MEGA-event 
dat uiteindelijk 473 attended logs kreeg. 

Dit jaar vindt International EarthCache Day plaats op zondag 14 oktober. Zowel op deze dag als de dag 
ervoor, zaterdag 13 oktober, kan je ter gelegenheid van deze speciale dag een souvenir verdienen 
voor op je profiel. Dit souvenir kan je behalen door een EarthCache te loggen op minstens één van  
deze twee dagen. Maar niets houd je tegen om er meer dan één te loggen natuurlijk. 

Al sinds de eerste ‘editie’ in 2012 maakte Groundspeak ieder jaar een speciaal souvenir ter  
gelegenheid van deze speciale dag. Wie al van het prille begin ieder jaar een EarthCache logde op  
International EarthCache Day, kan na 14 oktober dus al zeven souvenirs op zijn profiel hebben staan ter 
gelegenheid van deze ene speciale dag. 

Weet je niet waar er EarthCaches te vinden zijn in je buurt? Premium Members kunnen op het cache-
type ‘EarthCache’ filteren op hun kaart zoals hieronder getoond wordt. 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Het Geocaching International Film Festival (kortweg GIFF) komt er weer aan! 

De afgelopen maanden hebben honderden Geocachers wereldwijd zich uit de naad gewerkt om  
filmpjes te maken voor GIFF 2018. Na beraad door de jury van Groundspeak werden uiteindelijk 16 
filmpjes uitgekozen om getoond te worden op het witte doek op honderden events verspreid over  
vele landen van onze planeet. Hieronder kan je terugvinden welke 16 filmpjes geselecteerd werden: 

 All you need is CACHE | slynie 
 

 COMA | Team CoMiKa (Comepiedras, MiTesoro, Kankus y MJ) 
 

 Finding our family’s lost monument through Geocaching | rolfdenver 

 Geo | ZippyZipperZoo 

 Geocache Mojo | jellyfishumbrella 

 Geocaching documentary: Winter caching in Finland | weellu & Harjus 

 Geocaching in the change of time | Team GC-Therapiegruppe (McMuts, Baluteam, Frau Schmidt, Freilandjäger, mat-
zoo70, Mönchen811, Sternschnuppe31) 

 Geocaching is Awesome. | Bretonv 

 I Am Geocache | Skimbosh 

 Justice GIFF League | Team AlboGIFF (boret, carlos_cga, NaxoMenX, pequenaruth, riherpe, xmetraya&mancusina) 

 Little Helpers From Outer Space | Team Cassiopeia (MudMen_GER, Dracou, Navi-Sol, MacPivi) 

 One day | Team URNA (JeDie, geo.luki, Migvin, carodejka_s.r.o., Joeyk59, Pavoucek86, Re:Bell) 

 Six techniques geocaching | F1ndmycache 

 TFTC | treasurehuntergd 

 The Night I Became a Were-Cacher | Fluffnight & kttyquest 

 Why I Geocache | TeamScortney 

 

 

 

https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=7f8ed337-8235-491d-af1c-4b99b2eacfb6
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=93ad1340-cb6f-44b2-8c0e-90feb51f010e
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=704d7c6f-836d-4dc8-a5c1-ea76338a6a09
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=0dcf2380-6fce-498e-885e-e042ce3664e7
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=3ab2dfaf-7550-4184-8597-b21806e30809
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=2bc8372d-9a19-4f87-8616-906e6032d70f&tab=geocaches#profilepanel
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=3bb421dc-4938-4a5e-a070-7eee6dab553e
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=8d306e89-c4a8-41be-8c16-216785c58216
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=621c9923-725e-452c-896e-ba1cc8e733f1
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=3b87950f-214a-4719-8f3f-90cf3dd01a47
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=97d7e819-52ba-4974-b902-9e2e3e43c2dc
https://www.geocaching.com/profile/?guid=1e6817ca-8ded-48e8-b526-23e4887cb128
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=8292d590-a2be-4bf6-86d7-727a8d0d316e
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=97697a89-1ba7-43b1-8e43-b5501db11a5f
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=97697a89-1ba7-43b1-8e43-b5501db11a5f
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=18a09221-d106-4643-8aa2-de317ade6082
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=a49b2d3e-3efd-478b-8edc-bf4b952822a8
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=798c550b-7509-4a70-90d9-c944700455c5
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=0ac4028b-036c-48af-9ad8-979d555b5312
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=76b66a85-6918-4f11-880c-b217f484cb64
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=46de8393-0b70-47c5-b71d-3568d6193654
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=e97ed2f4-e814-4e50-a1f8-739c670fb331
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=f910934f-2224-4082-ad7c-afb2ea8d06bc
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=7878295e-12dc-4658-8a93-ce10d86eb8f1
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=834fd22a-30ac-42d3-a774-b86cf4acd567
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=4c1c35c6-3799-4f99-a262-578b17ddbc0a
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=436f78e3-0106-433d-9eac-b04d6c801990
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=4b17c792-4562-4cb4-8f22-15d72093c4b4
https://www.geocaching.com/profile/?guid=eb16147f-3a6c-488e-94a8-8500fb87e111
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=20224151-3046-4577-bee1-a3460ec1a22c
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=08573506-c96e-430b-8cef-2972a8b8dd3f
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=ca47c5a8-969c-42ec-bb62-710a0b292a68
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=e26061a6-6c06-447c-b5e6-c01551138f04
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=13b590db-aed1-4c70-9080-36ad2e304973
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=f80eaeec-847b-4449-8fb8-7e8013abe272
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=b04f8511-db06-4691-b2ae-b5d936e53716
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=df5e78b4-718c-45b2-88b2-a7833e7fe239
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=ba8c0076-870e-4dd8-a47c-d1efd8e27f72
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=63e6dc86-ec29-413d-8813-e061fb49fe06
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=fdffc1cc-1623-4d38-a780-e2f3d84d0e29
https://www.geocaching.com/p/default.aspx?guid=9291ed0e-c729-478e-b560-8c53116d2a42
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Ook in België en Nederland worden verschillende GIFF events gehouden. Deze vinden plaats in de 
periode van 8 tot en met 12 november 2018. Hieronder een overzicht per provincie. 

 Antwerpen (BE)   Geocaching International Film Festival 2018   10/11 GC7W66Q 

Antwerp GIFF 2018 11/11 GC7W7JF 

Brussel (BE) Geen GIFF events     

Drenthe (NL) Geen GIFF events     

Flevoland (NL) |OFZE2018| GIFF 11/11 GC7WMRE 

Friesland (NL) Geen GIFF events     

Gelderland (NL) Geen GIFF events     

Groningen (NL) Furcas' GIFF 2018 10/11 GC7MT99 

Limburg (BE) GIFF 2018 : Filmpjes kijken in Bree ! 10/11 GC7XE54 

  GIFF 2018   10/11 GC7WJ1T 

Limburg (NL) GIFF 2018: Filmpjes kijken in Parkstad Limburg   12/11 GC7W59E 

Noord-Brabant (NL) Geocaching International Film Festival (Den Bosch) 08/11 GC7W7JQ 

  GIFF 2018 Best   11/11 GC7W4TG 

Geocaching International Film Festival Filmavond 2 12/11 GC7WDH1 

Noord-Holland (NL) Hilversum: GIFF 2018 11/11 GC7WHGG 

  GIFF 2018   11/11 GC7VXG6 

Oost-Vlaanderen (BE) Geen GIFF events     

Overijssel (NL) Geen GIFF events     

Utrecht (NL) GIFF 2018 Amersfoort 09/11 GC7XXP8 

Vlaams-Brabant (BE) Pre Santawalk GIFF event 09/11 GC7XA89 

West-Vlaanderen (BE) GIFF 2018 @ BB9 09/11 GC7VTQG 

Zeeland (NL) Zeeuwse GIFF 2018 (second edition) 11/11 GC7WG11 

Zuid-Holland (NL) Filmpje? IV (GIFF 2018) 10/11 GC7WY0J 

Net als de voorgaande jaren ontvang je een 
souvenir op je profiel wanneer je een GIFF 
event bijwoont. Ben je op reis? Check dan  
gewoon even of er toevallig een GIFF event 
wordt gehouden in de buurt van je  
reisbestemming. Het maakt immers niet uit 
waar ter wereld je een GIFF event bijwoont om 
het souvenir te bemachtigen. 
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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. 

© Brent Pulmans 

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

info@geonews.be 

© Bert De Greef 

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. 

CRYPTOSLANG 
Vul de slang in aan de hand van de gegeven  
cryptische omschrijvingen. Gelijke cijfers zijn ook 
gelijke letters. 

A Instellen en verwerpen. (9) 
B Brancard die men kan voordragen. (9) 
C Eigenschap van een gezinsreis. (11) 
D Litho van iemand die keihard werkt. (9) 
E Margriet. (9) 
F Het is een hit, maar dupeert de glasteelt. (9) 
G Babystoel. (15) 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

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

    5       6     

3   6   1     9   

7       6   5 3 8 

2 7       1 8     

4   1   2 3 9 7 5 

  9               

  4           8   

8 3               

      7     2   6 

mailto:info@geonews.be
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Oplossingen 
Pagina 15 

Geonews magazine 

Jaargang 6, nummer 9 
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! 

9 2 5 3 8 4 6 1 7 

3 8 6 5 1 7 4 9 2 

7 1 4 2 6 9 5 3 8 

2 7 3 9 5 1 8 6 4 

4 6 1 8 2 3 9 7 5 

5 9 8 4 7 6 3 2 1 

6 4 2 1 9 5 7 8 3 

8 3 7 6 4 2 1 5 9 

1 5 9 7 3 8 2 4 6 
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Naar jaarlijkse gewoonte zullen onze edities van oktober en november om organisatorische redenen 
samengevoegd worden. De eerstvolgende editie van Geonews zal dus niet eind oktober maar wel  
halfweg november gepubliceerd worden. 

Dienstmededeling 

http://bit.ly/2rZFRkE

