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Cache Carnaval 

Vier tips voor  
kwaliteitsvolle caches 

‘Vergeten TB’s’  
terug op reis 

Win met Geonews! 
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Op 19 februari verscheen er een artikel op de officiële Geocaching blog over kwaliteitsvolle caches dat 
we je als lezer van Geonews zeker niet willen onthouden. We willen wel graag duidelijk stellen dat het 
artikel hieronder vanuit het standpunt van Groundspeak geschreven is. 

In 18 jaar is geocaching gegroeid van een enkele container in de bossen van Oregon naar een wereld-
wijd spel met jaarlijks meer dan 3 miljoen actieve deelnemers en meer dan 3 miljoen geocaches. Het 
afgelopen jaar hebben Geocaching HQ vrijwillige reviewers bijna 8.085 caches per week gepubli-
ceerd. Wauw; dank je wel, reviewers! 

Die groei betekent dat je bijna overal ter wereld een geocache in de 
buurt kunt vinden. Maar het betekent ook dat de geocacheverzadiging 
toeneemt. In sommige regio’s wordt het moeilijk om een plek te vinden 
om je cache te plaatsen. 

Terwijl het aantal geocachers en geocaches blijft groeien, moedigen we 
je aan om ervoor te zorgen dat iedere cache die je plaatst van goede 
kwaliteit is. We weten dat iedereen een andere mening heeft over wat 
een “kwaliteitscache” is, maar hier zijn een paar stappen die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat  
anderen van je cache kunnen genieten: 

1)  Vind veel caches voordat je er zelf één plaatst. Dit laat je zien hoe verschillend geocaches  
 kunnen zijn. We raden je aan minstens 20 geocaches te vinden, voordat je er zelf één verstopt. 

2)  Denk na over je favoriete geocaches en waarom je ze zo geweldig vond. Was het de locatie? De 
 container? Het verhaal op de cachepagina? Probeer je favoriete elementen mee te nemen, 
 maar ook wat van je eigen creativiteit toe te voegen. 

3)  Zorg ervoor dat je geocachecontainer waterdicht is en de elementen kan 
doorstaan. Het is  
 beter om een luchtdichte container te gebruiken dan een plastic zak. 

4) Onderhoud je geocache. Dit betekent dat je het logboek vervangt als het 
 vol is, af en toe bij je  cache langsgaat om te kijken of alles nog in orde is 
 en dat je snel reageert op “Onderhoud nodig”-logs. Vergeet niet dat je als 
 cache-eigenaar een onderhoudstool op je Dashboard hebt zitten, zodat je 
 altijd het laatste nieuws over je plaatsingen bij de hand hebt. 

Je kunt zien welke geocaches anderen aanraden door naar het aantal Favoriet-
punten te kijken dat elke cache gekregen heeft. Favorietpunten kun je vinden op 
iedere cachepagina en in de lijst met zoekresultaten. Premiumleden kunnen 1 Favorietpunt uitdelen 
voor iedere 10 caches die ze vinden en kunnen de zoekresultaten sorteren op basis van  
meest-gefavoriteerde caches. 
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Nu het weer begint te veranderen is het een goed moment om je geocaches in orde te brengen voor 
het komende seizoen. Als je een beginnend plaatser bent, gebruik deze tijd dan om te bedenken wat 
voor soort geocaches je aan de wereld toe wilt voegen! Kijk iedere week naar de Geocache van de 
Week (op de Geocaching 
blog) voor meer inspiratie. 
Kijk zeker even naar de 
plaatsingsrichtlijnen en doe 
mee aan de Geocachers 
Hiders Quiz!  

ADVERTENTIE 



 

 

P A G I N A  4  

Hoe ben je begonnen met Geocaching?  

In 2014, door SientjeSunflower die mij een paar keer meenam. Ik was vrij snel verkocht... We gaan nog 
steeds het liefste samen op pad.  

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Eén tot twee keer per week, soms vaker maar ook wel minder vaak. Het is geen must maar soms gaan 
we ook wel eens een halve dag op stap.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Gsmverbelst vanwege de erg mooie technische constructie. 

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Mechanische puzzels (zoals magic boxes) maar ook lastige denkpuzzels en niet te vergeten:  
challenges!  

Woon je wel eens events bij?  

Zo vaak mogelijk, is altijd gezellig. De afgelopen drie jaar heb ik als acteur mogen meedoen aan het 
jaarlijkse BOO event in Eerde. Dat is fantastisch!  

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

Ja, ik heb 11 eigen caches en 2 trackables in omloop.  

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

De kinderen zijn al volwassen, dus meestal niet. Als we toevallig samen op stap zijn gaan ze soms toch 
wel mee voor een paar puntjes. 

Heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met Geocaching? 

Tijdens vakanties geocache ik altijd. Ik probeer zo veel mogelijk landen op mijn lijstje te krijgen. Tot nu 
toe zijn dat er 17. 

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

Ja, vooral vanwege de EarthCaches, maar ik heb ook betere inzichten verkregen in GPS, geografie en 
aanverwante zaken.  

 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘modderkruiper’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het 
Geocachen?  

Niet gek, wel mooi: een ree op minder dan 5 m afstand dat ik 
eerder in de gaten had dan andersom.  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Slecht onderhouden of vernielde caches, en troep die je overal tegenkomt. Soms lopen we een rondje 
met een vuilniszak om de natuur wat op te ruimen. Ik heb ooit vijf vuilniszakken met troep van zwervers  
gevuld en weggehaald uit de buurt van mijn eigen TB Hotel.  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Ik heb ooit een heel fraaie space shuttle geocoin (first geocoin in orbit) gevonden. Enkele dagen later 
had ik een congres waar onder andere een lezing werd gegeven door André Kuipers. Ik heb een foto 
van André en de geocoin opgestuurd naar de eigenaar van de coin. Dit bleek een club Amerikaanse 
amateur-astronomen te zijn. Die waren totaal lyrisch en er is achteraf een uitgebreid artikel over  
gepubliceerd in hun clubmagazine.  

Is er iets wat je graag nog kwijt wil? 

Geocaching is voor mij een leuke manier om in beweging te blijven en op stap te gaan. 

Bij deze willen we modderkruiper nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 

“ Soms lopen we een 
rondje met een vuilnis-
zak om de natuur wat 
op te ruimen. 

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! 

http://bit.ly/2rZFRkE
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Meer foto’s van deze events kan je terugvinden  
op www.geonews.be/galerij 
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Vier geocachecreativiteit en -diversiteit op de hele wereld met de nieuwe souvenirreeks die  
Groundspeak lanceert! 

Doe mee aan Cache Carnaval vanaf 25 maart 2019. Verdien tot vijf souvenirs  geïnspireerd op  
historische carnavalslocaties door punten te verzamelen in je Klassement (voorheen de Vriendenliga), 
voordat het carnaval voorbij is op 14 april 2019. 

Cache Carnaval viert geocachecreativiteit—je verdient extra punten door geocaches met veel favoriet-
punten te vinden en door een favorietpunt te verdienen op een cache die je hebt geplaatst! Met  
andere woorden: leggers die zeer mooie creaties hebben gemaakt zullen daar bij deze souvenirreeks 
zeker hun voordeel uit kunnen halen! Om alle vijf souvenirs te behalen moet je minstens 500 punten 
behalen op je Klassement van 25 maart tot en met 14 april. Zorg er zeker voor dat je al je caches logt 
voordat deze periode ten einde komt om er zeker van te zijn dat je de souvenirs krijgt op je profiel.  
Inschrijven is trouwens niet nodig, alles gebeurt automatisch. 

Maar dat is nog niet alles! 

Geocaching zou niet bestaan zonder de mensen die hun creativiteit en uitvindersgeest gebruiken om 
fantastische belevenissen te maken voor anderen. Dus we nodigen alle geocache-eigenaars (en  
mensen die hun favoriete cache-eigenaars in het zonnetje willen zetten) uit om een event te  
organiseren waarbij het maken van geocaches wordt gevierd om de volgende generatie geocache-
makers te inspireren. We noemen deze events Creation Celebrations. Iedereen die een “Bijgewoond” 
log plaatst op een geregistreerd Creation Celebration-event krijgt een zesde souvenir! Meer info daar-
over kan je verder in dit magazine terugvinden. 

Deel je favoriete caches of cacheverhaal op sociale media met #cachecarnival. 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Soms heeft het lot al eens rare kronkels, maar het kan er ook voor zorgen dat wat ooit vermist was terug 
boven water komt. Klinkt het je misschien een beetje cryptisch? Laten we het hele verhaal dan maar uit de 
doeken doen van een handvol TB’s die na ongeveer 7 jaar terug boven water kwamen… 

Het is 11:15 op maandag 11 februari. Een bericht verschijnt in de Facebookgroep ‘Geocachers  
Nederland’ met een wel opmerkelijke boodschap: “Hoi, ik vond nog een aantal travelbugs.. vanuit een 
vorige relatie. Ik had geen idee dat ik ze nog had. Ik speel het spel al lang niet meer, dus ik zou graag 
de travel bugs aan iemand opsturen die er voor kan zorgen dat ze weer in het spel komen. Het spijt me 
zeer, dat de travel bugs zo lang in mijn bezit zijn geweest.” 

Nog geen twee minuten later verschijnt de eerste opmerking en al 
snel loopt de teller met opmerkingen op tot maar liefst 33, allemaal 
van mensen die willen helpen de TB’s in kwestie terug in omloop te 
brengen, terug naar hun ‘natuurlijke habitat’. 

Onze redactie nam contact op met Liselot B. die het bericht op  
Facebook postte om het verhaal achter deze Facebookpost te  
weten te komen. 

“Ik kwam in contact met Geocaching via vrienden, die waren hier  
erg actief mee. Toen zij me vertelden over de Travel Bugs die ze  
meenamen naar bijvoorbeeld Zweden was ik erg enthousiast. Ik  
ging een keer mee en hield er al gauw veel enthousiasme aan over”, 
kan Liselot ons vertellen. 

“Ik ben maar twee keer met hen gaan Geocachen,” gaat ze verder. 
“Daarna ging ik nog een aantal keer cachen met mijn toenmalige 
vriend. We namen dan meestal onze honden mee en maakten  
wandelingen in de provincie Groningen en Drenthe. We deden  
vooral graag Earthcaches.” 

Wanneer we verder vragen naar het verhaal achter de Travel Bugs 
waarover Liselot een bericht op Facebook zette, vertelt ze ons in alle eerlijkheid hoe de TB’s zo lang bij 
haar zijn geweest zonder dat ze het zelf wist. “Het verhaal erachter is dat mijn toenmalige vriend en ik 
uit elkaar gingen op een niet zo leuke manier. En daardoor had ik geen idee dat de Travel Bugs in één 
of andere doos beland waren. Die doos is bij mijn vader op zolder beland omdat ik tijdelijk op kamers 
moest. En nu vond ik ze vorige maand dus plots terug. Ik schaamde me heel erg en voelde me heel rot. 
Zeker omdat er ook een herdenkingstravelbug bij zat. Ik besloot eerst in mijn vriendengroep te vragen 
of iemand ze wou of nog een cache wist waar ik ze in kon doen, maar iedereen met inmiddels een  
gezin was gestopt met spelen. Toen bedacht ik me dat social media de oplossing kon zijn. Want hoe 
dan ook, ze moesten terug in het spel.“ 

En tot onze grote vreugde is dat ook wat er gebeurd is, want Liselot bezorgde de TB’s aan een actieve 
cacher die de TB’s opnieuw in omloop bracht. Zo zie je maar, het lot kon er hier voor zorgen dat deze 
TB’s weer een mooi leven kunnen leiden. 

Bij deze wilt onze redactie Liselot B. graag nog bedanken om de TB’s opnieuw te laten reizen. 
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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 

De winnaars van onze wedstrijd in de vorige editie van Geonews mogen zeer spoedig hun prijs  
verwachten, maar intussen geven wij alvast het startschot van een nieuwe wedstrijd! 

Wat kan je deze editie winnen? 

We geven twee keer een kleurrijk notitieboekje weg (formaat 7,7cm x 10,6cm) dat perfect bruikbaar is 
om te gebruiken als logboekje in caches formaat small (afhankelijk van het werkelijke formaat) of  
groter. De winnaars mogen zelf kiezen uit een beperkte selectie aan kleuren voor het notitieboekje dat 
ze zullen ontvangen. 

Hoe neem ik deel? 

Dat is simpel: surf naar www.geonews.be/winfeb19 en beantwoord deze vraag: 
Hoeveel kaarsjes mocht Geonews uitblazen in mei 2018? 

Deelnemen is mogelijk tot en met 16 maart 2019. Veel succes! 

 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met de wedstrijdvoorwaarden. Deze  
voorwaarden zijn terug te vinden onderaan het formulier op  
www.geonews.be/winfeb19. 

http://www.geonews.be/subscribe
http://www.geonews.be/winfeb19
http://www.geonews.be/winfeb19
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Carnaval is overal ter wereld een voorbeeld van plezier, passie en creativiteit. Deelnemers gaan tot het 
uiterste om decoraties en kostuums te maken en optochten te plannen. 

Net zoals bij carnaval zou Geocaching niet bestaan zonder de mensen die hun creativiteit en uitvinders-
geest gebruiken om fantastische ervaringen te maken voor anderen. Dus nodigt Groundspeak alle leg-
gers (en mensen die hun favoriete CO in het zonnetje willen zetten) uit om een event te organiseren 
tussen 25 maart en 14 april 2019, waarbij het maken van Geocaches wordt gevierd om de volgende 
generatie Geocachemakers te inspireren. 

We noemen deze events Creation Celebrations. Iedereen die een “Bijgewoond”-log (“Attended”)
schrijft op een geregistreerd Creation Celebration-event krijgt een speciaal souvenir! 

Hoe wordt je event gekwalificeerd als Creation Celebration-event? 
Om gekwalificeerd te worden als Creation Celebration-event, moet je eventcache natuurlijk voldoen 
aan alle reguliere eventcacherichtlijnen zoals beschreven in geocacheplaatsingsrichtlijnen. Daarnaast 
moet het voldoen aan de volgende eisen: 

 De eventnaam moet Creation Celebration bevatten. 

  ○ Voorbeeld:     Creation Celebration: Seattle Gadget Cache Workshop 

 Het event moet plaatsvinden tussen 25 maart en 14 april 2019. 

 Het event moet minstens een uur duren. 
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 Het event moet cachekwaliteit en/of cachecreatie in het voetlicht zetten. Mogelijkheden zijn, maar 
zijn niet beperkt tot:  

  ○ Educatieve workshop (bv. laten we iets leren over de richtlijnen,  
   natuurbescherming etc.) 

  ○ “Bouw-een-cache”-workshop (bv. Bouw je eigen unieke cachecontainer) 
  ○ Activiteitenworkshop (bv. een klimworkshop) 

  ○ Delen van verhalen (bv. wat waren je meest adembenemende avonturen of  
   favoriete caches) 

 

Nadat je event gepubliceerd is, dien je het ter goedkeuring in bij Geocaching HQ via het online  
formulier dat je kan vinden via deze link: https://podio.com/webforms/22139914/1552283. Als je het 
hebt ingediend, ontvang je verdere informatie via e-mail. 

Deel je favoriete caches of tips voor cachecreatie op sociale media met #cachecarnival! 

https://podio.com/webforms/22139914/1552283
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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 

© Brent Pulmans 

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. 
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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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