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

Wanneer ben je begonnen met Geocaching? Hoe kwam dat?
2015. Toen ik eind 2014 met pensioen ging kreeg ik een "fietscomputertje". Het
bleek een Oregon 600 te zijn, waar ik niets van snapte. Ik heb toen in Lommel (B)
een GPS cursus gevolgd en een van de laatste lessen hebben we een Multi gedaan
en ik was gelijk verkocht. Daarna heb ik ook nog de cursus Geocaching gevolgd
in Lommel. Ik vond het geweldig.
“Geweldig om
in andere
landen en met
cachers op stap
te zijn.”

Hoe vaak ga je Geocachen? Wat is je drijfveer om er op uit te trekken?
Iedere week. Steeds nieuwe verstopmethoden te ontdekken.
Welke Geocache blijft jou het beste bij?
De allereerste (Het PLAT) en de kermisserie vlak bij Nijmegen.
Welk soort Geocaches doe je het liefst?
Traditionals, en dan liefst een serie op de fiets, omdat ik niet zo goed kan lopen.
Woon je wel eens events bij?
CITO (vind ik erg belangrijk) en ook wel kleine events in de buurt.
Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?
Geen caches verstopt, er reizen wel 8 TB's, waarvan er 2 zoek zijn.
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?
Ja ik ben met 2 reisjes mee geweest. 1) Madrid, Kopenhagen, Malmö. 2)
Marrakesh en Sevilla. In januari 2018 ga ik naar Malta, Florence en Pisa en
mogelijk juni 2018 met dezelfde organisator (Wim Kuipers) naar De Azoren.
Geweldig om in andere landen en met cachers op stap te zijn.
Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?
De puntjesjagers.
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Zijn er al zaken die je door het Geocachen hebt bijgeleerd?
Ja zeker. Samenwerking. Vriendschap. Nog meer eerbied voor de natuur.
Puzzelen. Bewondering voor de CO's die veel tijd in deze prachtige hobby
gestoken hebben, zodat wij kennis kunnen maken met bijzondere plaatsen en/of
hun creaties.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het Geocachen?
In Frankrijk moest de cache volgens de hint onder een steen liggen. Gelukkig
had ik mijn prikstok bij me. Ineens schoot er een slang weg. Die dag heb ik het
cachen maar gelaten voor wat het was.
Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?
Op dit moment heb ik een chips-bus op mijn werktafel staan. Die is voor de ?
cache 'Enigma-achtig'
vlakwe
hierFlet
in de
buurt.
de busvoor
moethet
je een
decodeer
Bij deze willen
ook
nog Van
bedanken
beantsleutel maken.
De
chips
zijn
op,
maar
dit
"krachtvoer"
heeft
nog
niet
tot de
woorden van al onze vragen.
oplossing geleid. Dat wordt nog langer puzzelen dus.
Is er iets wat je graag nog kwijt wil?
Door het cachen, de reisjes en het bezoeken van events heb ik diverse leuke
mensen ontmoet en een paar cachemaatjes gevonden.
Bij deze willen we migico ook nog bedanken voor het
beantwoorden van al onze vragen.
*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel- of typefouten van de geïnterviewde.

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
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Oud op nieuw met twee souvenirs
Ook dit jaar zullen er twee souvenirs te bemachtigen zijn voor wie met oudjaar en
nieuwjaar een Geocache vindt. Dat maakte Geocaching bekend in zijn nieuwsbrief
van 14 november.
2017 was een topjaar volgens Geocaching: de kaap van 3 miljoen actieve Geocaches
werd bereikt, Signal the Frog reisde de wereld rond en we konden de schat van Mary
Hyde bemachtigen. Maar nu is het tijd om vooruit te kijken, naar 2018.

Hoe kan je de twee souvenirs bemachtigen?
1. Vind een Geocache of woon
een event bij op 31 december om
het ‘Last Cache of 2017’ souvenir
te verkrijgen.
2. Om het ‘First Cache of 2018’
souvenir te bemachtigen doe je
net hetzelfde, maar dan op de
eerste dag van het nieuwe jaar,
1 januari 2018 dus.

ADVERTENTIE
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Geocaching HQ gelauwerd als groen bedrijf
Op 12 oktober mocht Geocaching HQ met trots de leiderschapsstatus ontvangen in
het EnviroStars programma van Seattle. Daarmee wordt het beloond voor zijn
werkwijze en bijdrage aan een beter milieu en betere werkomgeving.
EnviroStars is een gratis, one-stop-hub voor bedrijven in Washington
om informatie, hulp en erkenning te krijgen voor acties
die hun werkplek, de gemeenschap en de planeet
beschermen. Onder leiding van een grote coalitie van steden,
provincies en nutsbedrijven verbindt EnviroStars bedrijven
met lokale milieuprogramma's en stimuleringsmaatregelen
die hen kunnen helpen groene acties te ondernemen
en ervoor erkend te worden.
Door deel te nemen aan het EnviroStars-programma ervaren bedrijven meer
efficiëntie, lagere energierekeningen, meer comfort, verbeterde werknemersveiligheid
en een gezondere en productievere werkplek.
Een woordvoerder van Groundspeak (het moederbedrijf van Geocaching HQ, red.) gaf
onlangs volgende commentaar over de erkenning: “Geocaching HQ is een milieuverantwoorde organisatie die milieuvriendelijke werkwijzen modelleert en een wereldwijde gemeenschap inspireert om te ervaren, respecteren en positief bij te dragen aan
het milieu. Onze favoriete groene initiatieven? Ons kantoor is gevestigd in een Gold
LEED-gecertificeerd gebouw, we organiseren het wereldwijde CITO-milieuinitiatief
(Cache In Trash Out®), we hosten vier schoonmaakbeurten (in de vorm van CITO
events, red.) per jaar in Fremont en hebben een gemeenschappelijke kast met
uitrusting die herbruikbare buitenapparatuur levert.
Naast de initiatieven die Geocaching HQ reeds genomen heeft, zijn er ook nog een heel
aantal in de maak. De meer dan 80 werknemers van het bedrijf zijn namelijk continu
bezig groene oplossingen te zoeken, zowel voor op kantoor als voor de wereldwijde
gemeenschap van Geocachers.

Het EnviroStars-programma is onderdeel van GBENN, oftewel Green Business
Engagement National Network. GBENN is een samenwerkingsverbond tussen bedrijven
om op een zo milieuvriendelijke manier te werken. Naast Washington is GBENN ook
actief in vijf andere staten van de VS, namelijk in Arizona, Californië, Colorado, Illinois
en New Hampshire.
Meer informatie over alle bedrijven
die het EnviroStars-programma
ondersteunen of die deel uitmaken
van het GBENN is terug te vinden op www.greenbiztracker.org . Daar kan je ook de
programma’s van andere Amerikaanse staten terugvinden, die hetzelfde doel
nastreven als EnviroStars.
Bronnen: “Geocaching HQ is recognized for its environmental efforts ” - newsroom.geocaching.com
& “EnviroStars, Good for Business. Good for Washington.” - greenbiztracker.org
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Fotoreportage

Meer foto’s op
geonewsbene.com/tea17
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Geonews @ events
In december is Geonews aanwezig bij dit event:

De 4 Jaargetijden: Winter (GC7EC7F)
N 50° 58.400 E 005° 07.350
Provincie Limburg, België
Donderdag 21 november 2017
17u28 — 22u00

Organisatie: Koidream

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

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
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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.

6 1 8
2
8
9 6
3
7
2
9 6
9
4
8
7 8
1 5 3
7 6 8
1
5
6
7
4 9
2

Puzzelplezier
Omdat een Geocacher goed
moet zijn in logisch denken,
doet de redactie zijn best om
in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De
oplossing van de puzzels zijn
te vinden op pagina 10.

Deze sterren geven aan wat de
moeilijkheid is van de opgave.

DROEDEL
Een droedel is een raadsel en een
woordspel waarbij alleen letters
gebruikt worden en waarbij de
onderlinge positie dikwijls van
belang is.
Hieronder wordt bijvoorbeeld
het woord "ver-onder-stell-in-g"
uitgebeeld.

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 info@geonews.be

Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden
op geonewsbene.com
JAARGANG
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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.

Shoot!
Stuur ons uw foto!
info@geonews.be
geonewsbelgienederland

© Rory De Ron

© Brent Pulmans
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Oplossingen

Watervoorziening
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Overbevissing

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

