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

Wanneer ben je begonnen met Geocaching? Hoe kwam dat?
Mei 2014. Op een weekend met een bordspelvereniging. Als ontspanning een geocache
gedaan.
Hoe vaak ga je Geocachen? Wat is je drijfveer om er op uit te trekken?

“En plots
hoorden we
heel hard
gekrijs, niet
ver van ons.”

Is heel wisselend ... vooral in het voorjaar en zomer en zeker ook op vakantie. Ideaal om
plekjes te ontdekken waar je anders nooit zou komen. Zelf in je eigen gemeente
trouwens!
Welke Geocache blijft jou het beste bij?
Jumanji (GC39CM6), deze met een groep van een man of 10 gedaan (ik kende er maar 2
van). 9u00 vertrokken en rond 17u00 hadden we cache in handen. De ontlading op dat
moment ... geweldig. Meer dan 85% van de vinders markeert deze als favoriet, dat zegt
ook genoeg denk ik!
Welk soort Geocaches doe je het liefst?
Meestal traditional en mysterie. Ook omdat ik niet altijd evenveel tijd heb om rustig
een multi te doen.
Woon je wel eens events bij?
Zelden, ... meestal een normaal of CITO event.
Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?
Trackebles al een hele hoop; 45, waarvan er 25 a 30 daadwerkelijk reizen, de anderen
blijven bij mij. Caches ook al enkele, probeer op vakantie ook altijd een eventje te
organiseren om (lokale) cachers te ontmoeten.
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?
Ik cache graag op vakantie, maar ik ga niet op vakantie om te cachen. 1 keer met mijn
oudste zoon een weekend Ameland gedaan en dit wel als cache-weekend gezien; dit
Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?
Vernielzucht van mensen en het afval wat overal ligt.
Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen?
Ik heb 3 kinderen, waarvan ik er eigenlijk maar 1 meekrijg, hoewel dit ook moeilijker
en moeilijker wordt (helaas).
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Zijn er al zaken die je door het Geocachen hebt bijgeleerd?
Vooral puzzel- en verstoptechnieken. En je moet niet ver van huis gaan om mooie
plekjes te ontdekken. Echt educatief niet echt, ook niet bij earth-cahes.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het Geocachen?
Op Ameland een nachtcache gedaan, op 31-10 (Halloween). Aangezien er op de
eilanden weinig tot geen lichtvervuiling is, is het er snel heel donker. We vertrokken
rond 19u00 met de fiets, 15 minuutjes. Bij het beginpunt de fietsen op slot gezet en
aan de wandeling begonnen. Ik moet toegeven dat ik geen held ben in het donker!
Ongeveer halfweg de wandeling, en we hoorden al vreemde geluiden, stonden er plots
in een perfecte cirkel allemaal kleine boompjes gepland, deels over het pad. Oke,
vreemd, maar toch doorgegaan. Bij het 2de van de 3 waypoints, duurde het langer
voordat we de puzzel doorhadden. En plots hoorden we heel hard gekrijs, niet ver van
ons. Daar hebben we de zoektocht maar gestaakt en zijn we zo snel mogelijk naar de
fietsen terug gegaan en weer naar het hotel ... Jammer dan maar geen cache!

Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beantwoorden van al onze vragen.

Vanwaar het gekrijs kwam, geen idee, kan op zich ook een wild varken of eend
geweest zijn, maar zij hebben dat stukje bos maar ontweken.
Ik krijg er nog kippenvel van als ik het vertel!
Bij deze willen we Syroit 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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Cacher beleeft een tocht om nooit te vergeten...
HUMMELSBÜTTEL (DE) - Op woensdag 27 december 2017 vond een merkwaardig
ongeval plaats in het Duitse Hummelsbüttel, nabij Hamburg. Een 37-jarige man was
er aan het Geocachen, maar kwam ongelukkig terecht bij het zoeken naar een
boomcache.
Om de Geocache te vinden waarnaar de 37-jarige man aan het zoeken was, moest deze
zich in een boom begeven, de cache bevond zich immers op stuk boven de grond.
Tijdens het klimmen schoof de man uit en kwam hij ondersteboven klem te zitten in
een takvork van de boom.
Een medewerkster van het nabijgelegen verpleeghuis merkte na enige tijd de pechvogel op en waarschuwde de brandweer. De hulpdiensten waren in staat om de man
uit de boom te redden met behulp van een ladder.
De 37-jarige Geocacher werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd.
Bij de volgende schattenjacht zal hij waarschijnlijk voorzichtiger zijn...
Naar: “Geocaching-Unfall in Hummelsbüttel Schatzsucher bleibt kopfüber im Baum hängen” - mopo.de
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Vandalen verwijderen veelvuldig caches nabij
Hilvarenbeek: 'Alles was verdwenen'
HILVARENBEEK (NL) - Wat bezielt iemand om een bijna 4 kilometer lange speurtocht
door de bossen van begin tot eind op te ruimen en geen spoor achter te laten? Helma
Schapendonk uit Hilvarenbeek vraagt het zich af nadat twee van haar speurtochten
op deze manier werden verpest. “Ik kan me niet indenken waarom iemand dit doet.”
Helma verborg 10 kistjes in de bossen tussen Hilvarenbeek en Goirle, het natuurgebied
Gorp en Roovert. “Ik had daarvoor eerst toestemming gevraagd aan de beheerder van
de bossen én aan de gemeente”, zegt ze. De 'kistjes' waren speciaal geschilderde
vogelhuisjes die ze aan bomen hing. Maar na enige tijd kreeg ze van Geocachers te
horen dat de kistjes waren verdwenen. “De kistjes waren met een koevoet van de
boom gesloopt en meegenomen.”
Helma liet zich echter niet kennen en zette opnieuw een tocht uit. Ditmaal plaatste ze
de kistjes in de grond, maar opnieuw ging het fout. Na zes weken waren alle kistjes
spoorloos verdwenen. Helma: “Het gebeurt wel eens dat een kistje uit baldadigheid
wordt vernield, maar van deze kistjes en de inhoud is niets achtergelaten, alleen een
gat in de grond. Heel frustrerend. De inhoud stelt niet veel voor, maar het materiaal
om de kistjes te maken kost toch wat geld en er gaat best wat tijd in zitten.”

Over de dader(s) blijft het gissen. Is het iemand die vindt dat de kistjes niet in de natuur
thuishoren of gewoon een zure spelletjeshater? “We kwamen een keer een man in een
Jeep tegen die zei dat hij reeën aan het bekijken was. Er mag in dat gebied gejaagd
worden. Misschien vinden jagers dat Geocachers de reeën verstoren.”
Of ze weer een nieuwe speurtocht gaat uitzetten weet Helma nog niet. “Maar als ik het
doe, dan doe ik het ergens anders en publiceer ik de coördinaten alleen op het
betaalde deel van de website.”
Naar: “Wie verpest toch steeds de speurtochten van Helma? 'Alles was verdwenen'” - bd.nl
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GC7FQWA - GC7FQRX - GC7GGAN
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Slecht uitgeruste Geocacher moest gered worden
South Brent (UK) - Een twintigjarige vrouw heeft deze week een Geocachingtocht
gemaakt die ze niet snel zal vergeten. De jonge vrouw uit Hertfordshire was namelijk
gaan Geocachen in de veengebieden van het nationaal park Dartmoor nabij South
Brent, maar was om een onbekende reden de weg kwijt geraakt.
Op dinsdag 23 januari om 3 uur ‘s ochtends werd het Ashburton Dartmoor Search and
Rescue Team ingeschakeld om op zoek te gaan naar een toeriste die rond middernacht
de politie had opgebeld omdat ze verdwaald was. De jongedame was heel de
voorgaande dag alleen op pad geweest om in de regio te Geocachen, maar was om
onbekende reden het noorden kwijtgeraakt, letterlijk.
Rond 5:20 ‘s ochtends werd de vrouw uiteindelijk gevonden vlakbij Huntington Hill, een
afgelegen plek in het nationale park Dartmoor, gelegen tussen Exeter en Plymouth in
het uiterste zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Wanneer ze gevonden werd, bleek de
vrouw licht onderkoeld te zijn, wat waarschijnlijk te danken was aan haar kledij.
Volgens het reddingsteam was de vrouw “gekleed in een jeans en met modieuze
schoenen, die absoluut niet voldeden voor het terrein waar ze over wandelde en de
weerscondities die ze moest doorstaan”.
“Wanneer je doorheen Dartmoor wandelt, moet je voldoende beschermd zijn tegen
het weer, zonder afhankelijk te zijn van elektronische apparaten om je weg te vinden.
Zorg ook voor reservekledij voor mocht er iets misgaan”, voegden ze er nog aan toe.
Volgens de reddingswerkers mocht de vrouw van geluk spreken dat ze gevonden werd,
aangezien haar situatie snel verslechterde.
Naar: “Woman gets lost and spends night on Dartmoor after going geocaching in jeans and 'fashion' shoes”
- plymouthherald.co.uk

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!
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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.

8 4
1

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

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.

DOORBIJTER
Plaats de getallen 1 tot en met 9 elk
precies één keer in de vakjes. De som
van de getallen in de met een lijn
verbonden cirkels is steeds 15.

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
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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

© Brent Pulmans
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Oplossingen
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Uw advertentie in Geonews?
Door te adverteren in Geonews bereikt u een
bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus
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