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Meet the Geocacher
Jolien&Jenno
Ontdek alle

‘Verborgen Wezens’
Cacher omgekomen
in Praag

“Zelfs telefoontjes van mensen die denken dat wij Groundspeak zijn”
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Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen …
van Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand ging onze
reporter langs in het Belgische Lille voor een interview in GeoTea, een
koffie– en theehuisje speciaal voor Geocachers. Daar interviewde hij Jenno

van het ondertussen al bekende koppel Jolien&Jenno. Je komt met dit
interview te weten wie ze zijn, maar vooral ook wat ze doen als
Geocachers...
Voor de Geocachers die jullie nog altijd niet kennen, wie zijn nu precies
Jolien&Jenno?
Wij zijn gewoon onszelf he. (lacht) Ik heb Jolien vier jaar geleden leren kennen. Aan het begin van onze
relatie hadden we wel een aantal zaken gemeenschappelijk, we kwamen alletwee graag buiten
bijvoorbeeld, we gingen graag op reis, gingen graag het avontuur aan, maar op dat moment kenden

we Geocaching nog niet. Jolien had er wel al eens van gehoord via haar broer. Hij kende namelijk
iemand die aan Geocaching deed. Je hoort dus al, het zat redelijk ver. Maar op een of andere manier
had Jolien op een dag plots de Geocaching app geïnstalleerd, die was toen nog maar net uitgebracht.
Zo zijn we er eigenlijk aan begonnen. We hebben een account aangemaakt en dan de eerste keer een
schat gaan zoeken. Dat was er eentje die in de paal van een verkeersbord zat. Tegenwoordig is dat
meestal wel de eerste plek die we checken, maar toen zijn we echt vijf keer moeten teruggaan voordat
we hem eindelijk konden vinden. Als we daar nu op terugdenken dan zijn de eerste Geocaches toch
echt de moeilijksten want je kent de verstoptechnieken natuurlijk nog niet. Toen voelden we meteen
ook wel dat je eigenlijk best wat hulp kunt gebruiken, je kan er wel aan beginnen zonder hulp, maar

het is echt wel gemakkelijk als iemand je wegwijs kan maken.
Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat er buiten een aantal hele goeie websites en fora niet zo veel
hulp is en er niet echt een fysieke locatie was waar je terecht kan. Dat is altijd blijven hangen bij ons.
We zijn in ieder geval echt verslaafd geworden aan Geocaching doorheen de tijd en per toeval
kwamen we op een bepaald punt bij ‘The Lost Place’ terecht. Dat is een locatie in Duitsland waar
Geocachers samenkomen, maar waar in de omtrek eigenlijk amper Geocaches liggen. Dat plekje was
in feite een winkeltje in combinatie met een eethuis, en
dat vonden Jolien en ik zo geweldig, de sfeer was er
ook echt super trouwens, dat we bij onszelf dachten dat
we dat eigenlijk aan het begin van ons traject als
Geocachers hadden willen ontdekken. Dan hadden we
in ieder geval al een aanknooppunt gehad om aan deze
leuke hobby te beginnen, bijvoorbeeld om te leren hoe
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“

We zijn in ieder
geval echt verslaafd
geworden aan
Geocaching

een multi in zijn werk gaat, hoe je een mystery kunt oplossen,
maar zelfs hoe je een simpele traditional het best kan zoeken.
Bij ‘The Lost Place’ kon je met zo’n vragen terecht, het was een
heel vriendelijke dame trouwens die je daar uitleg verschafte.
Op het moment dat we dat winkeltje slash eethuis ontdekten

waren Jolien en ik samen eigenlijk op zoek naar een nieuwe uitdaging in ons leven en vanaf die dag
zijn we begonnen met de uitwerking van GeoTea, ons theehuisje in het centrum van Lille. We zijn toen
een boek beginnen schrijven voor onszelf waarin we een jaar lang gewerkt hebben aan het concept
van wat nu GeoTea is. We dachten dan bijvoorbeeld na over wat we precies zouden starten: een
winkeltje, een klein toeristisch centrum, of nog iets anders. Uiteindelijk hebben we drie platformen
samengebracht, namelijk een koffie- en theehuisje, onze shop waar je vanalles in verband met
Geocaching kan kopen en daarnaast zijn we ook toegankelijk
voor workshops of voor informatie over Geocaching in het
algemeen te kunnen bekomen. En dat werkt blijkbaar, we krijgen
nu bij GeoTea heel diverse groepen over de vloer. Sommigen
hebben bijvoorbeeld nog nooit aan Geocaching gedaan en
krijgen bij ons een soort initiatie aan de hand van caches die
vlakbij liggen, we tonen hen bijvoorbeeld hoe je met een GPS
kan werken, hoe je een multi kan aanpakken, enzovoort. En zo
doen we ook een beetje aan educatie. Op fora en in
verschillende Facebookgroepen lees je bijvoorbeeld regelmatig
dat heel mooie caches worden afgebroken door mensen die niet
de juiste tools bij zich hebben om de cache te kunnen loggen.
Wij vinden dat natuurlijk enorm jammer en daarom leren wij ook
iedere Geocacher die langkomt of daar vragen over heeft hoe je
correct moet omgaan met caches en kunnen we wie vragen
heeft ook meteen op het juiste spoor helpen.
Jullie zaak bestaat nu al bijna een jaar, ik kan me voorstellen dat er
zich intussen al wel wat onverwachte zaken hebben voorgedaan?
Misschien het meest onverwachte voor ons is de opkomst. We
zijn nu bijna een jaar bezig en ik kan me voorstellen dat het eerste jaar bij ieder bedrijf niet meteen een

schot in de roos zal zijn, maar wij zijn toch al heel vaak aangenaam verrast geweest. We zijn er natuurlijk
niet alleen voor Geocachers, maar ook voor iedereen die hier in de buurt woont en ook de buurtbewoners hebben hun weg al gevonden naar GeoTea. Wanneer wij bijvoorbeeld een evenement
organiseren, dan hebben we meestal wel een verwachting van hoeveel mensen er gaan komen, maar
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het is tot nu toe altijd al meer geweest dan wat we op voorhand
dachten te halen. Maar dat is des te leuk natuurlijk. En als het
daardoor druk is in onze zaak, dan hebben we eigenlijk nog nooit

“

Dat evenement was
voor ons eigenlijk zoals
een trouwfeest

iemand slecht gezind geweten omdat het misschien iets langer duurt voordat je je colaatje of smoothie
dan geserveerd krijgt. We merken dat mensen daar echt wel begrip voor hebben. En dat hadden we
allemaal niet echt verwacht, toch zeker het engagement dat we zien vanuit de Geocaching community.
Want die zien we hier toch praktisch ieder weekend neerstrijken. Uiteraard zijn het niet altijd dezelfde
Geocachers, we zien ook nog heel vaak nieuwe gezichten. Maar we hebben uiteraard ook al echte
vaste klanten, ook groepjes van Geocachers die hier komen bespreken welke caches ze binnenkort
gaan doen en hoe ze die gaan aanpakken. We vinden het echt enorm fijn dat GeoTea dus echt een
plek van samenkomst is geworden voor Geocachers.
De eerste keer dat jullie veel Geocachers over de vloer kregen was uiteraard de tweede dag dat GeoTea
open was omdat er toen een evenement plaatsvond in jullie zaak. Ik herinner me nog goed hoeveel

mensen er toen aanwezig waren. Was dat niet overweldigend voor jullie?
Ja, dat was echt niet normaal. Dat was ook nog altijd het drukste evenement dat hier heeft
plaatsgevonden tot nu toe. Dat was enorm
leuk, vooral doordat we de grote opkomst echt
niet verwacht hadden. We hadden voor het
evenement toen een deur geplaatst waarop
alle aanwezigen hun ‘attended’ konnen loggen,
het was dus eigenlijk een logdeur. En die staat
echt overladen vol. Die dag hebben we ook

zoveel leuke Geocachers ontmoet… ongelooflijk fijn. Dat evenement was voor ons eigenlijk
zoals een trouwfeest, je wilt die nadien nog
eens beleven maar dan als toeschouwer. Het is
allemaal enorm snel gegaan die dag, vooral
omdat het de eerste dag was dat Jolien en ik
ook echt zelf aan het werk waren. Op de
officiële opening een dag eerder zorgden onze
familie en vrienden namelijk voor de bediening

van

klanten

bijvoorbeeld,

zodat

wij

aan

iedereen die langkwam ons verhaal konden
vertellen. Een dag later was dus een echte
vuurdoop voor ons omdat we ook echt zelf aan
de slag moesten.
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Hoe

hebben

de

buurtbewoners

eigenlijk gereageerd op jullie komst?
De meesten wisten immers niet wat
Geocaching

precies

inhoudt

veronderstel ik?
De nieuwsgierige bewoners kunnen
nu eindelijk ergens terecht als ze
vragen hebben over Geocaching. Als
ze nu bijvoorbeeld wat mensen zien
zoeken op straat dan weten ze nu al wel gemakkelijker of het gaat om Geocaching of niet. Een heel
aantal mensen die vlakbij een Geocache wonen die hier in de buurt ligt hebben hun weg zo al
gevonden tot bij ons. Zo ben ik onlangs bijvoorbeeld nog met een groep buurtbewoners gaan
Geocachen om hen onze hobby te tonen. Over het algemeen hebben we dus eigenlijk alleen maar

positieve reacties gekregen, op een enkeling na misschien. Maar we staan natuurlijk altijd open voor
feedback.
Jullie vloggen ook iedere dag, zorgt dat dan ook voor extra media-aandacht voor GeoTea?
Dat valt wel mee. We vloggen iedere dag over ons dagelijks leven en GeoTea maakt daar natuurlijk wel
een belangrijk deel van uit nu. Maar het blijft eerder beperkt dat onze zaak in onze vlogs voorkomt,
simpelweg doordat het moeilijk is om te vloggen wanneer we het druk hebben met GeoTea. Je kan
natuurlijk niet in de keuken staan om vijftien pannenkoeken te maken en aan de bar dertig drankjes bij
elkaar te scoren, en tegelijkertijd ook nog eens vloggen. We maken natuurlijk wel vaker een verwijzing
naar GeoTea in onze vlogs, maar het overheerst zeker niet. Wat wel soms gebeurt is dat kijkers van ons
Youtubekanaal ook echt langskomen bij ons. Dat doen ze dan om ons te ontmoeten maar soms ook
om te leren Geocachen. Maar qua media-aandacht komt er zo nu en dan wel eens een krant aan ons
vragen hoe het gaat bij wijze van spreken, en Geonews dan nu ook he, maar het is nu niet dat hier
wekelijks reporters over de vloer komen.
In jullie vlogs komen jullie echt op de meest uiteenlopende plekken overal ter wereld. Hoe komen jullie
bij inspiratie om bepaalde reizen te plannen?
Omdat wij filmpjes maken en die posten op Youtube vinden sommige toeristische organisaties het
heel interessant dat wij een bepaalde bestemming bezoeken en die op onze eigen manier in beeld

kunnen brengen. Wij doen dat dan met plezier, we maken dan een reportage, een beetje zoals

Vlaanderen Vakantieland zal ik maar zeggen, en uiteraard doen wij dan ook alleen maar dingen die we
zelf leuk vinden op die bestemming. En in veel gevallen is dat Geocachen natuurlijk. Wij gaan daarnaast ook wel eens graag shoppen of naar een musical kijken bijvoorbeeld, het blijft niet alleen bij

PAGINA 6

Geocachen. Maar door die combinatie kunnen wij dus op veel plekken gaan Geocachen. De
Geocachehemel zal ik maar zeggen die ligt voor ons in Duitsland. Het aantal Geocaches die verstopt
liggen in dat land is echt heel groot, en daar komt maar geen einde aan. Keer op keer zijn de caches
die we daar vinden mooi verzorgd en leuk gemaakt, en daar mogen we in veel gevallen echt een voorbeeld aan nemen. Maar Nederland bijvoorbeeld kan er ook wel wat van, daar hebben ze ook wel de

nodige pareltjes.
Wij doen ook vaak wat wij ‘city trip Geocaches’ noemen, dat zijn caches die centraal in een grote stad
liggen. Heel vaak zijn het dan echte mini-kokertjes zoals nano’s die op de meest onvoorziene plekjes
verstopt liggen. Die vinden wij nog altijd vrij moeilijk, maar desondanks ook wel leuk. Door te
Geocachen kom je zo ook veel toeristische blikvangers tegen. In Hong Kong was het wel enorm
moeilijk om te cachen eigenlijk. Daar liep het zo vol met mensen, dat het gewoonweg onmogelijk was
om ongezien te loggen. Maar daar maakt dat allemaal niet uit, iedereen die je passeert is toch met
zichzelf bezig of met zijn of haar smartphone. Ondanks dat er dus duizenden mensen rondlopen op
sommige pleinen, kan je er een Geocache loggen zonder dat iemand het ook echt goed gezien heeft,

gewoon vanwege de grote drukte. Dat is best wel grappig.
Jullie hebben onlangs ook GC40 gevonden, de oudste Geocache van het Europese vasteland. Hoe
hebben jullie dat ervaren?
We hadden er eerlijk gezegd zelfs een beetje stress voor. We dachten van, kom die moeten we doen…
en het geeft toch wel echt een speciaal gevoel. Terwijl het op zich ook maar een cache is als een
andere he, want meer dan een container met een logboek is het niet. Maar toch deed het wel iets met
ons, want het is nog altijd de oudste actieve cache van België. Je begint dan ook wel na te denken over
hoe gek het eigenlijk is dat onze hobby al meer dan achttien jaar bestaat en er toch nog altijd iets

geheimzinnigs en mysterieus rond hangt, niet dat wij dat erg vinden hoor, absoluut niet. Wij zijn
misschien maar een heel klein vlekje op een hele grote wereldkaart die een beetje aan de mensen
verklapt wat Geocaching nu precies is, maar het is nu niet onze bedoeling om letterlijk al onze familie
en vrienden aan het cachen te brengen. Maar het geeft toch wel voldoening als je iemand kan helpen
om met Geocaching te beginnen, niet alleen vrienden en familie, maar ook al wie GeoTea bezoekt.
Zijn er jullie ook al vreemde dingen overkomen sinds GeoTea geopend is?
Onlangs kregen we telefoon van iemand uit West-Vlaanderen die zich afvroeg wat dat ‘potteke’ achter
zijn tuin te betekenen had en of die kon weggehaald worden. Die dingen kunnen wij natuurlijk niet
oplossen, maar wij zijn dan op zoek gegaan naar de eigenaar van die cache en hebben we hem
gecontacteerd met de melding dat er een buurtbewoner eens met hem zou willen spreken over zijn
cache. We zijn uiteraard geen Geocachinggoden, maar we proberen te helpen waar we kunnen. Maar
zo zie je maar, sommige mensen denken dat wij Groundspeak zijn, hoe vreemd het ook mag klinken.
Op vlak van Geocaching hebben we natuurlijk ook al andere zaken meegemaakt, maar niet per se
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gelinkt aan GeoTea. Wij gaan over het algemeen nogal casual gekleed en dat was zo niet anders
tijdens een vakantie in Lanzarote. Dat eiland is over het algemeen heel bergachtig en vulkanisch. We
zijn toen een cache gaan zoeken op een plek die absoluut niet toeristisch was. Dat was echt bij een
slapende vulkaan. Aan de zijkant daarvan was een grot, waar de cache uiteindelijk in bleek te liggen.
Eerst waren we al eens rond de berg gegaan om te zoeken, maar de cache zou echt in die grot liggen.

Ik heb Jolien er toen alleen in laten gaan zodat ik hulp kon halen of zelf bieden als er iets was. Ik had
ook de gsm bij me dus mocht er iets gebeuren dan kon ik bellen, want in de grot was er natuurlijk geen
bereik. Geen gsm-bereik maar ook de GPS kon natuurlijk geen satellieten te pakken krijgen. Jolien is
toen met behulp van het lampje van haar gsm helemaal naar het achterste van de grot gekropen, ze
stond vol krassen daardoor, maar ze heeft hem toen wel kunnen loggen. Dat is een cache die we nooit
gaan vergeten, heel die ervaring daarrond was dan ook zo speciaal voor ons. Dat blijft ons echt bij.
Jullie hebben heel duidelijk al het nodige meegemaakt om alle bezoekers van GeoTea super goed te
woord te staan, en ik twijfel er niet aan dat jullie dat nog heel lang geweldig zullen doen. Van harte
bedankt voor het fijne interview en op een goede toekomst vol Geocaches!
Wil je meer weten over GeoTea? Bezoek dan zeker eens www.geotea.be en laat een nieuwe wereld voor
je opengaan. Of wil je Jolien&Jenno misschien beter leren kennen? Bekijk dan zeker eens hun vlogs op
youtube.com/jolienjenno
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Van 27 juni tot 25 juli kan je tot 13 souvenirs van mythische
wezens verdienen door Geocaches te vinden of events te
bezoeken. Iedere Geocache of event dat je kan loggen als
gevonden/bezocht is één punt waard. Zodoende kan je alle
13 souvenirs verdienen, op voorwaarde dat je genoeg Geocaches

kan loggen…
Maar welke mythische wezens zou je wel eens kunnen tegenkomen
op je tocht? Dat klaren we hier graag even voor je uit. Zet je alvast
schrap, want het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken…
Deze sterren geven aan wat de
moeilijkheid is van de opgave.

Bigfoot (1 punt)
Bigfoot is een harige aapachtige die net als de mens rechtop zou lopen. Hij zou in de wildernis van de
Verenigde Staten en Canada rondlopen en er grote voetafdrukken achterlaten. Velen zeggen bewijs te

hebben van het bestaan van Bigfoot, ook wel Sasquatch genoemd, maar tot op heden is er nooit wetenschappelijk bewijs gevonden voor het bestaan van dit wezen. Het meeste ‘bewijs’ zou gemanipuleerd zijn door zij die ermee naar de pers gaan, vaak gaat het ook om commerciële stunts.
Mocht Bigfoot toch echt bestaan, dan zou hij 1m80 tot 2m50 groot zijn en tussen de 100 en 450 kilogram wegen. Er is niet geweten op welke manier hij best gevangen wordt. Wij raden je in ieder geval
aan hem vooral met rust te laten als je hem tegenkomt, wat spoedig wel eens zou kunnen gebeuren…

Fairy / Fee (3 punten)
Een fee is een mythisch wezen in de gedaante van een menselijke vrouw. Het wezen is van grote
schoonheid, kan geschenken brengen aan pasgeborenen, kan vliegen, toveren, wensen vervullen en
heeft invloed op de toekomst. In verschillende culturen worden ze vaak ook
anders omschreven. Volgens sommigen zijn ze eerder klein van gestalte, terwijl
andere culturen feeën omschrijven als wezens zo groot als een mens.
Feeën worden vaak verbonden met de kracht en schoonheid van de natuur,
vandaar worden ze ook zeer vaak afgebeeld in groene kledij. Het zal je dan
ook niet verbazen dat ze vaak hulp krijgen van een aantal dieren zoals
bijvoorbeeld kikkers. In vele verhalen beschikken ze trouwens ook over
vleugels, die hen toestaan te vliegen zoals een vlinder of een waterjuffer.
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Unicorn / Eenhoorn (5 punten)
In de Europese volkscultuur werd de eenhoorn vaak afgebeeld
als een wit paard- of geitachtig dier met een lange hoorn en
gekloofde hoeven (soms met een geitensik). In de Middeleeuwen
en Renaissance werd het gewoonlijk gekarakteriseerd als een

zeer wild dier uit de bossen, dat symbool stond voor zuiverheid
en genade. De hoorn zou vergiftigd water kunnen zuiveren en
ziekten kunnen genezen.
Het vinden van een eenhoorn zou je dus best kunnen helpen als je nog eens een griepje hebt, maar
bijvoorbeeld ook als je tijdens het Geocachen jezelf geneteld hebt…

Kraken (7 punten)
De kraken is een mythisch zeemonster uit Scandinavische
verhalen. Het wezen zou enorm veel gelijkenissen hebben met wat
wij nu kennen als een octopus (ook wel kraak genoemd, vandaar
de afgeleide naam kraken), maar dan vele malen groter. Zo groot
zelfs dat het hele schepen zou kunnen kelderen.
De kraken zou in het verleden waargenomen zijn voor de kust van Noorwegen, maar ook langs de
kusten in het noorden van Amerika zijn er verhalen over terug te vinden. Kom je daar toevallig de
komende maand? Geef je ogen dan vooral de kost en wie weet kom jij wel oog in oog te staan met dit
gevreesde zeemonster...

Hippocamp / Zeepaard (9 punten)
De hippocampus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Het is de mythische maritieme
tegenhanger van het gewone paard. Het gewone zeepaard werden het hoofd en voorbenen van een
paard en het geschubde onderlijf van een vis en de staart van een dolfijn toegedacht. Andere soorten
hebben geen hoeven maar poten met vliezen, geen manen maar een vin, vleugels of een hoorn. Alle
soorten werden geacht in de oceanen te leven.
Zeepaarden zouden de koets van de zeegod Poseidon (Neptunus) getrokken
hebben, en zijn dochters, de Nereïden, reden op hun rug. De paarden
leken op schuimende golven die naar de kust raasden. Poseidons
(zee-)paarden en niet Poseidon zélf waren veroorzakers van aardbevingen,
tenminste, dat dachten de mensen die het beest daarom verketterden.
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Mermaid / Zeemeermin (11 punten)
Een zeemeermin of kortweg meermin is een mythisch wezen, met
het bovenlichaam van een vrouw en in plaats van benen een
vissenstaart. Haar mannelijke tegenpool, die veel minder
voorkomt, is de zeemeerman.
In de Griekse mythologie hadden zeedemonen, half-vrouw,
half-vogel, hun domicilie gekozen in de grotten en op de rotsen
rond de Tyrreense Zee. Door hun zachte gezang lokten zij de
schippers op de klippen. Zij worden voor het eerst genoemd in de Odyssee van Homerus, waar zij hun
charmes aan Odysseus tentoonspreidden. Odysseus beval zijn matrozen was in de oren te stoppen en
liet zich vervolgens door zijn bemanning aan de mast van zijn schip vastbinden om aan het liefelijke
gezang van de sirenen te ontkomen.
Dit verhaal werd in de middeleeuwen door de kerk gebruikt om mensen te waarschuwen voor het

kwaad van de verleiding. In die tijd vond je dan ook in veel kerken, kloosters en kathedralen
afbeeldingen van zeemeerminnen. Zeemeerminnen met een vissenstaart werden voor het eerst
beschreven door de Heilige Adelmus omstreeks 680 na Christus. Columbus zag zeemeerminnen op
zijn reis naar Amerika. Hij beschrijft ze in zijn dagboek. Misschien ben jij wel de volgende die hen zal
kunnen beschrijven?

Sphinx / Sfinx (15 punten)
Niet in iedere cultuur wordt de sfinx op dezelfde manier afgebeeld. Zo is de
Griekse sfinx half vrouw (hoofd), half adelaar (lichaam), maar komt in Egypte de
combinatie half man (hoofd), half leeuw (lichaam) het meest voor. Een sfinx werd
in het Oude Egypte onder andere gebruikt als wachter. De afbeelding van de
sfinx werd gebruikt om vijanden angst aan te jagen. Als tweede was de sfinx symbool voor 'de wachter
van de zon'. Hij werd ook vereenzelvigd met Horus, de farao en de zon zelf.
De Griekse mythologische sfinx komt voor in de Oedipus-mythe. Deze had bovendien vleugels en was
vrouwelijk. Nadat Oedipus haar raadsel had opgelost, stortte ze zich te pletter op de klippen en zo
werd Thebe bevrijd van dat monster.

In India wordt de sfinx purushamriga genoemd. De
traditie van de Aziatische sfinx is, in tegenstelling tot de
Egyptische en Griekse sfinx, nog levend. Ook in Sri Lanka
en Thailand komen ze voor.
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Gryphon / Griffioen (20 punten)
Een griffioen, ook grijpvogel genoemd, is een fabeldier dat symbool staat voor
de heerschappij over twee rijken: over de aarde (zijn leeuwenlichaam) en over de
lucht (de kop en de vleugels van een adelaar). Het is een hybride schepsel zoals
ook de centaur, de draak en de hippogrief. Behalve de genoemde kenmerken
heeft hij ook de oren van een paard en een hanenkam die lijkt gemaakt te zijn van
vissenschubben. De griffioen een symbool voor goddelijke macht en een
bewaker van het goddelijke.

Phoenix / Feniks (25 punten)
De feniks is een wezen dat voorkomt in onder andere de Griekse en
Chinese mythologie. Ook in de Maleisische mythologie komt hij voor,
maar dan onder de naam Garoeda. Volgens de Grieken was de feniks
een vogel die uit zijn eigen as kon herboren worden. Daarvoor maakt
hij een nest van kruiden bovenin een boom, de geur van de kruiden
zou hem de kracht geven te herrijzen uit de as. In de Chinese cultuur
staat het dier voor het vrouwelijke geslacht op de wereld.

Troll / Trol (30 punten)
Een trol is een mythologische benaming die oorspronkelijk uit Noord-Europa
(met name Noorwegen) komt. In de Noordse mythologie waren trollen jötun.
Later ging het in de Scandinavische folklore om aparte reusachtige lelijke en
onvriendelijke bovennatuurlijke wezens die mensen konden opeten.
Trollen komen voor in oude sprookjes, maar zijn ook populair in moderne fictie.
Bijvoorbeeld in Lord of the Rings, Schijfwereld en Harry Potter. Ook in veel
rollenspellen, zoals Dungeons & Dragons en Warhammer, lopen er trollen rond.

Yeti (35 punten)
De Yeti of ook wel Verschrikkelijke Sneeuwman zou een enorm grote primaat zijn die leeft in de
Himalaya. Volgens velen is hij simpelweg de Aziatische versie van Bigfoot.
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Dragon / Draak (50 punten)
Een draak is een groot mythisch wezen met een slangachtig of anderszins reptielachtig lichaam. De
draak speelt wereldwijd een rol in mythologieën. Het geloof in deze wezens ontstond mogelijk door de
geringe kennis die oude culturen bezaten van de gigantische, prehistorische, 'draakachtige' reptielen.
Welke vorm de draak in de mythologie later ook aannam, hij bleef in essentie een slang.
De Europese draak, afkomstig uit verschillende Europese mythologieën, verschilt in menig opzicht van
de oosterse draak die afgeleid is van de Chinese draak. De draak wordt in Apocalyps 12:3 voorgesteld als een monster met meerdere koppen (meestal zeven). De vorm en het uiterlijk van
een draak variëren per overlevering. Een draak wordt vaak uitgebeeld met
Deze
geven
aan
watslang
de
hetsterren
lichaam
van
een
of een krokodil; klauwen en soms de kop
moeilijkheid is van de opgave.

van een arend, leeuw of valk; vleermuisvleugels (vlerken). In Indië
vindt men olifants-draken en in China herten-draken.

Het geloof dat een draak vuur spuwde wordt soms toegeschreven aan het

feit dat men een vallende ster ook draak noemde. Het
spoor dat een vallende ster trok werd dan
geassocieerd met de vurige adem van de draak.

World Turtle / Wereldschildpad (100 punten)
De wereldschildpad is een adembenemend wezen waarvan men gelooft dat hij de wereld zou
ondersteunen of zelfs bevatten. Het komt voor in mythologieën uit het Hindu, uit China
en ook uit het geloof van de oorspronkelijke bewoners van Amerika.
In de Hindumythologie, waar ze bekendstaat als Akupāra of soms ook Chukwa, is
het eigenlijk niet de wereldschildpad zelf die de wereld ondersteunt.
De wereld zou volgens deze mythologie namelijk ondersteund worden door
een groep olifanten, die op hun beurt weer ondersteund worden door de
wereldschildpad. Ze draagt dus de wereld, maar niet rechtstreeks.
Mocht de wereldschildpad echt bestaan, dan zou ze ongetwijfeld
een enorm groot maar vooral ook innemend wezen zijn. Maar
misschien kan jij tijdens je zoektocht wel het nodige bewijs

vinden om haar bestaan voor eens en altijd te bevestigen?
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In Tsjechië hebben zware onweders en hevige regenval begin deze maand minstens één dodelijk
slachtoffer gemaakt. Een jonge vrouw kwam op zaterdag 9 juni in Praag om het leven toen ze in de
Moldau (Vltava) belandde en verdronk. Dat meldt het persagentschap CTK op gezag van de politie.
De jonge vrouw van 27 jaar oud werd tijdens het Geocachen in een riolering verrast door een
vloedgolf. Ze was er samen met drie anderen een cache aan het zoeken. Nog een andere Geocacher
van de groep is nog steeds vermist.
Door een storm die zich die dag had voorgedaan, steeg het
waterpeil in het rioleringsstelsel plots razendsnel. De jonge
vrouw kon niet meer ontkomen en verdronk helaas. Haar lichaam
werd doorheen het rioleringsstelsel tot in de rivier Moldau
gevoerd, waar men haar uiteindelijk gevonden heeft. Van de
andere drie Geocachers is één persoon nog vermist, de andere
twee werden in het ziekenhuis opgenomen maar konden het er
dus levend vanaf brengen.

In heel Tsjechië hadden brandweerdiensten de handen vol met omgevallen bomen en ondergelopen
kelders die dag. In het historische St.-Agnes-klooster in Praag stond het water zelfs bijna een halve
meter hoog.
De Geocache waar de omgekomen vrouw naar op zoek was werd in de dagen na het incident overspoeld door write notes. De inhoud van die write notes ging dan voornamelijk over de discussie of de
cache al dan niet een te groot gevaar vormt voor Geocachers. Uiteraard beslis je als Geocacher
volledig zelf hoe ver je wilt gaan en is het je eigen keuze uiteindelijk of je een Geocache al dan niet
probeert te loggen. Helaas liep het hier op de slechtst mogelijke manier af.

Omdat de discussie zo fel werd en de listings van de cache veranderd was in een forum, besloot
Groundspeak de listings tijdelijk te blokkeren. Hierdoor kan de listings nog wel bekeken worden, maar
is het momenteel niet mogelijk een log te plaatsen.

Bronnen:
Dodelijk onweer over Tsjechië: jonge vrouw meegesleurd door water en verdronken - Het Nieuwsblad
Woman, 27, drowns in Prague sewer system after flash floods hit while she was playing 'geocaching' treasure hunt game - The Daily Mail
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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.
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SUDOKU

1
4

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

8

BINAIRE PUZZEL

1

Een binaire puzzel bestaat uit enkel nullen

1

en eentjes. In iedere rij en iedere kolom

1
0

moeten even veel nullen als enen staan,
bijvoorbeeld: in een even puzzel van 10

0

rijen en 10 kolommen staan in iedere rij en
iedere kolom vijf nullen en vijf enen.
Bovenop deze regel zijn er nog twee

1
1

regels: er mogen maximaal 2 nullen of 2
enen naast elkaar staan en identieke rijen
en kolommen zijn niet toegestaan.

1
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1
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Zelf een idee voor een leuke puzzel?
Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be
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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.

© Ruben Heynderycx

Jouw foto in Geonews magazine?
Het kan! Bezorg ons je kiekjes via
info@geonews.be
© Mitch Croes

© Ruben Heynderycx
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Oplossingen
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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!

Geonews magazine
Jaargang 6, nummer 6

.be
www.geonews
.nl
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