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

Wanneer ben je begonnen met deze fijne hobby?
In 2014, dankzij andere "Wezelaars" die dit eens wilden proberen, bij mij sloeg het virus echter het
meeste aan! Dit was tijdens een prachtige wandeling in het Lommelse Bosland.
Hoe vaak ga je doorgaans Geocachen?
Soms weken niet, soms dagen na mekaar. Ik ben vooral snel te vinden voor een speciaal avontuur, een
lange tocht of een FTF-hunt. Liefst van al doe ik dit met m'n buddy Cuppy1963 of met al m'n andere
vrienden bij de "Kempense Geo Buddies".
Welke cache blijft jou het beste bij?

Gelukkig dat Geo-zot zijn geen zeer doet, want voor sommige FTF’s moet je namelijk iets over hebben.
Het is dus niet één cache die me het beste bijblijft, maar een heel avontuur:
https://www.youtube.com/watch?v=FlhRTYNDbvA
Wat voor caches doe je het liefst?
Nachtcaches. Ze hebben meestal net dat tikkeltje meer avontuur. Over het algemeen zijn de caches
waar je letterlijk bloed, zweet en tranen voor gelaten hebt net het meest de moeite waard.
Woon je wel eens events bij?
Ik hou van events: de meeste geocachers zijn zo'n fijne mensen om mee te babbelen! Hopelijk lukt het
om met m'n vrienden, de Kempense Geo Buddies dit najaar een toffe event-week op poten te zetten.
Op 1, 2, 3, 4 en 5 oktober gaan we namelijk voor vijf dagen geo-gekte in Lommel. De listing wordt
binnenkort verwacht, maar het begin van de website kan je online al terugvinden: www.kgb2020.be.
Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables
de wereld in gestuurd?
Al heel wat caches zijn of waren al geplaatst
maar ik hoop dat er nog veel mogen volgen!
Ik kan zelf enorm genieten van de creativiteit

van vele CO's en hoop zelf ook sommige
mensen een plezier te bezorgen met een
leuke cache.
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“

Ze hebben meestal
net dat tikkeltje meer
avontuur.

Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen?
Die gingen in de eerste dagen nog wel eens mee op pad
maar als vader te "fanatiek" werd haakten ze al snel af. Op die
leeftijd had ik zelf ook wel interesse in heel iets anders dan

geocachen ;).

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 ben met Cuppy1963 of met de Kempense Geo Buddies al wel eens een paar keer op meerdaags
avontuur geweest en dat waren stuk voor stuk memorabele reizen! Tijdens m'n familiale reizen houd ik
graag de kerk in het midden en probeer ik gewoon stiekem her en der m'n geoslag te slaan.
Zijn er al zaken die je door het Geocachen hebt
bijgeleerd?

Dat de Benelux wel heel klein is maar toch
boordevol prachtige plaatsjes zit.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen
tijdens het Geocachen?
Een naakte zonnebader in een ver afgelegen weide.
Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?
Niet zo veel eigenlijk. Zelfs het "Mugglen" van
caches begin je op de duur te begrijpen en te
relativeren. Zo veel mensen - zo veel gedachten…
Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?
Kom maar eens luisteren naar de avonturen van de
Kempense Geo Buddies, wij beleven elk jaar wel iets
grappig of onvergetelijks.
Bij deze willen we de Wezelaars nog van harte
bedanken om onze vragen te beantwoorden!
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De aarde is een kleine blauwe stip die rondzweeft in de uitgestrekte ruimte. Het is de thuisbasis van
vloeibaar water, zuurstofhoudende atmosfeer, overvloedige fauna en flora en de enige geocachinggemeenschap in het universum.
Omdat we op de enige planeet leven - tot nu toe!  - met Geocaches, begrijpen geocachers hoe
belangrijk het is om deze te beschermen. Cache In Trash Out® (CITO) is een milieu-initiatief dat wordt
ondersteund door de geocaching-gemeenschap. Sinds 2002 helpt CITO cachevriendelijke plaatsen te
behouden. In die tijd hebben meer dan 470.000 mensen vrijwillig deelgenomen aan meer dan 24.000
evenementen in 124 verschillende landen.
Omdat er vorig jaar zoveel geweldige evenementen werden georganiseerd, zullen Cache In Trash
Out® (CITO) souvenirmomenten opnieuw twee hele seizoenen duren! Dat maakte Groundspeak in
december 2019 al bekend. De CITO-seizoenen van dit jaar vinden tijdens volgende periodes plaats:
CITO 2020, seizoen 1
Van zondag 1 maart tot en met zondag 31 mei 2020
Dat omvat heel maart, april en mei!
CITO 2020, seizoen 2
Van dinsdag 1 september tot en met maandag 30 november 2020
Dat omvat heel september, oktober en november!
Van waar komt de inspiratie voor het souvenir dat je binnenkort kan verdienen?
Twintig jaar geleden werd Geocaching geboren. Dertig jaar geleden draaide het ruimtevaartuig
Voyager 1 zijn camera terug richting het zonnestelsel en nam een prachtige foto van de aarde op 6
miljard kilometer afstand. Dit beeld, de aarde zwevend als een stofdeeltje in een straal zonlicht, is een
aangrijpende herinnering aan de unieke plek van de aarde in het universum.
Onze planeet kan één van de miljarden planeten in onze melkweg zijn, die zich in een baan bevindt
rond een ster die er eentje is van de ontelbare sterren die het universum rijk is. Op grote schaal kan het
onopvallend zijn. Maar voor ons is het thuis, de enige die wij, en iedereen om ons heen, ooit heeft
gekend.
De afbeelding van Voyager herinnert ons aan onze
verantwoordelijkheid om de planeet Aarde te beschermen,
en de souvenirafbeelding voor CITO 2020 die Groundspeak
creëerde is geïnspireerd op deze foto. Groundspeak hoopt
dat het Geocachers zal inspireren en zal dienen als een
herinnering aan het essentiële werk dat we doen elke keer
dat we meehelpen bij een CITO-event.
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Hoe kan ik beide CITO-souvenirs verdienen in 2020?
Om souvenirs CITO 2020, seizoen 1 en CITO 2020, seizoen 2 te verdienen:


Neem deel aan een CITO-event of organiseer er zelf eentje tijdens beide CITO-seizoenen



Denk er aan: je kan slechts één souvenir per CITO-seizoen verdienen. Maar niets houdt je tegen
om meer CITO-events bij te wonen of te organiseren, of om naar een CITO-event te gaan dat
buiten de CITO-seizoenen wordt georganiseerd!

Wil je meer weten over CITO-evenementen?
Surf dan zeker eens naar geocaching.com/cito, want daar kan je alles terugvinden wat je moet weten
over dit milieu-initiatief. Groundspeak geeft er je duiding over wat het precies inhoudt, je kan er een
link terugvinden naar de zogenaamde ‘CITO FAQ’ waar je antwoorden kan vinden op je vragen in
verband met CITO’s (dit deel van de website is enkel beschikbaar in het Engels), maar je kan er
bijvoorbeeld ook een filmpje terugvinden dat in amper 43 seconden toont hoe een CITO-event er zoal
uit kan zien.

Maar als je echt eens wilt ervaren hoe het is om het milieu en de natuur een duwtje in de rug te geven,
kom dan zeker eens meedoen met een CITO. Onze reporter zal alvast aanwezig zijn op een CITO-event
op 14 maart. Kom jij ook mee helpen?
Volg onze Facebookpagina of schrijf je in voor de nieuwsbrief als je zeker op de hoogte wilt blijven van
de belangrijkste nieuwtjes van Geonews!
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Volg Geonews
op Facebook en
mis geen enkel
nieuwtje!

@GeonewsBelgieNederland
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De tweede maand van het jaar zit er bijna
op, maar daarmee is er ook weer een
nieuw landsouvenir gepubliceerd door
Groundspeak. Deze maand mogen we het
niet te ver van huis zoeken, en begeven we
ons in religieuze sferen. Het nieuwste
landsouvenir is namelijk geweid aan…
Vaticaanstad!
Vaticaanstad, gelegen in de Italiaanse hoofdstad Rome, is een microstaat met een enorme
geschiedenis. Als het administratieve centrum en de spirituele thuisbasis van de rooms-katholieke kerk
was de staat ooit een belangrijke zetel van geopolitieke macht in Europa, evenals een van Europa's
meest opmerkelijke sponsors en beschermers van kunst.
Met zijn sierlijke kerken, ontzagwekkende geschiedenis en de nabijheid van de paus trekt Vaticaanstad
elk jaar massa's bezoekers. Voor Geocachers is Vaticaanstad des te aantrekkelijker vanwege de caches
die binnen de grenzen zijn verstopt. Met een totale oppervlakte van slechts 0,44 km² is Vaticaanstad de
meest Geocache-verzadigde natie ter wereld. Onder de negen Geocaches die binnen de officiële
grenzen van Vaticaanstad liggen, bevindt zich de indrukwekkende EarthCache GC487RN AGT 40:
VATICAN OBELISK, de Geocache van de week van Groundspeak.
Deze cache richt zich op de iconische obelisk in het centrum van het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad en
geeft Geocachers een les in geologie en geschiedenis. De geschiedenis van de obelisk gaat terug tot
vóór het begin van het christendom naar het oude Egypte, waar de obelisk werd gemaakt. In 37 na
Christus werd de obelisk uit Egypte gehaald en naar Rome gebracht in opdracht van keizer Caligula.
De obelisk vond pas in 1685 zijn weg naar Vaticaanstad,
toen hij naar daar werd gebracht in opdracht van paus
Sixtus V.
Om deze EarthCache te loggen, moeten cachers goed
kijken naar het roze graniet waaruit de obelisk van meer dan
25 meter hoog gevormd is. Graniet wordt gevormd wanneer
vulkanische activiteit veldspaat en kwarts samenbindt om
nieuwe formaties van stollingsgesteente te creëren. Omdat
graniet begint als hete vloeibare steen en een lange
afkoelingsperiode heeft, is het bijzonder dicht en taai,
waardoor het een uitstekend materiaal is voor het bouwen
van duurzame monumenten.
Naast een opvallend monument, fungeren de obelisk en het
vierkant eromheen ook als een zonnewijzer. 's Middags staat
de schaduw van de obelisk in lijn met een strook graniet in
het vierkant die de tijd aangeeft.

Foto © nicoo07
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Stel je voor dat er een extra dag in het jaar was om aan Geocaching te doen. Welnu, dit jaar is die er!
Begin alvast je tocht uit te stippelen om het digitale souvenir van Leap Day 2020 te krijgen door een
cache of Adventure Lab te vinden of een evenement bij te wonen op zaterdag 29 februari.
Schrikkeldag (Leap Day in het Engels) komt maar eens in de 4 jaar voor, dus het is passend om deze

dag uitzonderlijk te maken. Dit kan je doen door caches die moeilijk te vinden of op te lossen zijn te
loggen, of je kan bijvoorbeeld één of meer van de vele events bijwonen die her en der gehouden
worden. Profiteer dus van deze ‘extra dag’ door een DNF te wreken of de code te kraken van een
moeilijke Mystery-cache.
Of als je niet zoveel zin hebt om heel actief te zijn, kom dan gewoon rustig
bijpraten op een meet & greet, er zal ongetwijfeld wel eentje gehouden worden in
je buurt ergens doorheen de dag.

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
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Iedere dag komt er wel ergens een nieuwe Geocache uit, en daardoor wordt het steeds moeilijker net
die Geocaches te vinden die er voor jou echt toe doen. De afgelopen jaren heeft Groundspeak al
verschillende verbeteringen aangebracht aan geocaching.com om het zoeken van caches gemakkelijker
te maken, en deze maand kwam daar nog een handige tool bij, namelijk een filter op datum van
plaatsing van een cache / event.

De nieuwe filter kan je gebruiken door op de homepage van geocaching.com te klikken op ‘Filters
wijzigen’. Wel een belangrijke kanttekening: deze mogelijkheid is voorlopig enkel beschikbaar voor
Premium Members. Wat kan je als Premium Member zoal doen met deze nieuwe filter?


Zoek Geocaches die op een specifieke datum zijn geplaatst



Zoek Geocaches die na een specifieke datum zijn geplaatst



Zoek Geocaches die vóór een specifieke datum zijn geplaatst



Zoek Geocaches die tussen twee datums zijn geplaatst



Zoek naar Geocaching-evenementen die tot een jaar in de toekomst plaatsvinden

Hier kan je de nieuwe filter terugvinden:
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Cowabunga! Vier legendarische helden doken onlangs op uit het riool in Nickelodeons Rise of the
Teenage Mutant Ninja Turtles, de laatste mutatie in hun alsmaar evoluerende verhaal.
Om het 35-jarig jubileum van de iconische franchise te vieren,
werkte Geocaching in september 2019 samen met Nickelodeons
Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles om wereldwijd 4.000

limited edition Raph, Leo, Mikey en Donnie trackables uit te
brengen. Nu geven ze een extra Total Turtle Power-trackable vrij
die nu beschikbaar is! Er zijn slechts 1.000 beschikbaar, dus meld
je vandaag nog aan om een trackable te ontvangen op
Geocaching.com/TMNT.
Als je een TMNT-trackable in het wild vindt, gebruik je de
alfanumerieke code om deze te loggen en houd je hem in
beweging door hem in een andere Geocache te plaatsen, zodat
anderen de kans krijgen om de Turtles te helpen nieuwe

verborgen locaties wereldwijd te ontdekken.
ADVERTENTIE
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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.

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

© An Merckx

© Adrie De Kok
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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

1
8

3

Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke

2 9
2

7

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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6
3

1
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4

6

3

Deze sterren geven aan wat de

5

moeilijkheid is van de opgave.

BINAIRE PUZZEL
Een binaire puzzel bestaat uit enkel
nullen en eentjes. In iedere rij en iedere
kolom moeten even veel nullen als enen

1

staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel
van 10 rijen en 10 kolommen staan in
iedere rij en iedere kolom vijf nullen en vijf

1
0
0 0
0

1

1

0
0

1
1

enen. Bovenop deze regel zijn er nog
twee regels: er mogen maximaal 2 nullen
of 2 enen naast elkaar staan en identieke

0 1
1

rijen en kolommen zijn niet toegestaan.

1

0

0
0 1 1

0

0

0 0
0
1

Zelf een idee voor een leuke puzzel?
Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be
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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: www.geonews.be/interview

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen!

Geonews magazine
Jaargang 8, nummer 2

.be
www.geonews
.nl
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