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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
‘Sa Lu’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Wanneer zijn jullie begonnen met Geocaching?
Op 14 april 2013, zeven jaar geleden intussen dus. Intussen zijn we heel fervente Geocachers en
cachen we het liefst iedere dag, het hele jaar rond.
Op welke manier zijn jullie voor het eerst
in contact gekomen met de hobby?
Het eerste contact met geocachen was
ergens op het internet toen we nog de
grote routepaden wandelden of fietsten
en we info opzochten. Eén of ander

artikel trok onze aandacht en we dachten
dat is precies wel leuk en misschien iets
voor ons. Pas jaren later toen we het al
vergeten waren vroegen vrienden ons
mee om een rondje te geocachen toen
we samen aan zee verbleven... het viel zo
in de smaak dat we nooit meer gestopt
zijn... het is een deel van ons leven
geworden en we zijn nog steeds dankbaar voor de kennismaking toen!
Welke Geocache blijft jullie het beste bij en waarom?
De nachtcache THE SILENT DARKNESS OF THE R6 (GC7VXGN)... we liepen die samen met cachevrienden Danoontje voor onze 10.000ste cache en zij voor hun 8.000ste.. nog enkele andere cachevrienden liepen mee en we kwamen van de ene verrassing in de andere terecht... We moesten heel
goed samenwerken en dat vonden wij zo geweldig! Echt vrienden voor het leven en dat alles door
Geocaching want we waren elkaar even uit het oog verloren maar nooit uit het hart. En door
Geocaching zijn we weer samen gekomen...
Ook vele cachekes op vakantieplekken blijven bij door de supermooie plaatsen waar ze ons brachten.

Eentje vergeten we nooit in Gran Canaria: we waren op weg naar de top van de GUI GUI en
medecacher/schoonzus Xzorglub was wat achterop gebleven met haar man om van de uitzichten te
genieten. Toen we na het vinden van de cache terug afdaalden merkten we dat ze gevallen was...
gelukkig alleen een polsbreuk en even ziekenhuisverblijf daar... want het had veel erger kunnen zijn...
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“

Er is altijd wel iets bij
te leren op een leuke
plek

Van alle caches die we al gedaan hebben vonden we de
mysteriecache Heilig - Saint - Santo (GC5K0G9) geweldig...
voorafgaande aan deze eindcache moet je 4 trads doen en
krijg je een mooi stukje stad te zien... maar de finale bonus

vonden we subliem, zeker door zijn locatie!!! We zullen het niet verklappen wat en hoe maar deze
moet je zeker gedaan hebben...
Welk soort Geocaches doen jullie het liefst?
Mysteries omdat je dan thuis ook nog plezier hebt aan de puzzels en opzoekingen. Ook virtuals en
earthcaches kunnen ons smaken, want er is altijd wel iets bij te leren op een leuke plek. Maar rondjes
met verschillende verstoptechnieken en zeker in de natuur of landelijke wegen vinden we top! Eigenlijk
doen we veel graag!
Wonen jullie wel eens events bij?

Ja allerlei soorten events: gewone, mega, enz... maar CITO’s doen we het liefst! Zeker in samenwerking
met Natuurpunt bijvoorbeeld. Zelfs in het buitenland op reis proberen we regelmatig een CITO te
doen om het cacheland te bedanken als het ware.
Hebben jullie zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?
We hebben zelf nog geen eigen cachekes verstopt... Dat heb je als je het te druk hebt met zoeken he...
maar wel hebben we al veel Travel Bugs de wereld in gestuurd. Sommige reizen nog, anderen niet, en
nog anderen komen plots weer te voorschijn of krijgen een nieuw leven in projecten van andere
cachers...

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

en

gaan

onze

schoondochter

mee, maar des te meer
onze kleindochter Lux (ook
al woont ze niet bij ons).
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Zijn jullie ooit al verschillende dagen na elkaar
van huis weggeweest om te gaan Geocachen?
Wij doen niet anders... We cachen heel de tijd,
zijn

altijd

wel

ergens

naar

op

weg...

Onderweg, in België en op alle vakanties,
lange weekends, korte trips... zeker ook in het
buitenland… uitstappen… overal komen we
cachekes tegen.
Zijn er al zaken die jullie door het Geocachen hebben bijgeleerd?
Enorm veel natuurlijk. We hebben door verschillende caches al bijgeleerd over natuurkunde,
geografie, wetenschappelijk, een beetje op alle vlak eigenlijk. Je leert altijd wel iets bij…
Wat stoort jullie soms tijdens het Geocachen?
Cachepotjes die vlug, niet goed gesloten, weggegooid zijn achter één of andere boom... het is eerder
een verwonderd zijn dan dat het ons stoort. Wel vinden we het minder leuk als plots de info bij een
multi niet klopt of te verwarrend is om verder te kunnen... je hebt dan nog wel de mooie wandeling
vaak, maar de cache vinden is toch het doel.
Hebben jullie leuke anekdotes of een grappig verhaal?
Als je met je vriend die ook meecacht uit de bosjes komt en er net twee dames te paard passeren en
bedenkend kijken... "wat hebben die 2 daar gedaan"... en glimlachend verder gaan...
Hebben jullie ooit al iets knotsgek meegemaakt tijdens het cachen?
De mooiste en soms wel gekke ontmoetingen vinden we deze met dieren. Als we plots vossen of
eekhoorns of een slang of zo uit het niks zien verschijnen. Maar ooit klom ik op een bank om het
zoeken te vergemakkelijken en achter de bank op één meter, vlakbij dus, stond een
volwassen everzwijn mij aan te kijken. Ik ben van weinig of niks bang maar toen ben ik van de schrik
beginnen lopen en roepen... ‘k denk dat het everzwijn van mijn acties evenzeer geschrokken was want
het liep even vlug de andere kant uit... gelukkig maar! Ontmoetingen met familie muis of kleine
pasgeboren vogeltjes in de boomstammen waar een cache ligt vinden we ook reuze... die laten we dan
wel voorzichtig met rust. Niet alleen dieren maar ook medecachers kunnen ons verblijden en doen

lachen. Avonturen genoeg dus! Misschien niet echt knotsgek maar altijd waardevol...
Waaruit halen jullie het meeste energie tijdens het cachen?
Het meeste energie halen wij uit het samen buiten in de natuur te genieten van de kleine grootse
dingen des levens... de dieren die we onverwachts tegenkomen bijvoorbeeld. Zo hebben we ooit heel
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dichtbij een hert uit de bossen zien springen met gans zijn familie erachteraan. Maar ook de vogels met
hun mooie liedjes, de kleine insecten met hun soms verrassende vormen en kleuren, de prachtige
bloemetjes... dit alles doet ons stilstaan bij het mooie waarvan we deel uitmaken.
Maar waar we natuurlijk ook veel energie uit putten is het vinden van de uiteindelijke cache! Hoe oud
je ook bent, je voelt de verwondering en adrenaline weer zoals een kind... eigenlijk is het een samenspel van alles wat energie brengt: de natuur, het samen zijn, het spel, zoeken en vinden en vooral het
plezier, het lachen, de buitenlucht, enzovoort. Ook de voldoening wat je vooraf binnenshuis (meestal
bij slechter weer) gepuzzeld en opgelost hebt is ook belangrijk voor ons.
Hoe denken jullie dat de toekomst van Geocaching eruit ziet?
Op langere termijn kan geocaching misschien evolueren naar meer andere vormen... misschien wel
virtueler. We zien reeds labcaches, ARcaches, e.d. verschijnen. Je hebt dan meer een smartphone,
apps, data nodig... wij cachen liever traditioneler met een gps. Maar het verandert heel vlug. Gelukkig

kan je zelf kiezen wat je ‘t liefste doet, niks is verplicht. En dat maakt het geocachen zo mooi. Ook de
veelzijdigheid is zo super: iedereen kiest wat hij of zij leuk vindt. Wij worden er gewoon gelukkig van, je
gezondheid krijgt er een boost van, lekker buiten, bewegen, betere gezondheid, geheugentraining
door de puzzels, het oplossen van de mysteries... We kunnen er niet over zwijgen. We zijn een beetje
verslaafd zekers...
We hopen dat we nog lang zullen kunnen genieten.. waarvoor dank aan alle CO’s en iedereen die het
mogelijk maakt!
Hierbij willen we Sa Lu graag nog van harte bedanken voor het interview!
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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!
ADVERTENTIE
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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

ADVERTENTIE
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Wie al eens op het internet ronddoolt om tips & tricks te vinden voor het Geocachen zal ongetwijfeld de
website geocachen.be al eens tegengekomen zijn. Hier vind je allerhande informatie die je van pas kan
komen in de vorm van blogs onder andere, maar je kan er ook regelmatig leuke prijsvragen terugvinden.
Onze redactie vuurde enkele vragen af naar Tijs, de oprichter van de site. Wil je dus meer te weten
komen over wat geocachen.be inhoudt en wat het jou kan bieden? Lees dan vooral verder!

Op welke manier zag geocachen.be het daglicht?
Ik ben ermee begonnen in augustus 2016, binnenkort vieren we dus onze vierde verjaardag. De
website is eigenlijk vrij toevallig ontstaan: in mijn job als digital marketeer was ik vier jaar geleden op
zoek naar een ‘oefenprojectje’. Je kan niet alles voor je klanten gaan uittesten wat je zelf zou willen
aanpassen op een website. Dus waarom niet één van mijn favoriete hobby’s combineren met dit oefenprojectje dacht ik bij mezelf. Zo is geocachen.be ontstaan: ik begon met enkele Geocaching ervaringen
in blogs neer te pennen en te bekijken wat andere geocachers tof vonden om te lezen. Hieruit kwam
dan ook het idee wat nu de basis is van onze website: ‘een blog gemaakt voor geocachers door
geocachers’. Ik vond het wel een tof idee om andere geocachers een platform aan te bieden waar ze
ook over hun Geocaching ervaringen kunnen schrijven. Het enthousiasme hiervoor was bijzonder groot
en deze verhalen vonden al snel hun weg naar andere geocachers via de welgekende kanalen.
Een jaartje later konden we onze data eens goed analyseren, als marketeer is dat natuurlijk heel erg tof
om te kijken wat al jouw inspanningen opgeleverd hebben. Toen merkte ik dat er best wel veel
Nederlanders hun weg naar onze site vonden. Toen ben ik ook aan de slag gegaan met geocachen.nl.
Vanaf toen zijn we de websites ook meer gaan opsplitsen: geocachen.be richt zich op Vlaanderen en
geocachen.nl focust dan weer op geocachend Nederland.
Niet alles loopt vlekkeloos natuurlijk: er lopen soms foutjes in de website waar we heel erg lang op
zoeken, sommige artikels die we zelf leuk vinden slaan niet echt aan bij mensen. Het is dus een beetje
met vallen en opstaan. Er kruipt natuurlijk heel wat tijd in (echt heel veel!), maar het is zo’n tof project en
je blijft zelf continu dingen bijleren en nieuwe dingen ontdekken in de wereld van Geocaching.
Je sprak net over de ‘welgekende kanalen’. Op welke is geocachen.be zoal te vinden, los van de site zelf?
We hebben uiteraard onze Facebookpagina (facebook.com/geocachen.be). Hier
proberen we op regelmatige basis dingen te posten en in contact te komen met andere geocachers.
Onze eigen Geocaching uitstapjes leggen we af en toe ook vast op Instagram
(instagram.com/geocachen.be/). Heerlijk om al die ideetjes op te doen voor je eigen caches.
Voor wie is de site precies bedoeld?
Geocachen.be richt zich op Vlaanderen en geocachen.nl focust dan weer op geocachend Nederland.
Geocaching is een niche-doelgroep maar wel een fijn onderwerp waar je vrij breed in kan gaan natuurlijk. Zo hebben we bijvoorbeeld ook verschillende puzzelcodes op onze site toegevoegd met wat meer
uitleg hoe je met deze puzzelcodes aan de slag moet. We vermoeden dat ook niet-geocachers op deze
manier hun weg naar onze sites vinden.
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Waarop is de site voornamelijk gericht?
Het belangrijkste aan onze website is dat elk artikel een link moet hebben naar Geocaching: events,
geocachereeks, geo-art, Geocaching in een bepaalde stad of een uitbreiding van Geocaching zoals
onlangs een artikel over Happy stones. Zelf vullen we deze aan met leuke lijstjes of tips die we
verzamelen uit onze eigen Geocaching ervaringen.
Hoe snel is de site uitgegroeid sinds zijn oprichting vier jaar geleden?
In het begin ging het razendsnel op Facebook, natuurlijk is Facebook zelf ook verder geëvolueerd en
willen ze geld verdienen aan hun kanaal. Hier is het dus moeilijker geworden om een breed publiek aan
te spreken, ook al heeft onze pagina goed 10.000 volgers.
Vanaf de start zijn we ook begonnen met een nieuwsbrief: we sturen op regelmatige basis de leukste en
nieuwste artikels naar geocachers. We zien dat heel veel geocachers zich hiervoor inschrijven en onze
stukjes effectief ook lezen. Eénmaal je geen interesse meer hebt hiervoor kan je jezelf ook uitschrijven
natuurlijk.
De voorbije maanden hadden we steeds meer dan 50.000 bezoekjes per maand op onze site, tijdens
de Covid-19 periode was dat zelfs nog een flink stukje hoger. Je hoort ons dus zeker niet klagen…
Waar kunnen Geocachers terecht als ze zelf iets willen insturen voor de site?
Hiervoor kunnen ze ons contacteren via het contactformulier dat je op beide sites kan vinden. Wij staan
open voor elk verhaal zolang het een link heeft met Geocaching natuurlijk.
Met wie werken jullie zoal samen?
Wij willen gerust met iedereen samenwerken: we zijn overtuigd dat achter elk Geocaching initiatief wel
een leuk verhaal schuilt en dat is waar wij naar op zoek zijn. Wat leuk is door onze website is dat we met
heel wat van deze initiatieven in contact komen: denk maar aan GC Rogier geovlogs of de mannen van
de Geocaching Podcast, Jolien en Jenno van GeoTea natuurlijk, en nog zoveel mensen die ik nu vergeet op te sommen… Echt zo fijn om doen!
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Wat kunnen Geocachers doen om jullie nog populairder te maken?
Eerst en vooral: hiervoor doen we het zeker en vast niet. Mijn hoofddoel was om veel bij te leren voor
mijn job en dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dat heel wat geocachers zo enthousiast zijn voor onze websites is voornamelijk ook doordat er zoveel geocachers hun verhaal kwijt willen op onze websites. We
moeten hun dus hiervoor zeker bedanken! Ik hoop dat deze leuke verhalen blijven komen: ik vind deze
zo fijn om te lezen en ik blijf er uit bijleren.
Geocachers mogen natuurlijk ons altijd volgen via onze social kanalen of de nieuwsbrief. En vind je één
van de artikels die je gelezen hebt tof, dan mag je deze zeker en vast delen.
Bedankt voor je tekst en uitleg, Tijs!
Wil je nog meer weten? Aarzel dan vooral niet om eens een kijkje te nemen op geocachen.be of op
geocachen.nl!
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De zomer heeft zich de afgelopen weken al
volop laten voelen, en toeval of niet, maar het
nieuwe landsouvenir dat Groundspeak deze
maand op ons loslaat is er eentje van een
land waarbij we ook meteen aan de
zomer denken. Sinds deze maand is er
namelijk een nieuw souvenir voor Curaçao!

Curaçao ligt aan de zuidkant van het Caribisch gebied. Hoewel dit kleine Caribische eiland zich slechts
64 km uitstrekt in de breedte, herbergt het heldere en adembenemende muurschilderingen, meer dan
30 stranden en een ongelooflijke biodiversiteit van de koraalriffen tot zijn hoogste bergtop. Het eiland
heeft ook een ongelooflijke taalverscheidenheid. De lokale bevolking spreekt gewoonlijk minstens
twee, zo niet alle, van vier landstalen: Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans (hoewel deze laatste
niet officieel erkend is als landstaal). Geen wonder dat zoveel Europeanen voor Curaçao kiezen om hun
vakantie door te brengen!

Geocaches liggen over het hele eiland verspreid.
Als je de verschillende tinten blauw oceaanwater
van Curaçao wilt zien, brengt “Lovers Beach
Peshbaai” (GC7E8XC) je naar een prachtig
uitzicht op de kust. Avontuurlijke geocachers die
op zoek zijn naar een uitdaging kunnen best een
bezoek brengen aan Christoffelpark (Christoffel
National Park) en om de EarthCache
“Christoffel” (GC2BC7B) te zoeken. Hier kan je
klimmen naar de top van de hoogste berg van
het eiland, Mt. Christoffel.

Foto © Raven

Een geocaching-reis op Curaçao
begint echter typisch met het
bewonderen van de pastelkleurige
Nederlandse koloniale architectuur en
kleurrijke muurschilderingen in de
hoofdstad Willemstad, een werelderfgoedlocatie.

Foto © Zanna
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In de hoofdstad ligt Groundspeaks ‘Geocache of the Week’ van de week van 17 juni: Curaçao's
"Swinging Old Lady" (GC2M1VJ). De geocache met de meeste favorietpunten op Curaçao brengt
geocachers naar een van de meest unieke bezienswaardigheden van het land. Vanaf de locatie van de
cache naast het water is er uitzicht op een historische brug verder de baai in. De cachepagina beschrijft
wat je ziet wanneer je aankomt om je zoektocht te beginnen. De Koningin Emmabrug van Willemstad is
een drijvende ponton-voetgangersbrug uit 1888 die openzwaait om schepen door de Sint-Annabaai te
laten gaan. Vandaar wordt het ook wel een draaibrug genoemd. Om deze reden staat ze bekend als de
"Swinging Old Lady". Zodra de brug parallel aan de kust openzwaait, kunnen reizigers de baai nog
steeds oversteken door een veerboot naar de andere kant te nemen. Terwijl de lokale bevolking over
de brug schiet wanneer deze openzwaait, blijven toeristen er graag op staan en genieten ze van de
unieke ervaring.
Wanneer de drijvende brug
terugzwaait, kunnen bezoekers
tussen de twee zijden van
Willemstad, Punda en Otrobanda
lopen. Zoeken naar 'Swinging
Old Lady' op Curaçao geeft
geocachers ook de mogelijkheid
om leuke weetjes te leren over dit
interessante stukje geschiedenis
van Curaçao. Zoals de cachepagina aangeeft, had de brug in
het verleden een tol die afhing
van het feit of voetgangers wel of
geen schoenen droegen.

Veel voetgangers
zouden hun
schoenen
uittrekken om
over te steken en
de tol niet
hoeven te
betalen! Tegenwoordig wordt er
geen tol meer
gevraagd. Houd
je schoenen dus
gerust aan...
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Volg Geonews
op Facebook en
mis geen enkel
nieuwtje!

@GeonewsBelgieNederland
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Ieder van ons heeft ongetwijfeld zijn voorkeuren bij het Geocachen, en voor zij die graag bijleren over
onze planeet, hoe deze gevormd werd en hoe er onderzoek wordt gedaan naar geologische processen
is het favoriete cachetype waarschijnlijk wel de EarthCache.
Het cachetype ‘EarthCache’ ontstond op 10 januari 2004, op die dag werd de allereerste EarthCache
gepubliceerd. Deze eerste bevindt zich in Australië en werd leven in geblazen door geoaware. Deze
specifieke cache bestaat nog steeds en werd tot nu toe 323 keer als gevonden gelogd.
Op 16 juni publiceerde Groundspeak een lijst van de EarthCaches die per continent het hoogste aantal
favorietpunten hebben gekregen tot nu toe. Wij lijsten ze met veel plezier hier ook eens op.

Afrika
Egypte
Valley of the Kings, GC1956A
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 2
Gelegen aan de westelijke oever van de rivier de Nijl nabij Luxor, is de Vallei der Koningen een
koninklijke begraafplaats voor veel van de heersers van het Nieuwe Koninkrijk van Egypte, met prachtig
versierde graven. Deze spectaculaire bestemming is een van de beroemdste archeologische sites ter
wereld.

Foto © the-muggler
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Antarctica
Deception Island, GC115ZX
Moeilijkheid (D): 5 / Terrein (T): 5
Als je een van de gelukkige en avontuurlijke weinigen bent die naar Antarctica reizen, is een bezoek
aan Deception Island een van de hoogtepunten. Het heeft een opvallende hoefijzervorm met een
grote ondergelopen komvormige krater en is de rand van een jonge, actieve vulkaan.
Foto © Primalisten

Foto © Sidewaze

Azië
Verenigde Arabische Emiraten
Build Your House on the Rock, GC282V6
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1,5
De hoogste toren ter wereld, Burj Khalifa, is een indrukwekkende 828 meter hoog. Deze EarthCache gaat niet over hoe
hoog dit gebouw is, maar wat eronder zit! Burj Khalifa wordt
ondersteund door een grote fundering van gewapend beton
en staal en door deze EarthCache te bezoeken, leer je over de
geologie onder het gebouw en waarom deze fundering zo
belangrijk is.
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Europa
Duitsland
The Cologne Cathedral – A Geological Point of
View, GCZ8H7
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1
De Dom van Keulen is niet alleen een bezienswaardigheid in Keulen, maar ook een bekend
voorbeeld van gotische architectuur. Deze
EarthCache richt zich op alle verschillende
soorten steen die zijn gebruikt om deze
prachtige kathedraal te bouwen. Bovendien
was deze geocache een van de top 10
geocaches van Moun10Bike!

Foto © cobpen

Foto © mjolner

Noord-Amerika
Canada
Table Rock Earthcache, GCMH1C
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1
De Niagarawatervallen bestaan
uit drie watervallen: de Horseshoe Falls, de American Falls en
de Bridal Veil Falls. Het is de op
één na grootste waterval ter

wereld naast Victoria Falls in
zuidelijk Afrika. Een vijfde van al het zoetwater ter wereld ligt in de vier Upper Great Lakes - Michigan,
Huron, Superior en Erie. Alle uitstroom mondt uit in de Niagara-rivier en stroomt uiteindelijk over de
watervallen.
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Oceanië
Nieuw-Zeeland
Punakaiki Pancakes Earthcache, GCN98H
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1
Deze pannenkoekvormige rotsformaties zijn

gemaakt van kalksteen en moddersteen,
maar hoe ze miljoenen jaren geleden zijn
gevormd zal je misschien verbazen. Deze
geocache is zo spectaculair dat hij in januari
2015 de "Geocache of the week" van
Groundspeak werd!

Foto © The Caching Quinns

Zuid-Amerika
Peru
Machu Picchu Fault Line Earthcache, GC2Q1TG
Moeilijkheid (D): 2,5 / Terrein (T): 3
Machu Picchu, gebouwd op een smalle bergkam in het Peruaanse Andesgebergte, is een
architectonisch wonder. Wat nog indrukwekkender is, is dat Machu Picchu zich bevindt op een punt
waar twee breuklijnen te vinden zijn. Ondanks aardbevingen en seismische activiteit overleeft deze
citadel al meer dan 600 jaar.

Foto ©
EMC2+2
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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

© dnf_finder

© baheti
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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 7
9 3 4
6
9
2
3
4 6 3 8
7
5
7 5 2 3
9
4 6 7
8
6
5
9
3 4
9
2
6

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.

BINAIRE PUZZEL

0
0

Een binaire puzzel bestaat uit enkel
nullen en eentjes. In iedere rij en iedere

0
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kolom moeten even veel nullen als enen
staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel

0
0

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

0 0
1
0

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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Zelf een idee voor een leuke puzzel?
Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be
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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 6

.be
www.geonews
.nl
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