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Uw maandelijkse portie puzzelplezier…  

te vinden op pagina 6. 

 
Oplossingen op pagina 9 

Hoe goed kunnen Geocachers dichten? 
Ongelooflijk goed blijkbaar!  

Bekijk hun creaties op pagina 2 en volgende. 

Meet the Geocacher 

bluecooldragons  

Hebt u verbazingwekkende verhalen te vertellen?  

Hebt u vragen over Geocaching of Geonews?  

Wilt u uw mening over Geocaching of over iets anders gerelateerd aan 

Geocaching met ons delen? 

U kan steeds terecht op ons forum! 

Ons online forum is 24/7 bereikbaar en met slechts één muisklik gaat 

een nieuwe wereld voor u open. 

Aarzel dus niet en surf naar 

www.geonewsbene.com/forum 

http://www.geonewsbene.com/forum
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Dichtende schatzoekers 
Geschreven door ROOSMIE  

Waar je rijdt langs Laakdalse wegen, 

overal kom je mooie plekjes met caches tegen. 

 

Allemaal netjes verzorgd en precies op de coördinaten! 

We hadden de potjes telkens snel in de gaten. 

 

De raadsels kostten ons uren, avonden, dagen en weken, 

maar we gaven niet op, we zijn niet bezweken! 

 

Het loggen van de reeks van 111 werd een race tegen de tijd! 

We hadden ons daarom ook uitermate goed voorbereid. 

 

De hints werden vooraf chronologisch genoteerd 

en stickertjes kleven gaat sneller dan schrijven hebben we geleerd. 

 

De info voor de bonussen werd systematisch verwerkt 

en het noteren en berekenen tot een minimum beperkt;-) 

 

We vertrokken op de parking precies om half 10 

en om 15u hadden we ze alle 111 (plus enkele extra) gezien! 

 

55 km op de teller, moe en voldaan, 

maar trost op onszelf: we hadden het gedaan! 

 

Door tijdsgebrek konden we niet veel foto’s maken. 

We stopten enkel heeeeel even om ons bokes te laten smaken. 

 

Proficiat bedenkers en makers van deze succesvolle serie. 

We genoten van elke opdracht, elke zoektocht en elk mysterie. 

 

We hebben van dit avontuur (en de komende spierpijn) beslist geen 

spijt! 

De eerste van de dag krijgt een favo voor de originalitiet! 

 

Bedankt Ellen! Welke is de nieuwe uitdaging in het verschiet? 

Wordt het misschien een 5*en tevens T5 ? Of toch niet ?  

Bron: Gedichten & Vergezichten (Multi c
ache) 

http://www.geocaching.com/profile/?guid=1971eeec-6854-4ff0-9c49-5f589e9c6784
http://coord.info/GC19CEH
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Klein venijn, 
Toch wel fijn. 
Om een tipje moeten vragen, 
Heb het me niet moeten beklagen. 
Leuk een cacher te zijn.  

Geschreven door stefford  
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Bron: Gedichten & Vergezichten (Multi c
ache) 

Bent u zowel een Geocacher als 

een dichter in hart en nieren?  

Toon ons uw creativiteit en 

stuur ons uw gedicht via ons 

forum.  

www.geonewsbene.com/forum 

 

                           Geocaching 

Ik loop in de regen  

mijn dagen leeg  

door de straten  

keer op keer  

 

ik weet niet  

 

waar te zoeken  

 

ik weet niet  

 

wat ik zoek  

Geschreven door Zilke 

Bron: http://www.gedichten-freaks.nl/278652/ 

http://www.geocaching.com/profile/?guid=cde64bf1-b727-4f94-82a8-8e07e8b2e0d4
http://www.geocaching.com/profile/?guid=54396644-28f4-4db5-9707-50d6b8d5f367
http://www.geocaching.com/profile/?guid=9f03c3d0-f754-429b-9633-4a6024183c7c
http://coord.info/GC19CEH


 

 

Meet the Geocacher* 

bluecooldragons  

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 

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

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

15-01-2012  

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Ik werd meegesleept op tocht door een toentertijd verslaafde vriendin die me 

wilde laten kennis maken met deze hobby. Ondertussen heb ik al meer caches 

dan haar. Ik blijf haar dankbaar.  

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?  

Mijn kinderen DragonArne en DragonBram doen ook graag mee, zeker als het met 

hun vrienden is en/of het wat spannender is (boomklimmen,..)  

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?  

Bijleren doen we elke dag: toch zeker over verstop technieken, projecties maken, 

hoe te navigeren,.. Het is altijd fijn om op een plek (natuurgebied, kasteel,..) aan 

te komen waar wat meer historiek over de plaats kan worden gevonden.  

*Geonews is niet verantwoordelijk voor spelfouten of grammaticale fouten van de geïnterviewde. 

  Het interview is weergegeven zoals de geïnterviewde het online beantwoord heeft. 

“Bijleren doen we  

elke dag: toch zeker 

over verstop  

technieken, projecties 

maken, hoe te  

navigeren,.. “ 

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? 

Er zijn heel wat originele en gekke caches, maar één van de mooiere vond ik 

toch alvast "GC4B1DF De Slijkvisser". Daar heb ik heel wat zitten ronddraaien 

vooraleer die zijn geheim prijsgaf. Gek vind ik me ook iedere keer als ik (te) 

hoog in de boom of (te laag) onder een brug hang. Ik begin me steeds meer kind 

te voelen :)  

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Zelf heb ik GC42T9B Het Lichthuisje gelegd. Het is een 

mysterie die tot nu toe nog maar weinig werd gelogd?  

Wellicht zien te veel cachers ondertussen vlekjes voor hun 

ogen door mijn schuld. (grin) Spijtig genoeg werd de stash 

kort na het leggen al gemuggled door een bende dronken-

lappen en heb ik die dus al moeten vervangen door een  

ander exemplaar.  

Bij deze willen we bluecooldragons ook nog bedanken 

voor het beantwoorden van al onze vragen. 
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bluecooldragons  

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

15-01-2012  

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?  

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen? 
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Gezinsbond vindt schat van de Daalderschans 

Op zondag 16 februari organiseerde de Gezinsbond van Zutendaal een 
initiatie geocaching.  
 
Een twintigtal schattenzoekers daagden op om de schat van de Daalder-
schans te zoeken. Bij het vertrek aan het Parochiecentrum werden de gps’-
en onder de deelnemers verdeeld. Vijf groepen vatten de zoektocht aan. 
 
De Gezinsbond had een route uitgestippeld die uiteindelijk naar de schat 
van de Daalderschans moest leiden. Bij aankomst kreeg iedereen een tas 
soep of een warme choco. Het zoeken naar de 4 sleutels om de schat te 
openen was nog spannend, maar uiteindelijk werden ze alle sleutels ge-
vonden. En de schat…? Helaas geen goud of juwelen maar wel een kist 
vol snoep. 
 
Geocaching is een geslaagde kruising tussen avontuur en sport, het is te-
vens een leuke manier om de natuur te ontdekken. Het bestuur van de Ge-
zinsbond kan terugblikken op een geslaagde activiteit. 

Meer info: http://www.gezinsbond.be/zutendaal 

ADVERTENTIE 

door Frederik Vanhaeren 

http://www.hbvl.be/limburg/zutendaal
http://www.gezinsbond.be/zutendaal
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Puzzelplezier 
Omdat een  Geocacher goed moet zijn in 

logisch denken, zal de redactie zijn best 

doen in iedere uitgave een hersenbrekertje 

te plaatsen. De oplossing van alle puzzels 

zijn te vinden op pagina 9. 

Veel plezier! 

SUDOKU ABC 

Sudoku ABC is een lettervariatie van sudoku. 

Deze lettervariatie wordt ingevuld met de, 

bij de puzzel, gegeven letters. Vul de sudoku 

ABC zo in dat in elke rij, elke kolom en elk 

vierkant van 3 bij 3 hokjes alle 9 gegeven 

letters slechts eenmaal voorkomen. De  

letters in de gekleurde balk vormen het  

oplossingswoord. 

Ter informatie: copyright: Puzzel 1 EN 2: ©Denksport®, Gepubliceerd in ‘Doorbijters verdienen Venco’ 

CIJFERPIRAMIDE 

Elk getal is de som van de twee getallen 

eronder. Vul de witte hokjes in zodat je 

het cijfer in de oranje driehoek bekomt. 

E  F  K  O  R  L  S  T  U 
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Etiquette voor Geocachers, bestaat zoiets? Ja hoor! Lees snel verder en ontdek 

de 5 Geocaching Etiquette Tips van Geocaching.com. 

1. Neem een pen mee. 

Geocaching kan je vergelijken met een eerste schooldag: je moet ervoor 

zorgen dat je goed voorbereid bent. Zorg er dus voor dat je nooit je pen 

of potlood vergeet om je Geocaching gebruikersnaam en de datum te  

noteren op de logrol of in het logboek. 

2. Laat geen sporen achter. 

Wees goed voor het Geocaching spelbord, dat voor ons de gehele wereld 

is. Doe eens aan CITO (Cache In Trash Out) tijdens het Geocachen. (CITO 

houdt in dat je afval onderweg opraapt om onze wereld weer een beetje 

schoner te maken, en dat je zelf geen afval achterlaat.) 

3. Schrijf een geweldige ‘Found It’ of ‘Didn’t find It’ log. 

Als je een Geocache vindt, of niet vindt, is het leuk voor de cache-

eigenaar en voor anderen dat je een gedetailleerde log schrijft over je 

zoektocht. Misschien kan die wel eens handig zijn voor iemand anders. 

4. Plaats de geocache terug zoals je hem gevonden hebt. 

De cache-eigenaar plaatste de cache op een specifieke plek met een  

reden. Zorg er dus voor dat de cache-eigenaar zijn cache later nog terug 

kan vinden en dat anderen hem vinden op dezelfde manier als jou. 

5. Help Trackables hun tocht voort te zetten. 

Als je een Trackable, zoals een Travel Bug® , meeneemt, schrijf dan een 

‘Retrieved’ log op zijn pagina. Zo weet zijn eigenaar dat hij zijn weg  

verderzet met jou. Plaats de Trackable daarna zo snel mogelijk terug in 

een andere cache en help hem zijn doel te halen. 

Naar: ‘5 Geocaching Etiquette Tips’ door Derek H. 
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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. 
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Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/

geonewsbelgienederland 

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

©Wilson Van Cauwenberge 

©Silvio Vandecandelaere 

©Rafael Sales 

Shoot! ©Niels Bouckhout 
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Oplossingen 

©Niels Bouckhout 

F T L O K S U E R 

E O U T L R F S K 

R S K U E F T L O 

K R S F U T E O L 

L F E K R O S T U 

T U O E S L R K F 

U L F S T K O R E 

S E R L O U K F T 

O K T R F E L U S 
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Speciale 

aanbieding 
Gedurende het jaar 2013 ontvangen nieuwe leden de 

digitale versie van Geonews volledig gratis in hun 

mailbox. 

 

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 Geo-

caches hebben hier baat bij! 

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar 

geonews-ads@outlook.com 

ADVERTENTIE 

Geonews zoekt… (nog steeds) 

Eventhopper 

Bezoekt u regelmatig events en schrijft u graag  

samenvattingen of maakt u graag foto’s? Dan bent u de 

persoon die Geonews zoekt! 

Fotograaf 

Bent u graag bezig met fotografie en doet u dat ook 

graag tijdens het Geocachen? Dan bent u de persoon 

die Geonews zoekt! 

Bent u geïnteresseerd in de functie van eventhopper 

of fotograaf voor Geonews? Neem snel contact met ons 

op! Mail naar geonews@hotmail.nl om u op te geven of 

om meer informatie te bekomen. 

(Let wel: deze functies zijn op vrijwillige basis) 


