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Uw maandelijkse portie puzzelplezier…  

te vinden op pagina 6. 

 
Oplossingen op pagina 9 

Meet the Geocacher 

Cableguy666  

Museum ontvangt 

prijs voor Geocaching 

Programma  
 

 

(pagina 2) 

Geocaching @ Valle d’Aosta 
(op pagina 3) 
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Museum ontvangt prijs voor Geocaching Programma 

ADVERTENTIE 

MOUNT AIRY, NORTH CAROLINA (USA) - Het Mount Airy Museum of  

Regional History in Mount Airy (USA) heeft een award ontvangen voor hun 

‘Geocaching for History’-programma. Matt Edwards, executive director van 

het museum, zei dat er in de buurt 22 Geocaches onderzocht zijn door het 

museum. Ter plekke kan de zoeker ervan de Geocache zoeken en nadien met 

behulp van een smartphone met QR-lezer extra informatie verkrijgen over de 

locatie, maar ook foto– en videomateriaal is beschikbaar. 

“Dit is een geweldige manier voor ons om mensen iets bij te brengen over de 

regionale geschiedenis waar het gebeurde, niet alleen binnen de vier muren 

van het museum.” deelde Edwards. 

Edwards nodigt iedereen die wilt deelnemen uit om bij het museum een GPS-

toestel te komen huren. Voor slechts $5 (wat ongeveer overeenkomt met 

€3,60) kan men een toestel huren voor een hele dag. Het verzamelde geld 

wordt gebruikt om het programma te updaten. Alle GPS-toestellen zijn stan-

daard voorzien van de 22 Geocaches waarbij het museum extra info geeft. 

Naar: http://www.mtairynews.com/news/home_top-news/3222137/Museum-receives-award-for-geocache-program 
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Geocaching @ Valle d’Aosta 

Ook al noemen we onszelf ‘Geonews België- 
Nederland’, toch moeten we onze blik af en toe  
even verruimen naar andere oorden. De eerste  
regio die we zullen beschrijven is Valle d’Aosta, 
een pietluttige provincie in het noorden van Italië,  
waar ze naast het Italiaans ook (gelukkig) Frans en  
voldoende Engels spreken. 
 
Dus wat kunnen we ons van dat ‘prutske’ in het  
uitgestrekte Italië verwachten? Wel ten eerste,  
hoewel het qua oppervlakte op het eerste zicht niets 
voorstelt, zal het je al snel duidelijk worden dat het 
hier de hoogte is die telt. Met namen zoals de Mont Blanc,  
de Matterhorn en Monte Rosa, is het al snel duidelijk dat je je  
op het dak van Europa bevindt. En dat brengt spijtig genoeg voor  
ons ook wat slecht nieuws mee. Het gebied is namelijk door deze  
bergketens, niet echt dik gezaaid met geocaches. Degene die er al  
zijn, bevinden zich daarom ook meestal op allerlei wandelpaden, waardoor het extra 
lastig en zwaar is om ze te bereiken. Deze uitdaging maakt dan ook dat je er nog eens 
extra voldoening uit haalt en bovendien is het zicht sowieso al magnifiek. Voor de  
echte ‘cachecollectors’ daarentegen, maak je geen zorgen, je zit op een uurtje van  
Turijn (of 2 uurtjes van Milaan) waar het weer barstensvol ligt. En eenmaal daar lijkt 
een citytripje mij ook wel eens tof om te doen, kwestie van eens afwisseling te  
hebben.  

 
Dan mijn persoonlijke ervaring met deze regio op het 
gebied van cachen dan. Tja, het was misschien niet 
echt de meest strategische zet om tijdens de  
skivakantie een cache te gaan zoeken. De cache die 
ik heb geprobeerd, was ‘Gressoney Saint Jean’,  
gelegen op een kleine 500 meter van het  
gelijknamige dorp Gressoney-Saint-Jean op één van 
de vele wandelpaden. Helaas ben ik op 50 meter 
van de cache moeten stoppen omdat ik  
plotseling een stuk offroad moest gaan, waar ik 
na 1 stap al een meter door de sneeuw zakte. 

Vandaar dus ook deze persoonlijke tip: Als je hier een cache wil wagen, doe het 
dan het liefste in de zomer (of althans op een plaats waar er geen sneeuw ligt). 

door Pieter-Jan Boeykens  



 

 

Meet the Geocacher* 

Cableguy666  

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 

‘Cableguy666’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview. 

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

22-09-2011  

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Warm gemaakt door mijn zoon en schoondochter. Ik ben met brugpensioen en 

alle beweging is welkom. Dus geocachen is een ideale oplossing.  

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Dodengang - GC1WNC8 - Diksmuide Gevonden na enkele minuten d.m.v. 

smartphone.  

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

Veelal kan je iets bijleren door het lezen van de listings maar ook ter plaatse kan 

je dikwijls iets opsteken over de omgeving of een bezienswaardigheid. Ook bij 

het oplossen van Mystery's of multi's kan je veel bijleren, zowel over de manier 

van oplossen als over de inhoud.  

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

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

“Veelal kan je iets bij-

leren door het lezen van 

de listings maar ook ter 

plaatse kan je dikwijls 

iets opsteken over de 

omgeving of een  

bezienswaardigheid.“ 

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

Eens was ik op zoek naar een cache tussen de struiken en bomen toen mijn oog 

viel op een uiltje op een tak. Ik dacht: Amaai, dat is nog eens een mooie  

verbergtechniek. Toen ik met mijn hand op +/-30cm van het uiltje was vloog het 

plots op!! Prachtig! Even verschoten en dan verder gezocht naar de echte cache 

die ook aan een tak hing.  

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Zelf heb ik nog geen geocaches verborgen maar wel al  

enkele trackables op pad gestuurd. Eénmaal was een  

trackable verloren maar door het sturen van een mailtje naar 

de laatste logger van de cache waar ie moest zitten is hij 

toch terug terechtgekomen. Een andere trackable die  

verloren was heb ik teruggevonden dank zij de website  

http://www.tb-rescue.com/  

Bij deze willen we Cableguy666 ook nog bedanken 

voor het beantwoorden van al onze vragen. 
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Cableguy666  

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

22-09-2011  

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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ADVERTENTIE 

Resultaten poll ‘Hoe vaak bezoekt u geonewsbene.com?’ 



 

 

P A G I N A  6  

G E O N E W S  

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! 

Ter informatie: de copyright van bovenstaande binaire puzzel staat op naam van Het Laatste Nieuws.  

Deze puzzel werd gepubliceerd in ‘Binaire Puzzels’ nummer 40, uitgegeven door Het Laatste Nieuws. 
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BINAIRE PUZZEL 

Een binaire puzzel bestaat 

uit enkel nullen en eentjes. 

In iedere rij en iedere kolom 

moeten even veel nullen als 

enen staan, bijvoorbeeld: in 

een even puzzel van 10 rijen 

en 10 kolommen staan in 

iedere rij en iedere kolom 

vijf nullen en vijf enen. 

Bovenop deze regel zijn er 

nog twee regels: er mogen 

maximaal 2 nullen of 2 enen 

naast elkaar staan en  

identieke rijen en kolommen 

zijn niet toegestaan. 

Moeilijkheidsgraad:  

DOOLHOF 

Zoek uw weg doorheen het 

doolhof op weg naar de  

Multi-cache! 
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Voor de wedstrijdvraag van deze editie nemen we eens een kijkje bij de familie  
Vandesteen. Deze familie runt een boerderij en ze zijn uiteraard verzot van dieren. Ook 
het jongste dochtertje, Fientje, is helemaal mee met de familietrend. Zij heeft namelijk 
een zwak voor hamsters. 
 
Uit de berekeningen van vader Vandesteen weten we dat de gemiddelde prijs per  
hamster vorige maand €20 bedroeg. Een van de hamsters wist echter te ontsnappen, 
waardoor de gemiddelde prijs plotseling €29 bedroeg! (er kwamen op geen enkel  
moment hamsters bij) 
 
De vraag luidt: Hoeveel euro was de weggelopen hamster waard? 

Win deze maand ... 

een UV lamp (12 LED’s—zwart) : 

Compacte lamp met zowel blauw als 

UV licht.  Ideaal voor het vinden van 

verborgen hints bij nachtcaches . 

 

Hoe neem ik deel aan de wedstrijd?  

Surf naar http://www.geonewsbene.com/wedstrijd-2014 en vul uw  

gegevens in. In het vak ‘Antwoord’ vult u het door u bekomen getal in.  

Gebruik geen spaties! Bijvoorbeeld: Indien het antwoord 123 is, vult u 123 

in en niet 1 2 3. Gebruik ook geen komma’s! Bijvoorbeeld: Indien het ant-

woord 123 is, vult u 123 in en niet 123,00.  

De winnaar van de wedstrijd wordt persoonlijk verwittigd en ontvangt zijn/

haar prijs spoedig.  

http://www.geonewsbene.com/wedstrijd-2014
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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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Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

©RHCV 
©

D
id

ier M
ercier 

Shoot! 
Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

©Rafael Sales 

©Rafael Sales 
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©RHCV 

0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 



 

 

P A G I N A  1 0  J A A R G A N G  2 ,  N R .  4  

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) 


