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7 souvenirs voor meer plezier 

Augustus, lekker warm en zonnig, de beste maand 

van het jaar dus om er eens op uit te trekken en 

enkele caches te loggen. Net als vorig jaar krijg je 

daar nog eens een extra stimulans bij: 7 souvenirs 

die je kan verdienen door Geocaches te loggen. 

In tegenstelling tot augustus 2013 ontvang je geen souvenirs als je een dagje 

gaat Geocachen, je krijgt souvenirs voor de cachetypes die je vindt.  

Met andere woorden: je kan alle souvenirs op slechts één dag verdienen. 

Er zijn 7 souvenirs te verdienen, één voor volgende cachetypes: 

* Traditionele Geocaches (ontdekkerssouvenir) 

* Mysterie Geocaches (puzzelaarssouvenir) 

* Multi Geocaches (toeristensouvenir) 

* CITO-event of Earthcache (natuurvriendsouvenir) 

* Mega-, Giga– of gewoon event (gezelligheidssouvenir) 

* Virtuele-, Letterbox Hybrid-, Wherigo- of Webcam Geocaches 

(verzamelaarssouvenir) 

* Het Top-cacher-souvenir verdien je door alle hierboven vermeldde souvenirs 

te verdienen 

Tot op heden hebben ongeveer 12.000 Geocachers wereldwijd het Top-cacher

-souvenir al gevonden, en dat getal zal nog drastisch oplopen.  

Ben jij de volgende die ze alle 7 verdient? 

door Brent Pulmans 

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 Geocaches 

hebben hier baat bij! 

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar  

geonews-ads@outlook.com 
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Geo-Tree 

Geocaching: Veilig bereiken van caches in de boom 
Bron: http://www.geocaching-roeselare.be/archieven/3419 

De uitdagingen in Geocaching worden steeds groter. Hierdoor belanden caches ook wel 
eens in een boom. Hoe bereik je deze op een veilige manier? Hoe houd je het leuk en veilig 
met de beschikbare materialen? 

Op twee dagen tijd leert u bij ons om zonder risico voor u of uw omgeving uw target te  
bereiken. Dit begint bij het leren controleren van de boom en het benodigde ankerpunt. 
Hoe betrouwbaar is de boom en is deze nog geschikt om te beklimmen? Zodra men dit 
heeft vastgesteld, gaat men beginnen met het installeren van de benodigde ankerpunten: 
waar maak ik mijn verankering, hoe installeer ik deze en hoe voorkom ik schade aan de 
boom en aan mijn materiaal? 

Na het installeren is het tijd om de boom te beklimmen. De benodigde klimtechnieken  
komen uitgebreid aan bod. U leert zelfstandig in en uit de boom te klimmen op een leuke 
en efficiënte manier. 

Uiteraard is het de bedoeling dat men op een veilige manier terug op de grond komt.  
Echter, er kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Daarom worden in onze cursus ook reddings-
technieken behandeld, u leert reddingstechnieken vanuit de boom en vanaf de grond. 

http://www.bsbb.be/cursussen/geo-tree/ 

 Vervolg van dit artikel op pagina 4 

 

Bron afbeelding: http://www.geocaching-roeselare.be/archieven/3419 

http://www.bsbb.be/cursussen/geo-tree/


 

 

Vervolg van het artikel op pagina 3 

De ervaring: 

‘s morgens heel vroeg opgestaan (4u15) om naar Herk-de-Stad te rijden waar de cursus 
zou doorgaan. Daar werden we verwacht om 7u30. 
Na een tasje koffie kregen we eerst alle nodige uitleg over de verschillende materialen 
die bestonden en waarvoor ze konden worden gebruikt. Hier hebben we veel van  
bijgeleerd. 

Daarna was het tijd om ons wat te verplaatsen naar een park waar enkele grote bomen 
op ons stonden te wachten. Ons materiaal werd uitgeladen en klaargelegd voor de klim. 
Eerst kregen we wat uitleg waarop te letten voordat je een boom beklimt en wat de  
gevaren zowat inhielden. 

Een korte demonstratie werd gegeven van hoe je een werptouw en werpzakje het best 
kon hanteren, daarna konden wij enkele pogingen ondernemen. 

Alle touwen werden op een correcte manier verankerd aan de boom. Daarna was het 
tijd voor onze eerste klim. 

We klommen tot ongeveer bovenaan om de juiste techniek aan te leren. Na een paar 
pogingen hadden we al een grote honger ontwikkeld en was het tijd voor het  
middagmaal. 
Na de lunch in een lekker warm zonnetje klommen we alle vier de boom in voor het 2e 
deel van de lessen. 

Hierbij leerden hoe we op een veilige manier van de ene boom naar de anderen konden 
komen, het over een tak lopen en ons verplaatsen in de boom zelf. 

Tegen een uur of 6 waren we reeds versleten van al dat klimmen en konden we terug 
kijken op een zeer geslaagde lesdag. Enkel spijtig dat we niet konden overnachten in de 
bomen (misschien een volgende keer). 

Bron afbeelding: http://www.geocaching-roeselare.be/archieven/3419 



 

 

 

Jens Voigt gaat binnen twee weken op pensioen 

Na een indrukwekkende profcarrière van bijna twintig jaar is het dan toch zo 

ver: Jens Voigt hangt deze maand zijn fiets aan de haak. De USA Pro  

Challange (van 18 tot 24 augustus) wordt de allerlaatste koers die de  

42-jarige Duitser zal rijden.  

‘Ik denk dat de Verenigde Staten het land is waar ik de meeste fans heb.  

Daarom wil ik hier mijn laatste race koersen’, verklaart Voigt aan  

Cyclingnews.com. ‘Natuurlijk, als het team (Trek Factory Racing) in de  

toekomst urgente nood heeft aan een renner kan ik nog altijd invallen. Maar 

het plan is dat ik hier in Amerika afscheid zal nemen.’ Jens Voigt won in zijn 

lange carrière 29 profkoersen en reed maar liefst 17 keer de Tour de France, 

een record. Hij won er ook twee etappes en droeg er de gele trui. 

 

Voigt staat vooral bekend als een uit de kluiten gewassen hardrijder die  

bijzonder vaak in de aanval gaat. ‘En je mag in mijn laatste race opnieuw  

enkele ‘domme’ aanvallen van mijn verwachten. Ik hoef mijn energie immers 

niet meer op te sparen voor een volgende race. Als ik de vrijheid krijg, ga ik er 

opnieuw van door en probeer ik nog een etappe te winnen.’ Voigt gaf ook nog 

mee dat hij in de Verenigde Staten voor, tijdens en na de race verschillende 

voorwerpen (een wielertruitje, een rugnummer uit de Tour,...) het parcours 

zal verstoppen die de fans via ‘Geocaching’ vervolgens kunnen opsporen.  

Bron: http://www.nieuwsblad.be/sportwereld/cnt/dmf20140804_01203463 
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Meet the Geocacher* 

De Mecheleirs 

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  

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

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

November 2009 

door Ruben Heynderycx 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Onze allereerste cache was eentje in Mechelen aan het Dijlepad van de Kaketoes. 

Deze is ondertussen al gearchiveerd. Misschien dat ik op die plaats ooit nog wel 

eentje leg, voor ons tienjarig bestaan of zo ;-) Toen zochten we er naar met een  

Garmin Nuvi 750, een oude auto-gps...Een klein mirakel dat we die cache toen  

gevonden hebben ;-)  

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

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

“Je moet soms 

een beetje tussen 

het bos de bomen 

kunnen vinden.” 
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?  

Goh, dan moet ik even nadenken. Soldier Of Fortune: dat was een levensgrote  

pop-soldaat in het midden van het bos, of die keer dat we gingen nachtcachen en de 

legger stond ons in het donker op te wachten: verschieten zenne. Of die keer dat we 

de Lesse moesten oversteken..Droog begonnen en zeiknat de overkant  

bereikt....Och, er zijn er zovelen. Alle caches waar De Mecheleirs een favopunt aan 

gaven, daar hebben we anekdotes van. Je moet soms een beetje tussen het bos de 

bomen kunnen vinden.  

Bij deze willen we De Mecheleirs ook nog bedanken 

voor het beantwoorden van al onze vragen. 
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Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan 

geocachen?  

Zeker. Regelmatig doorheen het jaar organiseren we dagtochen en weekendjes. 

Samen met Hildan trekken we er dan op uit voor een dagje of het weekend.  

Ondertussen hebben we die uitstapjes omgedoopt tot FOTR's (Friends On The 

Road) Al de FOTR's die we tot nu toe gedaan hebben, zijn terug te vinden op 

www.geotours.co.nr Zelfs onze vakanties stemmen we af op het geocachen. Zo 

zijn we in 2012 al geocachend doorheen Frankrijk getrokken met een gehuurde 

mobilhome. Dit jaar gaat het naar Oostenrijk. Ook Duitsland staat nog op het ver-

langlijstje want daar liggen nog enkele caches met 1000 en meer favo's... Als we 

een dagje weggaan, of een weekendje, gaan we gericht cachen. En doen we alleen 

caches die écht de moeite zijn en laten we de 'weggesmeten pottekes' voor wat ze 

zijn.  



 

 

De Mecheleirs 

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

November 2009 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  
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ADVERTENTIE 

http://ymlp.com/xghejwwmgmgj
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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 10. 

 

GEOSLANG 

Begin in het ORANJE vak 

en baan je een weg naar 

het GRIJZE vak. Je mag 

enkel van Mysterie naar 

Multi, van Multi naar 

Traditional en van  

Traditional naar Mysterie 

gaan (zie hiernaast).  

Let op: je mag niet schuin 

gaan! 

15 OP EEN RIJ 

Plaats de getallen 1 tot en 

met 9 elk precies éénmaal in 

de vakjes. De som van de  

getallen in de met een lijn 

verbonden vakjes is steeds 15. 
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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 

   ©Ruben Heynderycx 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

©Ruben Heynderycx 

©Didier Mercier 

Shoot! 
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Oplossingen 

ADVERTENTIE 


