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The treasure games 2015 komen eraan op 7 juni 2015 

Eén dag, één tijdstip, vijf locaties en meer dan honderd verborgen schatten: het 
spannendste gps-speurspektakel van Noord-Holland belooft weer 
voor de nodige adrenaline te gaan zorgen. 

Zoek mee op 7 juni 2015 
Houd je van spanning, actie en avontuur? Ben je niet los te weken van je mo-
bieltje? Dan zijn The Treasure Games echt iets voor jou! Met een mix van 
technologie, handigheid, doorzettingsvermogen en een snufje mazzel ga je op 
zoek naar verborgen prijzen. Een combinatie van geocaching en schatzoeken, 
zeg maar. Deelname is gratis en kan in één van de vijf recreatiegebieden in Noord
-Holland. De hoofdprijzen? Maar liefst vijf ballonvaarten voor twee personen. In 
elk recreatiegebied één. 

Hoe werkt het? 
Met behulp van coördinaten en een gps-app ga je op zoek naar de schat. In elk recreatiegebied liggen 
een twintigtal aantrekkelijke prijzen, waaronder festivalkaarten, diner- en verblijfsbonnen en zelfs een 
ballonvaart. Veel van deze prijzen worden beschikbaar gesteld door de ondernemers in de gebieden, 
maar ook landelijke organisaties dragen bij aan de prijzenpot 

Bij het bereiken van de eerste set coördinaten tref je een puzzel, die je moet oplossen om de tweede set 
coördinaten te krijgen. Na een tocht van ongeveer anderhalf uur kom je op de plek van bestemming, mits 
je bij elk tussenpunt de juiste coördinaten hebt ontrafeld. Op het eindpunt liggen de prijzen verstopt, 
verspreid over een gebied van circa 100 m2. In camouflageverpakking natuurlijk, want ook na het vol-
brengen van de puzzeltocht moet je je best doen om de prijzen te vinden. 

Wat heb je nodig? 
Anders dan bij de meeste buitenactiviteiten, heb je voor The Treasure Games alleen een paar stevige 
schoenen en –op sommige locaties- een fiets nodig. Meedoen kost niets en je mag zelfs je mobieltje 
meenemen. Sterker nog: die heb je hard nodig! Download de app View Ranger van tevoren en meld je op 
7 juni uiterlijk om 12.30 uur bij één van de startlocaties. Om klokslag 13.00 klinkt het startschot en hoor 
je de eerste coördinaten. Let op: ze worden maar één keer genoemd. 

Tip 
Wees je medespelers te slim af en oefen thuis met de app (ViewRanger is gratis te downloaden). En houd 
Facebook en website goed in de gaten voor tips, instructies en spelregels: http://facebook.com/
thetreasuregames en www.recreatienoordholland.nl 

Waar moet ik zijn? 
De startlocaties bevinden zich in vijf recreatiegebieden in Noord-Holland: Wester-Amstel in Groengebied 
Amstelland, Skeef in Park van Luna, De Blankert bij het Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Pannenkoeken 
Paviljoen in Spaarnwoude/ Groene Weelde en het beheerkantoor van Het Twiske. 

Wie organiseren The Treasure Games en waarom? 
The Treasure Games zijn een initiatief van de gezamenlijke recreatieschappen in Noord-Holland en wor-
den georganiseerd door Recreatie Noord-Holland. Doel van de spelen is om vooral jong volwassenen 
naar buiten te krijgen, de recreatiegebieden in. Velen van hen zijn vergroeid met hun beeldscherm. Door 
ze de uit te dagen dit beeldscherm te gebruiken bij hun jacht op de schat, hopen de organisatoren de 
drempel naar buitenrecreatie ook voor deze doelgroep te verlagen. 

Bron: “Noord-Holland: The treasure games 2015 komen eraan op 7 juni 2015” - www.noordtopics.nl 

 

http://www.noordtopics.nl/cultuur/2015_05_20-7.shtm
http://www.noordtopics.nl
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ADVERTENTIE 

ADVERTENTIE 

http://ymlp.com/xghejwwmgmgj


 

 

Meet the Geocacher* 

Sabje456 

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  

‘Sabje456’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview. 

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Om iets leuks en actiefs met mijn oppaskindjes te gaan doen.   

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typfouten van de geïnterviewde. 

“Ik probeer wel 

overal waar ik 

kom minimaal 1 

cache te  

pakken” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?   

Joppie haha dat is een houten dino in emmen, ik had de kinderen naar boven  

gestuurd en terwijl ze zochten schreeuwde iemand die bij stoplicht stond waar hij 

lag. Toen ben ik er zelf maar heengelopen en had ik mijn eerste geocach in de  

handen ^_^. Ik vond hem met hulp van mijn telefoon.   

Bij deze willen we Sabje456 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? Of heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met geocaching?  

Nog niet specifiek, ik probeer wel overal waar ik kom minimaal 1 cache te pak-

ken. In mei deed ik mee met belgium open pencak silat. En overdag moest je 

vechten, en savonds ging ik met een medecacher caches zoeken ^_^   

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

Pff te veel om op te noemen. Ik ben sowieso gek op weetjes dus vind het totaal 

geen straf om mysteries op te lossen.   

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?   

Ik heb zelf nu een mysterie verborgen die gaat over spinnen haha en laat ik daar nu 

juist superbang voor zijn. Ik had een spin gemaakt van wolvilt en in een web bij de 

geocache in de bosjes gedaan.. maar door de regen is de vilt gaan krimpen dus 

moet ik nog een nieuwe maken. Ik ben nog geen tb weggestuurd wel is mijn auto 

en mijn hond trackable ^_^ als ik tbs tegenkom neem ik ze vaak mee en zet ik ze 

zover mogelijk weer terug in een cache   

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

 Niet in mijn gezin maar mijn overbuurmeisje van 12 gaat vaak mee en mijn  

nichtje van 14 ook. Ze gaan ook mee naar events   



 

 

Sabje456 
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Puzzelplezier 

G E O N E W S  

SUDOKU 

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. 

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 de puzzel is te  

vinden op pagina 10. 

 

RAADSEL 

Drie goden X, Y, en Z heten (in onbepaalde volgorde) Waar, Vals en Willekeur. Waar spreekt altijd de waarheid, 

Vals liegt altijd en Willekeur antwoordt willekeurig de waarheid of de leugen. De opdracht bestaat eruit om door 

drie ja/neen vragen te stellen exact de identiteiten van X, Y en Z te bepalen. Je mag kiezen aan welke god 

je elke vraag stelt en je mag meerdere vragen aan dezelfde god stellen. Een  

bijkomend probleem is dat de goden wel Nederlands verstaan, maar zelf niet kunnen 

spreken. Ze antwoorden met 'dah' en 'nah', maar vooraf is niet  

bekend welke 'ja' en welke 'neen' betekent.  

Ter informatie:   
© puzzel 1: Denksport ’Varia Puzzel Vakantieboek’ Nr.3, maart 

2013, pagina 125, puzzel 1, ©Keesing Nederland BV Amsterdam 

Puzzel 2: idem puzzel 1, pagina 111, puzzel 1  

Puzzel 3: http://www.raadseltjes.be/logischeraadsels%283%29.htm 

  0      1  
 1   0 0   1  

1       0   
 0        1 
   0    0   
 0       1 1 
  1        

0   0  0 0    
 0       0  

0 0   1  1 1   
 

BINAIRE PUZZEL 

Een binaire puzzel bestaat uit  

enkel nullen en eentjes. In iedere rij en iedere kolom moe-

ten 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. 

1  7  5     

8 4   6  3 2  

 3        

       4  

  6  7 5 9  3 

 1   9     

2   9   8  5 

3  4      2 

 5  8   6   
 

ADVERTENTIE 
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6 nieuwe souvenirs om je tanden in te zetten 
door Brent Pulmans 

Naar aanleiding van 15 jaar Geocaching onthulde het hoofdkwartier van Geocaching 
(Geocaching HQ, red.) op 2 mei de nieuwe souvenirs die je kan verdienen doorheen de 
zomer van dit jaar. Deze zomer kan je 6 souvenirs verdienen die redelijk vergelijkbaar zijn 
met de ‘7 Souvenirs Of August’ die vorig jaar te verdienen vielen. Het grote verschil is dit 
jaar de periode waarin de souvenirs te verdienen zijn. Ieder souvenir kan binnen een  
bepaalde tijdsspanne verdiend worden. Voor ieder souvenir is het begin van die periode 
anders, wel eindigen ze allemaal op hetzelfde moment:  woensdag 2 september 2015. 

Het verdienen van de souvenirs noemt Geocaching zelf ‘quests’, hetgeen ‘zoektochten’ 
betekent in het Nederlands. Hieronder een kort overzicht van de vijf quests van dit jaar, 
vergezeld van de periode waarin je ze kan vervolledigen. 

19 juni – 2 september: Vind een Geocache met 10 of meer ‘Favorite’-punten 

3 juli – 2 september: Woon een Event, Mega-evenement of Giga-evenement bij 

17 juli – 2 september: Vind een GC met 5 sterren (terrein of moeilijkheid) 

31 juli – 2 september: Vind een Earthcache of woon een CITO-evenement bij 

14 augustus – 2 september: Vind een Mystery Cache (Unknown Cache, red.) 

Voor iedere Geocacher die voor 2 september alle vijf de quests volbrengt, heeft  
Geocaching nog een kleine verrassing in petto: nog een souvenir dat je er ‘gratis’  
bovenop krijgt (als je alle vijf de quests volbrengt uiteraard). 

Geocaching heeft een nieuwsbrief voorzien (hetgeen ze zelf een co-piloot noemen) om je 
er aan te doen denken  wanneer iedere quest begint. Je kan je inschrijven via  
onderstaande link. 

The Geocaching Blog—Sign up for your Geocaching Road Trip ’15 co-pilot! 

http://www.geocaching.com/blog/2015/05/join-the-geocaching-road-trip-15-earn-6-souvenirs/
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SCHOONHOVEN (NL) - Ruim 20.000 zilverliefhebbers hebben de Nationale Zilverdag 
in Schoonhoven bezocht. Ook buitenlandse bezoekers kwamen naar de Zilverstad.  

De Zilverdag werd voor de 31ste keer gehouden op Tweede Pinksterdag. Er deden 
zo'n 140 deelnemers mee, waaronder jonge talenten.Op belangrijke zilverplekken in 
het centrum van Schoonhoven liggen stoeptegels met de zilver meestertekens van de 
'meesters van de stad'. 

Er viel ook nog flink wat te winnen op de Zilverdag. De eerste prijs van de  
Noviteitenshow was voor het ontwerp van een bruidsboeket. En er was meer 
rondom het thema trouwen. Aanstaande bruidsparen konden de Trouwringenroute 
lopen en kans maken op een waardebon voor hun trouwringen. 

Geocaching in de Zilverstad 

Schoonhoven heeft sinds de Zilverdag een eigen geocache, met de naam 'Silver and 
the City'. Geocaching is een moderne manier van schatzoeken. Over de hele wereld 
spelen mensen het spel. 

De Geocache is een Multi van 1,5 kilometer lang. Je 
wordt door 10 waypoints door de  stad geleid. De 
wandeling start aan het Nederlands Zilvermuseum 
en voert je langs enkele belangrijke historische 
plekken in Schoonhoven zoals  
zilversmidwerkplaatsen.  

De cache lijkt wel een aanrader te zijn: van de 18 
vinders (data 30 mei 2015) gaven reeds 7 van hen 
een Favorite punt aan de cache. 

De cache heeft anderhalve ster voor moeilijkheid 
en slechts één ster voor terrein. De cachegrootte is 
‘normaal’ (’regular’, red.). 

Naar: “IN BEELD: Geocaching en veel blingbling op Nationale Zilverdag in Schoonhoven” - 
www.omroepwest.nl 

Geocaching en veel blingbling op Nationale Zilverdag 

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 

© Stephan Tellier  

http://www.omroepwest.nl/nieuws/25-05-2015/beeld-geocaching-en-veel-blingbling-op-nationale-zilverdag-schoonhoven
http://www.omroepwest.nl
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De geheimen van de Aarde 
Dit jaar onthullen we in iedere uitgave een aardrijkskundig weetje. Deze kunnen 

gaan over de bouw van onze Aarde, over wat er rond ‘zweeft’, enzovoort. 

Duinen 
Een duin is een heuvel van fijn zand langs de kust, een rivier, in een zandwoestijn of op andere plekken. Een duin 

ontstaat door het verwaaien van zand tot een heuvel. Duinen kunnen unieke natuurgebieden vormen met een  

grote verscheidenheid aan dier- en plantensoorten. Als duinen begroeid zijn, spreekt men van groene duinen.  

Er zijn veel verschillende soorten duinen: dwarsduinen, lengteduinen, sikkelduinen, enzovoort. Wij nemen enkel 

fortduinen en sikkelduinen onder de loep. 

Een fortduin is een duin dat gevormd is in een duingebied door een alleenstaande boom of boomgroepen die  

helemaal onderstoven zijn door zand. Meestal zie je alleen de kruin van de boomtoppen nog boven de duinen  

uitsteken. In het zandlichaam bevinden zich soms honderden jaren oude eiken. Hun robuuste karakter heeft er toe 

geleid dat ze fortduinen worden genoemd. 

Fortduinen zijn onder andere te vinden in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen in de Nederlandse  

provincie Noord-Brabant. 

Een sikkelduin of barchaan is een zandrug of duin in een langgerekte halvemaanvorm, die bestaat uit goed  

gesorteerd zand. Dit duintype bezit twee "hoorns"´ die in de benedenwindse richting liggen. Eenvoudige  

sikkelduinen hebben afmetingen van enkele meters tot ongeveer honderd meter tussen de punten van de hoorns. 

De eenvoudige duinen kunnen zich openbaren als grotere, samengestelde sikkelduinen of mega-sikkelduinen die 

zich voortbewegen met de wind mee. In woestijngebieden kunnen deze zeer grote sikkelduinen zich aaneenrijen 

tot duinruggen die zich uitstrekken over honderden kilometers. 

Wanneer sikkelduinen zich voortbewegen, gaan de kleinere duinen sneller dan de grotere en lijken zij aan de naar 

de wind toegekeerde zijde naar binnen dringen om aan de andere zijde weer tevoorschijn te komen. Het  

mechanisme van dit verschijnsel is anders dan dat van een soortgelijk verschijnsel bij watergolven dat gebaseerd is 

op niet-lineair gedrag en staat bekend als solitongedrag. 

Het verschil is dat de zandkorrels niet door elkaar heen kunnen dringen. Als het kleine duin zich aan de windzijde 

van het grote duin bevindt vangt het zand op en groeit aan, terwijl het grotere duin enkel zand verliest. Daardoor 

wordt het achterste duin groter en trager, en het voorste duin kleiner en sneller, totdat het uiteindelijk de rol van 

het voorste duin heeft overgenomen. (Schwämmle & Herrmann, 2003) 

Het Great Sand Dunes National Park and Preserve in de Amerikaanse staat Colorado bezit spectaculaire  

voorbeelden van sikkelduinen. 

Ook op Mars is het bestaan van sikkelduinen aangetoond. Hier kan de dunne atmosfeer een wind voortbrengen, 

die krachtig genoeg is om zand en stof voort te doen bewegen. 

Sikkelduinen in het Great Sand Dunes National Park and Reserve 
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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 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

  ©Rafael Sales 

©Vanes Sordam 

©Rafael Sales Shoot! 

©Brent Pulmans 



 

 

Oplossingen 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 
0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 

 

1 9 7 2 5 3 4 6 8 

8 4 5 7 6 1 3 2 9 

6 3 2 4 8 9 1 5 7 

9 7 3 6 2 8 5 4 1 

4 2 6 1 7 5 9 8 3 

5 1 8 3 9 4 2 7 6 

2 6 1 9 4 7 8 3 5 

3 8 4 5 1 6 7 9 2 

7 5 9 8 3 2 6 1 4 
 

Cruciaal in de oplossing is het identificeren van Willekeur. We beschouwen daarom de volgende vraag: "Als ik u zou 

vragen of één plus één twee is, zou u dan 'dah' antwoorden? " Als we deze vraag stellen aan Waar of Vals, dan  
krijgen we als antwoord altijd 'dah'. (dit is eenvoudig zelf na te gaan door alle mogelijkheden uit te proberen).  

Analoog zal de vraag "Als ik u zou vragen of één plus één drie is, zou u dan 'dah' antwoorden?" altijd 'nah' als  
antwoord opleveren als de god waaraan het gevraagd is Vals of Waar is. Als we dit gebruiken, is een mogelijke  

oplossing: 

1. Vraag aan god Y: "Als ik jou zou vragen 'Is X Willekeur?', zou je dan 'dah' antwoorden?". Als Y 'dah' antwoordt, 

dan is ofwel Y zelf Willekeur, ofwel is X Willekeur. In beide gevallen is Z dus niet Willekeur. Als Y 'nah' ant-

woordt, dan is ofwel Y Willekeur, ofwel Z, en dus is X zeker niet Willekeur. 

2. Vraag nu aan de god die zeker niet Willekeur is het volgende: "Als ik u zou vragen: 'Bent u Waar?', zou u dan 

'dah' antwoorden?" Als het antwoord 'dah' is, deze god Waar. Als het antwoord 'nah' is, dan is deze god Vals. 
3. Vraag aan dezelfde god "Als ik u zou vragen 'Is Y Willekeur', zou u dan 'dah' antwoorden?" Als het antwoord 

'dah' is, is Y willekeur. Anders is de god waartegen je nog niet hebt besproken Willekeur. Nu weet je dus de 

identiteit van Willekeur van of Vals of Waar, maar dus ook de identiteit van de laatste (door eliminatie!). 

Win deze maand een flesje van 60ml muggenspray (Care Plus® Anti-

Insect Natural voor 6 uur muggenvrij) met onze prijsvraag. 

Care Plus® Anti-Insect Natural is een goed alternatief voor mensen die 

geen DEET kunnen of willen gebruiken. Werkt zowel binnen als buiten 

Europa acht uur lang tegen o.a. (malaria)muggen, teken,  

midges en zandvliegen. Zeer geschikt voor mensen met een gevoelige 

huid, zwangere vrouwen of kinderen vanaf 3 maanden. Een verpak-

king van 60 ml is voldoende voor 2 tot 3 weken dagelijks gebruik. 

Dit product wordt u aangeboden door Geonews en  

Geocachingshop.nl.  

Wat moet u doen om te winnen?  

Los de sudoku hiernaast op. Tel daarna de cijfers op die u hebt  

ingevuld bij A, B, C en D en vul de som in op de website hieronder: 

www.geonewsbene.com/wedstrijd-2015 

Veel succes! 

A 8               

2         8 3  B 6 

4     2   6   7   

    1   3         

8   9   C         

    2 1 6 5   4   

            D   4 

7   5 6   4   8   

1 6         9 2   
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http://www.geonewsbene.com/wedstrijd-2015.html

