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Meet the Geocacher* 

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  

‘Smollie’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 

door Ruben Heynderycx 

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel- of typefouten van de geïnterviewde. 

“Altijd leuk om 

ze als stieren op 

een rode lap te 

zien afgaan op de  

gadgets in een 

container.” 
Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Uiteindelijk toch maar eens gekeken waar mijn collega mee bezig was. Een cache 

op mijn gps gezet en op avontuur getrokken. Het was een earthcache langs rivier 

de nete. Een klein half uur heb ik gezocht naar het bewuste potje om te loggen. 

Om dat niet kon vinden toch nog maar eens de tekst van de cache nog eens lezen. 

Dit bleken ze achteraf de "listing" te noemen. Wist ik veel. Ah, ik moet hier geen 

potje zoeken maar enkel een foto maken :) Foto gemaakt en de eerste cache  

kunnen loggen. Ook een eerste kennismaken met de verschillende "soorten" van 

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

Zelf heb ik geen kinderen. Mijn huidige vriendin, die ik tegengekomen ben tijdens 

het cachen, heeft twee dochters. Zij hebben ondertussen hun eigen profiel en doen 

gretig mee. Altijd leuk om ze als stieren op een rode lap te zien afgaan op de  

gadgets in een container ;)   

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Voor de aanschaf van de wandel gps (oregon 450), ging ik wekelijks op diverse 

plaatsen in België wandelingen maken met de hond. Een gps zou heel makkelijk 

zijn om routes te plannen. Een collega van mijn werk vertelde me dat hij ging 

"geocachen". Potjes zoeken om te loggen en vervolgens te registreren op internet. 

Hij gaf me op een papiertje de website waar hij dit deed. Dit heeft enkele weken 

in mijn zak blijven zitten. In eerste instantie was ik niet overtuigd. :) Dit zou  

drastisch veranderen.   

Qua aardrijkskunde maak ik grote sprongen. Vroeger op school was dit verre van 

mijn favoriete vak. Ondertussen kan ik dit niet geloven. Echt interessant om de 

rivieren te kennen, de steden, ... Door het vele rondtrekken door België weet je 

echt wel de rivieren, de steden, ... liggen. Enkele weken terug een event  

meegedaan in Halen. Gratis museumbezoek met uitleg was hier inbegrepen. Qua 

aardrijkskunde en geschiedenis kan je dus niet anders dan bijleren :)   

Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd ? 
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?  

Zelf heb ik enkele trackables die de wijde wereld zijn ingestuurd. Eentje moet 

naar Siberië, en de andere naar Canada om Nationale parken te bezoeken. 

Voorlopig doen ze het goed, ze blijven rondreizen. :) Toen eentje daarvan in 

China aankwam werd ik toch even stilletjes ;) Opmerkelijk eigenlijk. Als ik 

zelfs TB's of coins tegenkom probeer ik ze altijd op weg te helpen in hun doel. 

Zitten soms echte leuke tussen. Ben een brandweerwagen tegengekomen die 

kazernes en collega brandweermannen wou tegenkomen. Echt leuk om de logs 

dan te lezen. Deze was al verschillende keren en over de ganse wereld collega's 

tegengekomen.   

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

3 loslopende honden "gevangen" en via de politie teruggebracht naar eigenaar. 

Enkele weken terug twee loslopende ezels van de baan gehaald en in een wei  

gezet om vervolgens op zoek te gaan naar de eigenares. Verloren gelopen  

mensen her en der de weg gewezen :) Verhalen teveel om op te noemen  

eigenlijk......   

Bij deze willen we Smollie ook nog bedanken voor het beantwoorden van 

al onze vragen.  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest  

om te gaan geocachen?  

Ondertussen een tent aangeschaft om de zomer mee door te komen. Vorig  

weekend (12-13 juli 2014, red.) 2 weken Duinkerke om  te cachen. Binnen twee 

weken (week van 4 augustus 2014, red.) enkele dagen naar Nancy (Frankrijk), 

om te cachen. Enkele dagen weg met de tent en de GPS, zaaalllliiigggg :)   

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 



 

 

P A G I N A  4  

door Brent Pulmans 

Nieuwe landsouvenirs bekendgemaakt 

Op 30 november maakte Groundspeak bekend dat ze naast de reeds bestaande  

landsouvenirs nog vijf souvenirs zouden vrijgeven voor landen die er nog geen hadden. 

Deze zouden doorheen de maand december bekend gemaakt worden. België en  

Nederland hebben al langer een souvenir dat je kan terugvinden op je profiel (als je er 

op z’n minst één cache gevonden hebt uiteraard).  

Op woensdag 7 december was een dag waar souvenirverzamelaars ongetwijfeld lang op 

gewacht hadden. Waren het landen die je al gevonden had? Of zou je een heel eind  

moeten reizen om dat souvenir toch maar te pakken te krijgen? In de vroege ochtend 

werd het dan eindelijk bekendgemaakt: de eerste twee waren Rusland en Puerto Rico. 

Als grootste land ter wereld telt Rusland maar liefst 11 tijdzones en beslaat het een  

achtste van de bewoonbare oppervlakte van onze planeet. Rusland heeft echter een zeer 

kleine concentratie aan Geocaches, de meeste zijn te vinden in de hoofdstad Moskou, 

daar ligt bijna een kwart van alle caches verstopt in het land. 

In Puerto Rico zijn iets meer dan 1000 Geocaches terug te vinden en de geocaching  

community staat er bekend voor zijn gastvrijheid en vriendelijkheid naar vreemden toe. 

Je kan er echt genieten van zonovergoten stranden, maar je kan ook op ontdekking gaan 

in een van de vele grottenstelsels op het eiland. 

Op 14 december gaf Groundspeak het derde en vierde nieuwe souvenir vrij. Wanneer je 

hun bericht opende, dan moest je zelfs niet lezen om het derde land te raden, je kreeg 

namelijk meteen een foto te zien van de Chinese muur. Met China en ook Singapore 

werd dus de Aziatische kaart getrokken. 

China is een lang met een zeer rijke geschiedenis, zeker omdat al vele duizenden jaren 

geleden beschavingen het land bevolkten. In dit wonderbaarlijke land kan je Geocaches 

vinden naast de Chinese muur, bij het Terracotta Leger Museum, 5.000 meter boven zee-

niveau bij het Yamdrokmeer en op nog zo veel andere plekken. 

Singapore is het meest zuidelijke land van Azië en bestaat uit 63 eilanden. Het land staat 

wereldwijd bekend om zijn keuken, die enorm veel invloeden van andere culturen bevat, 

maar ook om zijn impressionante architectuur en zijn wonderbaarlijke natuur. Misschien 

is een zoektocht in de jungle wel iets voor jou? 

Woensdag 21 december werd uiteindelijk het laatste landsouvenir onthuld. En het is er 

een om duimen en vingers bij af te likken: Roemenië. Dit ietwat mythische land staat 

vooral bekend vanwege Transsylvanië, een bosrijk gebied dat zich uitstrekt van de  

Karpaten in het oosten tot aan het Apusenigebergte—met zijn bekende grotten,  

ongeveer 400— in het binnenland.  Roemenië staat ook bekend voor zijn pittoreske  

kerkjes en kastelen. Wie weet leidt je Geocachingavontuur je wel tot aan het kasteel van 

Dracula… hoe dan ook, Geocaching in Roemenië is zeker en vast een aanrader. 

Wil je weten welke landen/regio’s allemaal een souvenir waard zijn? Neem dan zeker 

eens een kijkje op de supportpagina’s van Groundspeak, of klik op volgende link: 

https://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=792  

https://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=792
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De manier waarop de Amerikaanse kunstenaar Brad Troemel zijn werken tentoonstelt 

is… excentriek. Hij heeft ze niet in een galerij hangen, neen, hij heeft onze hobby  

volledig naar zijn hand gezet om zijn kunstwerken veilig te, hoe zeg je het, verbergen? 

Kunstenaar Brad Troemel is zoals vele minder bekende artiesten: hij had het moeilijk 

om zowel de huur van zijn appartement als zijn studio te betalen, maar beide plekken 

waren essentieel voor hem. Zijn studio voor het maken en opbergen van zijn werken en 

zijn appartement om te leven en te slapen uiteraard. Om de eindjes toch maar aan  

elkaar te kunnen knopen was Troemel genoodzaakt zijn appartement of studio op regel-

matige basis te verhuren aan anderen.  

Een tijdje geleden was hij het echt beu, er moest iets veranderen, want voortdurend  

verhuizen van zijn appartement naar zijn studio of net andersom begon hem echt te  

irriteren. Toen kwam Troemel op een geniaal idee: waarom zijn kunst niet verbergen  

zoals je zou doen met een Geocache? Hoe wist hij in ieder geval al. Vorige zomer was hij 

namelijk op bezoek geweest bij zijn grootouders die in de Amerikaanse staat Illinois  

wonen.  Tijdens zijn verblijf bij hen had Troemel de Geocaching app gedownload en was 

hij op pad gegaan. Het was toen dat hij zijn geweldige ingeving kreeg. 

“Stel je voor dat Geocachings gebruik van GPS technologie, zijn manier van verbergen 

en het gebruik van open ruimte aangewend konden worden om passief dingen op te 

bergen in plaats van actief op zoek te gaan naar schatten.” Dat schreef Brad Troemel 

over zijn concept dat hij ‘freecaching’ noemde. “Ruimte, zo blijkt, is overal.” 

Wanneer hij terug thuis kwam in New York ging hij meteen aan de slag. Hij verpakte 

ieder kunstwerk dubbel-vacuüm voordat hij ze verborg in boomstammen, struiken,  

onder de grond of vlakbij paaltjes. Het klinkt misschien riskant om kunst te verstoppen 

zoals Geocaches, maar Troemel was ervan overtuigd dat ze daar in die condities veiliger 

zouden zijn dan in een kluis of opberghok. 

Natuur en ontdekking zijn steeds terugkerende thema’s in Troemels werk. In het  

verleden creëerde hij bijvoorbeeld papier dat zaadjes van wilde bloemen bevatte alsook  

sculpturale aluminium afgietsels van inactieve zwarte mierenheuvels.  

In zijn atelier genaamd ‘Tomorrow’ hangen nu grote houten blokken die Rubik’s cubes 

voorstellen die nog niet opgelost zijn. Eén zijde van zo’n kubus is telkens in een kleur  

geschilderd, een andere zijde is bedrukt met een authenticiteitscertificaat en een derde 

zijde toont een foto van een verstopt kunstwerk, vergezeld van zijn coördinaten. Maar 

die coördinaten zijn enkel zichtbaar wanneer alle blokken naar dezelfde kant  

georiënteerd zijn. Het is zo dat die derde zijde bijna altijd weg gericht is van de  

toeschouwers, enkel de koper van het stuk krijgt de coördinaten in handen en kan zo 

het werk gaan zoeken en mee naar huis nemen.  De huidige tentoonstelling in  

Tomorrow Gallery loopt nog tot en met 8 januari 2017. 

Twee kunstwerken werden niet te koop aangeboden, daarvan gaf Brad Troemel meteen 

de coords vrij zodat eender wie eens een echt kunstwerk gratis en voor niets in huis kon 

halen. Wil je weten hoe dat afgelopen is? Lees het (korte) vervolg op onze website:  

www.geonewsbene.com/kunst.html en ontdek er ook nog leuke foto’s. 

Naar: “This Artist 'Geocached' His Works in Central Park for Others to Find”  - seeker.com  

en  “You Have to Geocache Central Park to Find This Art”  - thecreatorsproject.vice.com 

door Brent Pulmans 

Wanneer een kunstenaar Geocaching ontdekt 

http://www.geonewsbene.com/kunst.html
http://www.seeker.com/this-artist-geocached-his-works-in-central-park-for-others-to-find-2168786668.html
http://www.seeker.com/
http://thecreatorsproject.vice.com/blog/freecaching-brad-troemel-scavenger-hunt
http://thecreatorsproject.vice.com/
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Win geweldige prijzen dankzij Geonews en Geocachingshop.nl!  

Wat geven we weg? Onder andere leuke XmasTagZ 

Wat moet je doen? Dat is simpel! Los onderstaande vraag op en vul 

ze in op onze website (www.geonewsbene.com/2016.html).  

 

De prijsvraag: In welke Nederlandse stad is het Rijksmuseum  

gelegen, waar onder andere werken van Rembrandt, Vermeer en 

Hals terug te vinden zijn? 

 

De Geonews Redactie wenst je alvast veel succes! 

 

ADVERTENTIE 

http://www.geonewsbene.com/2016.html


 

 

Hawera (NZ) - Op woensdag 28 december vond een tragisch ongeval plaats nabij het 
Nieuw-Zeelandse dorp Hawera in het district Taranaki. Een man die aan het  
Geocachen was in de buurt kwam tijdens het autorijden in botsing met een melk-
tanker van Fonterra, een multinational in het vervaardigen van melkproducten. De 
man liet daarbij het leven, de chauffeur van de tanker kwam er met de schrik en  
enkele kleine verwondingen vanaf. 

De overleden chauffeur bleek de 53-jarige Andrew Marshall Reinders te zijn, een  

Geocacher uit Lower Hutt, gelegen vlakbij de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Na 

het ongeval werd hij in kritieke toestand naar het Taranaki Base Hospital vervoerd door 

de Taranaki Community Rescue helikopter, maar overleed in het ziekenhuis alsnog aan 

zijn verwondingen. 

Sergeant Bruce Irvine van de lokale politie verklaarde later dat Reinders, een getrouwde 

man met kinderen, in het Taranaki district aan het Geocachen was. Dat is op zo’n 250 

kilometer van zijn huis, oftewel zo’n vier uur rijden.  Het ongeval vond plaats op de  

kruising van Ohangai en Tawhiti roads, ten oosten van Hawera rond 9:35 ‘s ochtends 

(plaatselijke tijd).  Het was niet bekend hoe lang het slachtoffer al in de regio was. 

De dood van de Geocacher brengt het dodental op de wegen van het district op 13 voor 

dit jaar. Sergeant Bruce Irvine verklaarde nog dat het onderzoek naar het ongeval nog 

lopende is op dit moment. 

Naar: “Police release the driver's name who died following a collision with a milk tanker”  - stuff.co.nz 

Geocacher omgekomen bij ongeval  
in Nieuw-Zeeland 
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Geonews zoekt reporters! 

Meer info via mail:  

geonews@hotmail.nl 

http://www.stuff.co.nz/taranaki-daily-news/news/87979692/milk-tanker-rolls-in-south-taranaki
http://www.stuff.co.nz/
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Like ons op Facebook! 

@GeonewsBelgieNederland 
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Puzzelplezier 
Omdat een  Geocacher goed 

moet zijn in logisch denken, 

doet de redactie zijn best om 

in iedere uitgave hersen-  

brekertjes te plaatsen. De 

oplossing van de puzzels zijn 

te vinden op pagina 12. 

SUDOKU 

Vul het diagram zodanig in dat op 

elke rij, in elke kolom en in elk deel-

blok van 3x3 de cijfers 1 t.e.m. 9 

slechts één keer voorkomen. Elke 

sudoku heeft een unieke oplossing. 

 

Geonews heeft uw hulp nodig! 

Iedere maand proberen we Geonews zo goed mogelijk te 

vullen. Om aan uw wensen te kunnen voldoen, zouden we 

graag weten wat voor puzzels u graag zou zien verschijnen in 

Geonews. Laat het ons weten via onze  

Facebookpagina of via ons e-mailadres geonews@hotmail.nl 
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Woordzoeker 

Zoek de opgegeven woorden. Ze kunnen van links 

naar rechts, van rechts naar links en diagonaal staan. 

J E H C A C H T R A E X M L B 
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A R E I Z E L P L E Z Z U P X 

M A A N D E L I J K S F G G G 

U T B L A D S P I E G E L E R 

L A S U K A L T M A E M B O I 

T X W D I A J Z M R B M E C A 

I J D C N O I I A T H U N A L 

G Y R E T S Y M G I Y M I C U 

W O F T E L K R A K B S L H P 

W T F O R Y T V Z E R N N I O 

I I Q O N H K L I L I Z O N P 

J C O H E O K P N S D F Y G Q 

A M B S T V X B E L G I E D S 

GEOCACHING  MAGAZINE 

INTERNET  MAANDELIJKS 

BLADSPIEGEL WEETJES 

ARTIKELS  SHOOT 

PUZZELPLEZIER ONLINE 

GPS   MULTI 

MYSTERY  EARTHCACHE 

CITO   LETTERBOX 

HYBRID  USA 

BELGIE  POPULAIR 

Deze sterren geven 

aan wat de  

moeilijkheid is  

van de opgave. 

mailto:geonews@hotmail.nl
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Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

© Jorre Lenaerts 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/

geonewsbelgienederland 

© Brent Pulmans 

Shoot! 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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Oplossingen 

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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