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Meet the Geocacher 

glenn2n 

Ben jij al eens een Geonews reporter tegen het lijf gelopen 

op een event? Misschien staan er dan wel leuke foto’s van 

dat event in onze galerij. Ontdek het snel en surf naar de 

Geonews galerij! 

www.geonewsbene.com/galerij 

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


 

 

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  

‘glenn2n’. 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. 

“Ik volg het ook 

graag waar de TB 

die ik al gehad 

heb zijn avontuur 

verder zet.” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

De allereerste geocache was in Bouillon {Ardennen B.)aan de uitkijktoren, mijn 

kameraad zocht deze via zijn smarthphone Mijn eerste eigen gezochte was een 

kleine multie in Grobbendonk (Beverdonk) ook met een smartphone heb wel  

ontdekt dat de smartphone die ik toen had niet goed was om dit te doen en dus 

maar vlug een nieuwe aangeschaft. 
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Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?   

De dochter doet niet echt mee maar als ik ze al eens meeneem vind ze het zeer 

leuk . Het gebeurt zelfs dat we een cache niet vinden en dat ze zelf later terug gaat 

om nog eens te gaan zoeken. Maar er op uit trekken om te geocachen doet ze niet  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest  

om te gaan geocachen?  

Dit nog niet daar ik er nog niet zo lang mee bezig ben maar we zijn dit wel van 

plan in de nabije toekomst  

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

glenn2n 

Een vriend van mij was er van de zomer mee begonnen en dit dankzij zijn ouders 

die zeer gedreven geocachers zijn. Toen we een weekendje met zen tweetjes naar 

de ardennen vertrokken zag ik hoe leuk het wel was om caches te vinden en heb ik 

de microbe ook te pakken gekregen.  

Bij deze willen we glenn2n ook nog bedanken voor het be-

antwoorden van al onze vragen.  

Heb je zelf al geocaches verborgen?  

Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?  

Heb er zelf nog geen verborgen maar dit zeker nog van plan om te doen we  

zoeken alleen nog leuke locaties. Gelukkig nog geen TB verloren en ja heel soms 

laat ik ze hoppen maar ik probeer ze wel zo snel mogelijk weer ergens te  

droppen. Ik volg het namelijk ook graag waar de TB die ik al gehad heb zijn 

avontuur verder zet. Dus het zit er ook zeker aan te komen dat ik er zelf eentje op 

de wereld ga los laten. ;-)  
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glenn2n 

ADVERTENTIE 

Was je aanwezig op het Mythen/sagen en 

sprookjes-Event 2016? Bekijk dan snel de foto’s 

van het event in de Geonews galerij! 

www.geonewsbene.com/sprookjes2016 

http://www.geonewsbene.com/sprookjes2016.html
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SAKE2016 
SAKE2016, oftewel het ‘SAens Kessers Evenement 2016’, komt steeds dichterbij. Het 

wordt dus hoog tijd om dit unieke event in de spotlights te zetten. SAKE2016 vindt 

plaats op zaterdag 8 oktober nabij Assendelft, niet ver van Amsterdam. Het is reeds de 

vijfde editie van het event en met nu al meer dan 500 will attends belooft het groots te 

worden. Geonews interviewde Jan Karel de Wolff (de Wolffies), een van de  

belangrijkste mensen achter het event.   

Jan Karel, bedankt dat je tijd wilde maken voor ons. We zullen meteen beginnen met 

de belangrijkste vraag: hoe is het allemaal begonnen? 

Vijf jaar geleden was ik op een ander event en ik vond dat er in de Zaanstreek ook een 

event moest komen. Ik heb toen andere cachers gezocht en we hebben de  

ZaanseCachers opgericht. Samen hebben we toen het eerste event georganiseerd. Het 

beviel ons zo dat we een jaar later het tweede SAKE hebben gedaan enz.  

Wat is op dit moment je belangrijkste functie bij de ZaanseCachers? 

Eén van mijn functies is het ontwerpen van de eventcoin. Wat ik nu voor de vijfde keer 

heb gedaan. Verder doe ik, net als de andere ZaanseCachers, van alles.  

Hoeveel tijd spendeer je gemiddeld aan SAKE iedere week?  

Ik schat 2 uurtjes, maar dat zal nog wel oplopen richting 8 oktober. En dit geldt natuurlijk 

voor iedereen in ons team. Momenteel zijn we met 12 mensen, dus reken maar uit  

hoeveel tijd er in gaat zitten.  

Waarin vind je het meeste voldoening bij het organiseren van een event?  

Het plezier dat andere geocachers er aan beleven.  

Wat hebben jullie al bijgeleerd van de voorgaande edities? 

Heel veel. Door enquêtes te houden op de voorgaande events hoor je wat mensen wel of 

niet waarderen. Natuurlijk kun je het niet iedereen naar zijn zin maken, maar je leert wel 

dat je dingen anders moet doen. 

Zo werken we nu met een webwinkel en een barcode. Ook hebben we geleerd dat het 

verstandig is om sponsoren te vinden. Door met sponsoren te werken kunnen we dingen 

professioneel aanpakken (bv het event-boekje wordt in 2 talen gedrukt en we hoeven 

geen nieuwe caches eerder online te brengen om de kosten te drukken).  

Zou je even kunnen opsommen wat we zoal kunnen verwachten op 8 oktober? 

Een geweldige event, met unieke labcaches, die de moeite waard zijn 

Een grote geocaching markt 

Zestig nieuwe caches (tradie/multi/mysterie/wherigo/letterbox/labcaches) 

Een echt Cache In Trash Out-event (dus er wordt een nieuwe cache neerge-

legd) 

Een uniek logboek (ik ben dit nog nooit eerder tegengekomen als logboek) 

Verschillende workshops (je moet je er wel voor opgeven) 

Een PETling –werp-wedstrijd 

Een loterij met leuke prijzen. 

Een mini geocoin-event 
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Hadden jullie bij de publicatie van het event op geocaching.com bepaalde  

verwachtingen? In hoeverre zijn die verwachtingen al uitgekomen (of niet)?  

We wilden voor Mega-status gaan maar dat gaat helaas niet door, hoewel er meer als 

genoeg cachers komen, vanwege wat miscommunicatie met Groundspeak. We worden 

nu het grootste event van Europa dat geen Mega-status heeft. 

Wat wel gelukt is dat we labcaches krijgen. Dit is op zichzelf al verrassend daar labcaches 

eigenlijk nooit op gewone events worden toegestaan.  

Hebben jullie jezelf de voorbije maanden nog extra doelen gesteld? 

We proberen zoveel mogelijk sponsoren binnen te halen, want hoe meer geld we krijgen 

hoe meer spectaculaire dingen we kunnen doen.  

Wat maakt volgens u SAKE2016 anders dan andere events?  

Wij zijn het enige Mega-event, zonder Mega-status. Er zijn wel labcaches en er zijn ook 

meer dan genoeg deelnemers. Op veel (mega)-events zie je meestal maar een paar 

kraampjes staan met allemaal dezelfde spullen. Op het SAKE zijn meer dan tien  

verschillende kramen. 

Daarnaast proberen we dingen te doen, die we nergens anders nog zijn tegengekomen. 

En we zijn ook een van de goedkoopste grote events van Europa (de entree is slechts 5 

euro in de voorverkoop). 

Wat moeten Geocachers zeker weten als ze naar jullie event komen? 

Dat je naar een van de leukste events van Nederland gaat.  

Ondertussen zijn er al ruim 500 will attends geplaatst voor SAKE2016. Hoeveel  

bezoekers hopen jullie uiteindelijk naar het event te lokken? 

Tussen de 800 en de 1000. Maar als het er meer worden is dat geen probleem. 

Tijdens het event houden jullie een wedstrijd PETlingwerpen. Wat mogen we ons daar 

bij voorstellen en hoe kunnen cachers zich inschrijven?  

De bedoeling is dat je een lege petling over een bepaalde afstand gooit. De afgelopen  

jaren ging het er altijd om de petling zover mogelijk te gooien, dit jaar moet ie zo dicht 

mogelijk bij een bepaald punt komen. Er zijn 4 categorieën (man/vrouw/jongen/meisje) 

en de winnaar krijgt een coin. Inschrijven kan via de webshop van het event. 

Ten slotte, wat moeten onze lezers zeker nog weten over het event? 

Veel  informatie is te vinden op de eventpagina (https://coord.info/GC64Z75) en op de 

SAKE-pagina (http://www.sake2016.nl/) 

De webshop sluit op 25 september, daarna kun je aan de 

poort nog tickets halen, maar deze zijn 1 euro duurder. 

Ik zou zeggen dat je gewoon moet komen. Je mist wat als je 

niet komt. 

Bedankt voor het fijne interview, Jan Karel, en hopelijk tot 

op 8 oktober! 

 

Ook Geonews zal aanwezig zijn op SAKE2016. 

http://www.geonewsbene.com/geonews--events.html 

https://coord.info/GC64Z75
http://www.sake2016.nl/
http://www.geonewsbene.com/geonews--events.html


 

 

Kessel-Lo / Leuven (BE) - Kersverse leerkracht Sarah Labanieh heeft voor haar  
afstudeerproject aan de hogeschool een schattenjacht uitgewerkt op de Kesselberg, 
met de moderne technieken van geocaching. Zo wil ze de Kesselberg opwaarderen. 

De 22-jarige Sarah Labanieh uit Leuven is pas afgestudeerd aan de lerarenopleiding van 
de hogeschool UC Leuven-Limburg. Voor haar eindwerk trok ze naar de Kesselberg en 
werkte ze een schattenjacht uit voor leerlingen van de eerste graad. “Alle Leuvense 
scholen doen een excursie naar de Kesselberg”, zegt ze. “Op vraag van het Paridaens-
instituut, waar ik stage heb gelopen, heb ik die in een nieuw jasje gestoken.” 

Dat nieuwe jasje is een zoektocht naar een Keltische schat geworden, waarbij de leer-
lingen langs alle belangrijke plekken op de berg worden geleid, zoals de steengroeve en 
de paarse heide. Wie als eerste alle opdrachten uitvoert, vindt de schat van Keltische 
munten, in chocolade weliswaar. “De leerlingen doen de schattenjacht met behulp van 
geocaching”, zegt Sarah. “Dat maakt het leuker en leert hen met een gps werken. Ik heb 
de uitstap bewust heel interactief gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat leerlingen op die 
manier veel meer opsteken dan wanneer ze gewoon uitleg krijgen van de leerkracht.” 

Kesselstein 

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Kesselberg al in de ijzertijd bewoond 
was, meer dan tweeduizend jaar geleden. Er zijn ook sporen gevonden van een middel-
eeuws kasteel: het Kesselstein. “Jammer genoeg zijn weinig Leuvenaars op de hoogte 
van de grote historische waarde van de Kesselberg”, zegt Sarah. “Ik vond het daarom 
hoog tijd om de Kesselberg te herwaarderen. Ik ken de Kesselberg intussen ook  
vanbinnen en vanbuiten. Het is mijn tweede thuis geworden. Ik was er zo goed als elk 
weekend te vinden. Ook als ik niet met mijn eindwerk bezig was, ging ik er studeren. Er 
zijn ook veel jeugdherinneringen aan verbonden. Ik kwam hier als kind vaak spelen en 
ook als hoofdanimator bij de Leuvense speelpleinen kom ik hier nog geregeld.” 

In haar Science Cache verwerkte Sarah ook heel wat weetjes over de Kesselberg. 
“Daarvoor ben ik met de buurtbewoners gaan praten”, zegt ze. “Zo ben ik te weten  
gekomen dat hier vroeger motorcrosswedstrijden plaatsvonden.” 

Sarah hoopt met haar excursie zo veel mogelijk leer-
lingen te bereiken. “Het Paridaens-instituut gaat mijn 
uitstap doen in het najaar en ik hoop dat veel andere 
Leuvense scholen volgen”, zegt ze. 

Sarahs inzet is alvast beloond. In september mag ze aan 

de slag in het Heilig-Hartinstituut. 

Bron: “Studente maakt schoolexcursie pak spannender: “Hoog tijd 

om Kesselberg te herwaarderen””  - nieuwsblad.be 

door Liesbeth Verhulst  

Studente maakt schoolexcursie pak spannender: 
“Hoog tijd om Kesselberg te herwaarderen” 
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© Foto: liv  

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02409390
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02409390
http://www.nieuwsblad.be/


 

 

P A G I N A  7  

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 10. 

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. 

 

Deze sterren geven aan 

wat de moeilijkheid is 

van de opgave. 

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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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. 

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

© Rafael Sales 

© Rafael Sales  

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 
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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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