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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  

‘Hatsjepsoet’. 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. 

“Cachen is echt 

een goede manier 

om mooie plekjes 

te ontdekken die 

je zonder GC  

misschien wel 

nooit ontdekt 

had.” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?  

Mijn eerste cache was Sandshrews Cache (GC296TZ). Deze cache lag vlak bij 

huis. Hoewel dit een makkelijke cache was duurde het wel even voor ik hem had. 

Ik had ook nog niet echt een voorstelling van een 'cache'. Ik zocht, en nog steeds, 

met behulp van een smartphone, destijds de Samsung Galaxy Note, nu een Sony 

Xperia Z1. Deze cache werd wel vaak geript, daarom ligt hij nu op een andere 

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

Wij hebben vijf kinderen en die vinden het allemaal erg leuk. De oudste twee  

hebben ook hun eigen geocache nickname, zij zijn 14 en 13. Alleen het loggen 

van de caches vergeten ze vaak. Zij zijn ook geen premium member dus kunnen 

ook niet alles loggen. De jongsten zijn 2, 4 en bijna 6. Zij gaan graag mee maar 

willen dan ook zelf wat vinden, daarom geven we ze vaak hints ;). Meestal gaan 

ze heel enthousiast zoeken, ze hebben al heel wat caches gevonden, vooral Meike 

van bijna zes wordt er erg goed in.   

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

We hebben er via via wel eens iets over gehoord. Het leek ons wel heel erg leuk 

om op die manier samen bezig te zijn en om zo meer buiten te zijn. Uitdaging te 

vinden in de puzzels. Het begin was wel lastig. Je kent de manieren van  

verstoppen niet dus we waren vrij lang bezig met zoeken. Maar dan ineens krijg je 

het 'truukje' door en daar werd het ook veel leuker van!  

Wij zijn beide docent in het VO. Ik geef aardrijkskunde en rekenen, mijn man 

maatschappijleer en studeert nu voor een aardrijkskunde bevoegdheid. Toch leer 

je wel veel van het cachen. Vooral de mysteries laten je veel nadenken en leren je 

nieuwe vaardigheden voor allerlei vakken. Ook de interessante weetjes over  

cachelocaties zijn erg leuk. Het blijft alleen niet allemaal hangen ;).   

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

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

Hmmm, niet echt gekke dingen. Een cache verstopt in een nepdrol denk ik. En 

soms snap ik de gedachte achter bepaalde caches niet. Sommige mysteries zijn 

echt niet logisch en dat maakt het wel eens lastig op te lossen.   
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

Heb je zelf al caches verborgen of trackables de wereld ingestuurd?  

Ja, ik heb een cache: House of the Chicken (GC53R6B). Daarnaast ben ik bezig 

met een aantal caches voor een serie die landelijk (NL) wordt. Mijn man heeft 

ook een aantal caches: Vertaalbureau Erikson, 't Witte Lam (GC549BX) en De 

Schone zaak (GC57W1A) en heeft een aantal gehad die inmiddels weer offline 

zijn. Zoals een 'Met Stip op de kaart' : Beijum, die 's avonds laat online kwam, 

waarop veel cachers met elkaar in de bosjes doken, veel herrie maakten waarop 

de mensen die naast het park woonden nogal boos werden... Deze cache was 

dus snel offline.   

Bij deze willen we Hatsjepsoet 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?  

Wij zoeken tegenwoordig onze vakantiebestemming uit nav het aantal caches 

dat in de buurt ligt. Cachen is echt een goede manier om mooie plekjes te  

ontdekken die je zonder geocaching misschien wel nooit ontdekt had. Wij  

hebben nu een week vakantie en bijna elke dag trekken we erop uit om een  

cache te zoeken. We doen dan een trail of een multi.   

ADVERTENTIE 
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door Jitske-Sophie Venema  

Geen ontsnappen meer aan de escaperoom 

Steden én dorpen ontkomen niet aan de 'ontsnaptrend': het aantal escaperooms groeit 

spectaculair. In Rotterdam kun je vanaf nu ook uit een atoomkelder breken.  

Tik. Tak. Tik. Tak. Error, foute code. Tik. Tak. Heeft iemand al een nieuwe code 

gevonden? Tik. Tak. Er moet ergens nog een ander koffertje liggen. Wie weet 

waar die kabels voor dienen? Focus, jongens! Tik. Tak. Tik. Tak. Aargh, die  

verrekte nucleaire tijdbom tikt maar dóór. 

Ja, 'het is maar een spel'. Maar wie is opgewacht door mannen met gasmaskers, 

in een wit pak gehesen is en is opgesloten in een echte atoomkelder, neemt dat 

spel bloed-serieus. Er dreigt een bom te ontploffen en alleen jij en jouw team 

kunnen de wereld redden. 

Voor het eerst is een van de atoomkelders van Rotterdam permanent toegankelijk voor 

publiek. Escaperoom Atoombunker, die huist onder de oude energiecentrale (SuGu Club) 

in de buurt van de Keileweg, is daarmee de 28ste ontsnapkamer in de regio Rijnmond. In 

het afgelopen jaar is het aanbod ruim verdubbeld. De trend reikt verder dan de grote 

stad: ook in Sommelsdijk, Rockanje, Hoek van Holland, Hellevoetsluis, Berkel en  

Barendrecht kun je nu uitbreken.  

Brein 

,,Escapen is ongelofelijk populair", zegt Frank Kastelein, die niet alleen de escaperoom in 

de atoombunker runt maar ook die in Adventuredome in Hellevoetsluis en het brein is 

achter vijftien andere ontsnapkamers. ,,Het aanbod blijft maar groeien. En het leuke is: er 

is nauwelijks concurrentie. Als je een escaperoom één keer hebt gespeeld, is die niet 

spannend meer. Dus zoek je daarna een ander." 

Een snelle blik op het regionale aanbod is als een absurde trip. Bij The Cube in Hellevoet-

sluis besteel je een maffiabaas, in de Zeetoren in Hoek van Holland probeer je de Duitsers 

te stoppen en bij Escape010 reis je door de tijd. 

De setting verschilt, maar de strekking is overal hetzelfde: je wordt met een groep  

vrienden of collega's opgesloten en je moet - meestal binnen een uur - aan de hand van 

puzzels ontsnappen. De missie is moeilijk, het spel daarom zo leuk.   

Adrenaline 

In de gangetjes van de atoomkelder stijgt de adrenaline snel als je in het donker wordt 

geïsoleerd van de groep - niet wetend wat je te wachten staat. Als je Duitse teksten uit 

rondslingerende archiefmappen in je hoofd probeert te prenten; stel dat het van pas 

komt. Als je een kist vol wapens vindt: wow, wapens, wat moeten we hiermee? De stress 

neemt toe als de ene puzzel leidt naar een nog moeilijkere, de code wéér fout blijkt en 

die mannen met gasmaskers streng naar je blijven kijken. En dan die verrekte bom...tik, 

tak, tik, tak.  

Pas als hij is gestopt, of ontploft, heb je tijd om te beseffen hoe bijzonder het is.  

Ontsnappen uit een ruimte die juist is gebouwd om mensen te beschermen.  
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Gevangenis 

Er zijn meer bijzondere ontsnaplocaties. Zelfs nu de populaire Prison Escape van de 

Rotterdamse Noordsingelgevangenis verhuist naar de Koepelgevangenis in Breda, blijft 

genoeg leuks over. Je kunt ontsnappen uit een bus in Maasland en de oude Machinis-

tenschool (Breakout Rotterdam), van een schip naast de Euromast (Escaping Rotterdam) 

en er zijn plannen voor een escaperoom in het oude gemeentehuis van Oostvoorne. 

Zelden ontsnap je uit een kale kamer met themaloze puzzels. Meestal zuigt een ruimte 

vol aankleding en effect de spelers mee in het verhaal. Je waant je in het Londen uit  

detectives (Escape Mission, Capelle) of in een horrorgesticht dat gesloten is na  

gruwelijke experimenten (Truescape, Rotterdam). Of, voor wie minder surrealistisch of 

heroïsch is aangelegd; in een tattooshop waar je na een wild stapavondje zoekt naar je 

trouwring (Escaping Rotterdam). 

Toch zit al dit spektakel ook vaak verstopt op op het oog nietszeggende adressen. Zo 

kun je achter een willekeurige winkelgevel 1.000 jaar in de toekomst reizen (Trapped in 

Time, Rotterdam). Of tussen vergaderingen door een absurd sollicitatiegesprek voeren 

in een bedrijfsverzamelpand (Escape Enterprise, Sommelsdijk).  

In Rockanje gaf Anja Meijer de oude slagerij een nieuwe bestemming en zichzelf een 

nieuwe baan. ,,Ik ben bedrijfsleider geweest bij de Blokker maar nu wil niemand mij 

meer hebben, ik ben de 50 gepasseerd." 

Door haar hobby, geo-caching, had ze al ervaring met puzzels en ook griezelen is Meijer 

niet vreemd, omdat ze met de toneelvereniging spooktochten door de duinen houdt. 

De eigenaar van de slagerij was opgelucht het pand weer te kunnen verhuren en de  

gemeente blij met het initiatief. ,,Eigenlijk was het zo geregeld", lacht Meijer.  

Haar verhaal illustreert een van de redenen achter de enorme groei in het aantal  

escaperooms. Je kunt er relatief makkelijk een starten: je hebt slechts een kamer en een 

paar duizend euro startkapitaal nodig. 

Beunhazen 

Juist door de explosieve groei, zijn de echte liefhebbers bang voor beunhazen die een 

liefdeloze escaperoom openen om zo een graantje mee te pikken. ,,Als klanten daar 

geen leuke ervaring hebben, proberen ze waarschijnlijk ook geen andere escaperooms 

uit", zegt Mike van Hoenselaar, van Escaperoomsnederland.nl. Op die site worden  

beoordelingen geplaatst, die moeten duidelijk maken of de kamers het geld waard zijn.  

Kastelein van onder meer de atoombunker hoort inmiddels tot de echte escapeprofs. 

Hij wordt naar eigen zeggen dagelijks gebeld met de vraag of hij een ontsnapkamer wil 

bouwen voor een ander.  

,,Ik werk nu zelfs aan een escaperoom op Bali. Surfjongeren moeten daar niet de wereld 

maar het koraalrif proberen te redden", zegt hij. ,,Ik denk dat het aanslaat, want  

iedereen houdt tegenwoordig van escapen."  

Bron: “Geen ontsnappen meer aan de escaperoom”  - ad.nl  

http://www.ad.nl/rotterdam/geen-ontsnappen-meer-aan-de-escaperoom~a635ee1a/
http://www.ad.nl/


 

 

Vind je Geocaching geweldig? Check. Vind je het fijn andere Geocachers te ontmoeten? 

Check. Hou je van doolhoven, rond een kampvuur zitten en historische sites bezoeken? 

Check, check, check! 

Kan je jezelf hierin helemaal terugvinden? Dan zal je jezelf zeker kunnen uitleven in het 

komende MEGA-event seizoen. MEGA-events verbinden honderden, soms zelfs  

duizenden Geocachers van over de hele wereld, zowel beginners als gevorderden.  

MEGA-events keren vaak jaarlijks terug en worden georganiseerd door lokale spelers en 

organisaties die maanden tijd steken in het plannen en uitwerken van het event, en jij 

bent ervoor uitgenodigd! 

In 2017 zullen er in 14 landen (en dat worden er waarschijnlijk nog meer) MEGA-events 

georganiseerd worden. Het eerste van dit jaar zal plaatsvinden op 12 februari in Yuma, 

Arizona, USA. Hier zijn nog een paar dingen die je misschien wel wilt weten: 

 * Geen twee MEGA-events zijn identiek 

 * Als je er een bijwoont, verdien je het MEGA-event icoon op je profiel 

 * Ieder MEGA-event heeft een eigen souvenir 

 * MEGA-events worden bijgewoond door meer dan 500 cachers 

 * Events waar meer dan 5000 cachers naartoe komen, noemt men GIGA-events 

Cache In Trash Out® events brengen Geocachers samen om zorg te dragen voor de plek 

waar we onze hobby uitoefenen: Moedertje Aarde. CITO-events kunnen op veel  

verschillende manieren ingevuld worden:  het planten van bomen, het opruimen van 

zwerfvuil, het onderhouden (en soms ook plaggen) van een stuk heide, enzovoort. Ze 

geven cachers de kans iets terug te doen voor de natuur. 

Dit jaar vinden er voor de vijftiende keer de jaarlijkse CITO-weken plaats. Tijdens deze 

periode kan je een souvenir verdienen voor op je profiel. Het enige dat je moet doen om 

het te verdienen is het bijwonen van een CITO-event. De CITO-weken vinden dit jaar 

plaats van 22 tot en met 30 april en van 23 september tot en met 1 oktober.  

Een CITO-event is meestal een samenkomst van een eerder kleine groep Geocachers, 

daardoor heb je dan ook vaak een fijne babbel met andere cachers uit de regio en kan je 

al eens overleggen over die ene moeilijke cache in de buurt of over die geweldige reeks 

die vlakbij het event ligt.  

Bekijk zeker eens onze fotogalerij van CITO Natuurwerkdag Waalre (2016) om een goed 

beeld te krijgen van hoe zo’n event er uit kan zien.  

http://www.geonewsbene.com/galerij-cito-natuurwerkdag-waalre-2016.html  

 
Vrije vertaling van de Geocaching newsletter van 31 januari 2017 (met toevoegingen van de redactie) 

Bezoek jij een MEGA-event in 2017? 
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Geonews zoekt reporters! 

Meer info via mail:  

geonews@hotmail.nl 

Bereid je voor op twee weken vol CITO-events 

https://www.geocaching.com/geocache/GC6CKW2_swags-yuma-mega-14
https://www.geocaching.com/geocache/GC6CKW2_swags-yuma-mega-14
http://www.geonewsbene.com/galerij-cito-natuurwerkdag-waalre-2016.html
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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 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. 

 

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

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. 

© Brent Pulmans 
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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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