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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  

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

“De co doet niet 

voor niets al die 

moeite om er  

iets moois van  

te maken.” 

Hoe vaak ga je Geocachen? Wat is je drijfveer om er op uit te trekken?  

Minimaal 1x per maand..zou wel vaker willen maar manlief vind het niks en heb 

ook nog een fulltime baan dus soms lastig alles te combineren..Heerlijk  

buiten...vaak ook nog in de natuur of op plekjes waar je normaal niet zo snel zou 

komen..  
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching? Hoe kwam dat?  

In de zomer van 2013..aangestoken door mijn zus en toen samen uit gaan  

proberen..Zo verslaafd geraakt aan deze leuke hobby..  

Weet niet precies meer hoe die heet Huff of zoiets in Hengelo...een cache in een 

konijnenhok..echt zo leuk gedaan..Heb ondertussen ook al heel veel andere leuke 

gedaan maar op de een of andere manier blijft deze me bij..  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te 

gaan Geocachen of heb je jouw vakantie er al eens mee gecombineerd?  

Jazeker..al 2 jaar bij een vriendin wezen logeren om de events in Roosendaal te 

bezoeken en dan gaan we uiteraard ook cachen..En op vakantie probeer ik er 

ook altijd wel een paar te doen..  

Welke Geocache blijft jou het beste bij en waarom?  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Zolang ik maar niet de boom in hoef...  

Woon je wel eens events bij?  

GIGA tot nu toe nog niet maar voor de rest alle soorten al wel gezien..  

Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?  

Caches verstopt, events georganiseerd en ook tbs de wereld in gestuurd..Leuk om 

alle reacties van iedereen te lezen..Want wat voor mij speciaal is hoeft dat voor 

een ander niet te zijn natuurlijk  

Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen?  

Mijn 2 nichtjes of de kinderen van mijn vriendin  

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

Meer respect voor de natuur  
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  
Bij deze willen we barbatante ook nog bedanken voor het  

beantwoorden van al onze vragen.  

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

ADVERTENTIE 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Mensen die een cache kapot maken om toch maar te kunnen loggen..De co doet 

niet voor niets al die moeite om er iets moois van te maken.  

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

De politie die vraagt wat je aan het doen bent en als je dan wilt uitleggen wat 

het inhoud het antwoord krijgen dat ze het wel kennen en je veel succes verder 

wensen  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Heb je even?? Wij maken vaak iets bijzonders mee.. Heb er wel eens over  

geblogd in Live Geocaching Magazine... De ANWB die moest komen omdat de 

auto uit elkaar viel.. 15km terug moeten omdat je cache maatje haar telefoon 

verloren is...  



 

 

Geocaching HQ is verheugd om de release van Virtual Rewards bekend te maken, een 

project om een aantal van geocaching's grootste bijdragers te belonen, terwijl ook een 

beperkt aantal nieuwe virtuele caches wordt geïntroduceerd.  

Op 24 augustus ontvingen zo’n 4000 Geocachers verspreid over 63 landen een e-mail 

met informatie over hun Virtual Reward. Deze groep bestaat grotendeels uit top-

kwaliteitsleggers uit landen met ten minste 100 leggers. Groundspeak heeft een a 

lgoritme gemaakt om deze mensen te identificeren op basis van algemene cache-

kwaliteit en cachegezondheid. Actieve community-vrijwilligers ontvangen ook een  

Virtual Reward als dank voor het spenderen van hun tijd en talent in Geocaching om de 

community te ondersteunen en verbeteren.  

Degenen die geselecteerd zijn voor een Virtual Reward hebben een jaar de tijd om een 

Virtual Cache voor publicatie in te dienen. In de komende dagen en maanden vanaf nu, 

zullen nieuwe Virtuals verschijnen op geocaching.com als gevolg hiervan. Nieuwe  

caches die voortvloeien uit Virtual Rewards moeten voldoen aan specifieke richtlijnen, 

dus het kan even duren voordat de listings door het recensieproces geraken. 

We verwachten dat dit nieuws spannend is voor velen in de gemeenschap, maar het 

kan ook vragen oproepen. We proberen hier enkele van de meest voor de hand  

liggende vragen te beantwoorden. 

Yay, Virtuals are back! 

Niet helemaal. Ja, er kunnen tot wel 4,000 nieuwe Virtual Caches gepubliceerd worden 

het komende jaar, maar Virtuals zijn en blijven een ‘grandfathered cache type’. 

Ik heb geweldige caches. Waarom werd ik niet geselecteerd? 

Er zijn zeker meer dan 4.000 geweldige CO’s ter wereld, maar we moesten ergens een 

lijn trekken. We hebben geconstateerd dat het beperken van deze release tot de top 

1% van de resultaten uit ons algoritme voor een ideale verdeling van nieuwe virtuele 

caches zou zorgen over de hele wereld. Geen algoritme is perfect, inclusief het onze. 

Kwaliteit gaat boven kwantiteit, maar bij het creëren van ons algoritme weten we zeker 

dat er (helaas) een aantal goede leggers over het hoofd gezien werden. 

Werden Virtual Rewards gelijkmatig verdeeld over de verschillende landen? 

Nee. Virtual Rewards zijn bedoeld als beloning voor de beste CO’s. Daarom werden ze 

gegeven in verhouding tot het aantal cache-eigenaars in elk land. De meeste landen 

(die met 100 of meer cachehiders) hebben een aantal Virtual Rewards ontvangen die 

gelijkwaardig waren aan 1% van de totale cache-eigenaarspopulatie. Cache-eigenaren 

uit landen met minder dan 100 leggers zijn samen gegroepeerd. De bovenste 1% van 

de cache-eigenaren van die groep kreeg ook een Virtual Reward. In totaal hebben  

cache-eigenaren uit 63 landen Virtual Rewards ontvangen.  

 

Nieuwe Virtual Caches dankzij Virtual Rewards 
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Waarom worden virtuele caches dan niet beschikbaar gemaakt voor iedereen om te 

verbergen? 

Omdat de huidige Virtual Caches zeldzaam zijn, en omdat de resterende Virtuals vaak 

zeer geliefd zijn, vergeten mensen vaak (of misschien hebben ze het nooit geweten), 

dat veel problemen geleid hebben tot de ‘grandfathering’ van Virtuals in 2005. 

Het type Virtual Cache is oorspronkelijk gemaakt zodat mensen hun caches kunnen 

plaatsen waar fysieke caches niet toegestaan waren, of waar er zo veel muggles waren 

dat een fysieke cache niet praktisch was. Hoewel de bedoeling van dit cachetype  

positief was, leidde het tot aanzienlijke problemen voor reviewers en vaak tot 

slechte cachekwaliteit. Sommige mensen gebruikten Virtual Caches als een  

shortcut om simpele caches te maken die geen onderhoud nodig hadden.  

Richtlijnen werden uiteindelijk bijgewerkt om er voor te zorgen dat Virtuals  

speciale eigenschappen kregen om ze te onderscheiden van andere caches. Dat 

zorgde echter voor zoveel subjectiviteit dat het beoordelingsproces moeilijk werd 

voor zowel reviewers als cachers. De beslissing werd uiteindelijk gemaakt om de 

Virtual Cache tot een ‘grandfathered cache type’ te maken en daarmee dit type 

cache niet meer toe te laten, tenzij een manier gevonden kon worden om de  

bovengenoemde problemen te vermijden. 

We hopen dat deze beperkte Virtual Rewards release zal helpen bij het  

minimaliseren van de eerdere problemen met Virtuals, terwijl het meer kansen 

biedt aan de community om meer van dit geliefde cachetype te genieten. Belangrijker 

nog, het is een leuke beloning voor mensen die zo veel hebben bijgedragen aan het 

spel.  

Zullen er meer Virtual Rewards vrijgegeven worden in de toekomst? 

We hebben geen plannen voor iets buiten deze release. Maar we proberen altijd te 

denken aan manieren om kwaliteit (en gezondheid) van nieuwe caches aan te  

moedigen, dus wie weet wat de toekomst kan brengen. 

Werd een speciaal icoon of cachetype overwogen voor Virtual Rewards? 

Het creëren van een nieuw cachetype is een enorm project voor ontwikkelaars en  

ingenieurs van Geocaching HQ. Het zou niet mogelijk geweest zijn om Virtual Rewards 

op tijd te starten als een nieuw cachetype deel uitmaakte van het project. Sommige 

cachers kunnen van mening zijn dat deze nieuwe Virtuals verschillen van degene die in 

het verleden zijn gepubliceerd. Maar de ervaring van het vinden van een Virtual is  

hetzelfde als voorheen, dus leek het ons het beste om het bestaande Virtual Cache-

type te gebruiken.  

Kan een account meer dan één Virtual Reward ontvangen? 

Nee, slechts één Virtual Reward per account. 

Kan een Virtual Reward ontvanger zijn beloning aan iemand anders geven? 

Nee, ‘adopties’ zijn niet toegestaan.  

Naar: “Introducing Virtual Rewards!”  - geocaching.com 
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https://www.geocaching.com/blog/2017/08/virtual-rewards/
http://www.geocaching.com


 

 

SUMAR (NL) - Aan de Heerenweg in Sumar staat langs de weg, op de oprit van  

nummer 12, een klein kastje met raampjes. 'Minibieb' staat er op, 'Leen, neem, geef 

een boek'. 

Je ziet ze steeds vaker. Kleine boekenkastjes aan de straatkant, waar iedereen zomaar 

een gratis boek uit mag halen. Nelleke Dijkstra uit Sumar bezocht de minibieb aan de 

Hageboek in Burgum regelmatig, toen ze op het idee kwam om er zelf ook een te  

maken. 

"Wij zijn van het 'use-what-you-have-principe', dus we gebruikten een metalen kastje 

dat we nog hadden staan. Met ruitjes in de deurtjes en een likje verf hebben we het 

geschikt gemaakt om als minibieb te kunnen dienen." 

"Soms staan er ineens nieuwe boeken in" 

De mensen die een boek komen lenen of brengen ziet ze eigenlijk haast nooit. "Maar 

de bieb wordt zeker wel gebruikt. Regelmatig zie ik dat er een boek weg is, of dat er 

nieuwe boeken in staan. Het genre maakt niet uit: er staan kinderboeken in, romans, 

kookboeken, informatieve boeken, tijdschriften, maar ook dvd's en cd's. Dus wie nog 

leesvoer zoekt voor op vakantie is van harte welkom!" 

De website minibieb.nl verklaart het opduiken van de vele kleine boekenkastjes uit het 

feit dat steeds meer bibliotheken en boekwinkels hun deuren moeten sluiten vanwege 

bezuinigingen. Daarnaast zijn eigen initiatieven van burgers in opkomst: auto's delen, 

planten ruilen en voor elkaar koken. De minibieb sluit aan bij die beweging. De  

beheerders van de bibliotheekjes delen hun boeken door ze na het lezen niet in de kast 

te zetten, maar er een buurman of een voorbijganger blij mee te maken. 

De minibieb aan de Heerenweg heeft tevens de functie van kinderzwerfboekstation. 

Kinderzwerfboek wil alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken mee naar 

huis te nemen en te lezen. Om daarna het boek weer te laten zwerven zodat andere 

kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen. (Meer info: www.kinderzwerfboeken.nl )

Tevens is er in het kastje een Geocache te vinden. Het gebeurt tegenwoordig wel vaker 

dat zo’n kleine bibliotheekjes ook dienst doen als verstopplek voor een cache. 

Ook weggeefkasten zien we steeds vaker 

Naast minibiebs zijn ook de zogenaamde 'weggeefkasten' in opkomst. Hierin kan men 

alles kwijt wat niet meer nodig is, zodat anderen het weer kunnen gebruiken. Op die 

manier worden goede spullen niet zomaar weggegooid. 

Boekenkast opgeruimd? Breng de overtollige boeken naar een minibieb in de buurt. 

Actieve minibiebs zijn te vinden op de website: www.minibieb.nl. Daar zijn tevens tips 

te vinden voor wie zelf graag een minibieb wil openen, evenals een bouwtekening voor 

de doe-het-zelver. 

Naast minibieb zijn er ook nog andere gelijkaardige initiatieven, zoals Little Free Library, 

ontstaan in de Verenigde Staten in 2005. Meer info hierover is te vinden op de website 

van het initiatief, www.littlefreelibrary.org 
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Geocachen in de bibliotheek 

http://kinderzwerfboek.nl/
http://www.littlefreelibrary.org
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Waar staan die kastjes met een cache nu? 

In Nederland en België zijn er al een heel aantal te vinden. Op onze website proberen 

we in kaart te brengen hoeveel er nu precies zijn, en waar ze zich bevinden. 

Je kan de huidige kaart bekijken op www.geonewsbene.com/minibieb 

Heb je zelf een toevoeging of wijziging voor onze kaart? Laat het ons weten via  

geonews@hotmail.nl of via een bericht naar onze Facebookpagina. 

Naar: “De minibieb: leen, neem of geef een boek”  - actiefonline.nl 
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Like ons op 

Facebook! 
@GeonewsBelgieNederland 

http://www.geonewsbene.com/minibieb
https://www.actiefonline.nl/nieuws/cultuur/24177/de-minibieb-leen-neem-of-geef-een-boek-
https://www.actiefonline.nl/
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GC6RGCF 

Tickets en info: 
www.geocoin.be 

14-17 september 2017 

- 4 events 

- Enorm veel coins 

- Internationaal publiek 

- Op de foto met Signal the Frog  

- Lab caches 

- 20-tal nieuwe caches  

- Birre’s High Quality TB’s  

- Kinderanimatie 

- En zo veel meer! 

(Aarschot, BE) 
Main event (GC6RGCF): 16 september 
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Halle (Saale, Duitsland) - Voor deze hobby is geen cannabisplant veilig: een cacher  

ontdekte op zondag 13 augustus een hennepplantage in Halle (Saale) tijdens het  

Geocachen. 

Omstreeks 19:30 uur meldde een Geocacher een vermoedelijke hennepplantage aan 

de politie in Halle. Hij vertelde een agent dat hij planten bij de vijvers van Angersdorfer 

had ontdekt. 

De politie ging onmiddellijk op weg. Eens daar konden de agenten een kleine  

plantage met 36 cannabisplanten van ruim twee meter groot opdoeken. Ter plekke  

namen ze de planten in beslag en werd een officieel onderzoek ingeleid naar de illegale 

teelt van verdovende middelen. 

Naar: “Mann stößt beim Geocaching auf Hanf-Plantage”  - tag24.de 

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 

Geocacher helpt hennepplantage oprollen 

Heb je altijd al eens in een magazine willen verschijnen?  

Dit is je kans! Voor onze rubriek 'Meet the Geocacher' 

zoeken we Geocachers die ons iets meer willen vertellen 

over hun avonturen en hun dagelijkse leven als  

Geocacher. 

 

Wat denk je? Je kan onze vragen beantwoorden  

via deze link: bit.ly/2rZFRkE 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons  

interview in te vullen! 

ADVERTENTIE 

GC6RGCF 

https://www.tag24.de/nachrichten/halle-saale-angersdorfer-teiche-mann-geocaching-hanf-plantage-313586
https://www.tag24.de/
http://bit.ly/2rZFRkE
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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 

Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 
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BINAIRE PUZZEL 

Een binaire puzzel bestaat uit  

enkel nullen en eentjes. In iedere rij 

en iedere kolom moeten 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. 

mailto:geonews@hotmail.nl
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Shoot! 

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

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 
 

geonewsbelgienederland 

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. 

© Nick Van Bael 

© Rafael Sales 
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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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