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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  

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

“Zo brachten 

de earthcaches 

op IJsland ons 

op de meest 

prachtige  

plekken!” 

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

Zeker elk weekend en het liefst nog vaker. Ik vind het heerlijk om na het werk "mn kop 

leeg te lopen" en een paar caches te zoeken. In het weekend loop ik vaak multi's of een 

trail en is het echt heel slecht weer dan wordt er lekker gepuzzeld om mysteries op te  

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

Een goede vriendin en tevens trainingsmaatje had het er al een aantal keer over gehad. 

Als echt outdoor persoon en iemand die wel van een uitdaging houdt, leek haar dit wel 

wat voor mij. Op een ochtend in maart 2016, toen ik uitrustte van een avonddienst, heb ik 

een gegoogled wat geocachen nou precies was. Ik besloot mij aan te melden en de heb de 

app gedownload. Er bleek toen een traditional vlak bij mij huis te liggen. Voordat ik weer 

naar het werk moest, besloot ik deze te gaan zoeken. Het heeft mij zeker 45 minuten  

gekost om het minutiekistjes te vinden, maar was daarna direct verkocht!  

GC25WXP - kluane lake! Absoluut de mooiste plek op aarde die ik ooit heb bezocht. In 

de zomer van 2016 hebben we 4 weken door de wildernis van Alaska getrokken. Op de 

grens met Canada hebben we bij kluane lake op de camping gestaan. Deze plek was zo 

mooi en had alles waar je bij Alaska aan denkt! Ooit gaan we nog eens terug, voor nu 

hebben we de herinneringen nog.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Ik mag altijd graag earthcaches doen, puur om het feit dat je er zoveel van kan leren. 

Maar ook een multi door prachtige natuur of een zeer mooi gemaakte traditional  

kunnen mij plezieren.  

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

Ja. Ik heb 3 multi's weggelegd, alle 3 zijn multi's voor de echte puzzelliefhebbers. Ik hou 

van veldpuzzels en een prachtige eindcache vinden op het eind. Aan de positieve logjes 

van mensen te zien, denken zij daar net zo over. Tevens heb ik diverse trackables de  

wereld ingestuurd. 2 hebben we in Alaska achter gelaten en die zijn nog steeds op reis. 

Ook een aantal zijn kwijt en 1 is net aan een nieuwe missie begonnen. Op weg naar Loch 

Ness is Schotland!  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Rotzooi en afval in caches! Neem het gewoon mee en gooi het thuis weg, kleine  

moeite!  

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

Nee. Wel 2 honden en mn man :)  
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Bij deze willen we Flet ook nog bedanken voor het beant-

woorden van al onze vragen.  

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

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

Een eland vrouwtje met haar 2 jongen! We waren in Denali NP bezig om een  

earthcache op te lossen en moesten daarvoor een foto maken. Toen we daar naar toe 

liepen, kwamen we een eland vrouwtje met haar 2 jongen tegen. En iedereen die 

denkt wat mooi? Dat was het ook, achteraf, maar niet als je er op 15 meter vanaf 

staat! Die beesten zijn, zeker met jongen, nogal gevaarlijk! Pas nadat we rustig zijn 

weggelopen, beseften we ons pas wat voor moois we hadden gezien.  

Bij deze willen we Frisbee-lady ook nog bedanken voor het beantwoorden van al  

onze vragen.  

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

De vele puzzels die zijn opgelost, daar leer je altijd weer wat van. Denk aan diverse 

codes ontcijferen en de verschillende onderwerpen die voorbij komen. Ook de  

earthcaches leren je altijd heel veel. En niet te vergeten, GPS en coordinaten.  

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  

info@geonews.be 

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?  

Ja. Elk jaar prikken esther&doenja en ik een weekend om te gaan caches en probeer ik 

vakanties ook te combineren met het zoeken van caches. Zo brachten de earthcaches 

op IJsland ons op de meest prachtige plekken!  

Woon je wel eens events bij?  

Ja. Ik hou niet van een event op een oprit of parkeerplaats, dus als ik een event bijwoon 

dan zit er wel altijd een activiteit aan vast. Zo heb ik al eens een pubquiz gespeeld,  

bingo' s bijgewoond en op speciale woodie ruilevents geweest. CET staat nog op de 

planning voor dit jaar.  



 

 

Groundspeak heeft een nieuw programma op poten gezet genaamd Planetary 

Pursuit. Hierin ga je als Geocacher op pad om nieuwe souvenirs te verdienen in het 

teken van ons zonnestelsel. 

Sluit je aan bij Planetary Pursuit 

We bevinden ons in het jaar 2650. Je bent uitgenodigd om je aan te sluiten bij de  

Geocaching Explorers Club, waardoor je één van de eerste Geocachers wordt die iedere 

planeet in ons zonnestelsel bezocht heeft. En het beste van allemaal? Je verdient er 

nog een hele hoop souvenirs mee ook! 

Hoe het spel gespeeld wordt 

Vind verschillende Geocache types om punten te verzamelen voor de Vriendenliga (ook 

gekend als Friend League) tussen 19 maart en 8 april. Hoe meer punten je verzamelt, 

hoe meer souvenirs je kan verdienen. Er zijn in totaal 10 souvenirs te verzamelen. Heb 

je ze allemaal te pakken gekregen? Dan ben je een Official Space Explorer! 

Hieronder kan je terugvinden welke souvenirs je kan verdienen. 

Maar hoe verdien je punten? Dat vind je hieronder terug. 

 

Op naar de sterren, en daar voorbij... 
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Souvenir 
Punten benodigd op de Vriendenliga 
(individueel) 

Planetary Pursuit: Earth 5 punten 

Planetary Pursuit: Venus 10 punten 

Planetary Pursuit: Mercury 20 punten 

Planetary Pursuit: Mars 40 punten 

Planetary Pursuit: Jupiter 65 punten 

Planetary Pursuit: Saturn 100 punten 

Planetary Pursuit: Uranus 200 punten 

Planetary Pursuit: Neptune 300 punten 

Planetary Pursuit: Pluto 500 punten 

Official Space Explorer 
Verzamel alle souvenirs hierboven (500 punten) 
en verkrijg dit extra souvenir. 

Actie Aantal te verdienen punten 

Log een ‘Found it’ voor eender welke Geocache 
(Traditional, Virtual, Webcam, Wherigo) 

5 punten 

Log een ‘Found it’ voor een Multi-Cache of 
Letterbox Hybrid 

10 punten 

Log een ‘Found it’ voor een Mystery Cache of 
EarthCache 

15 punten 

Woon een event bij (eender welk type event) 15 punten 

Laat een trackable (TB of coin) achter 4 punten 



 

 

Wat is de Vriendenliga? 

De Vriendenliga is een scorebord dat toont in welke mate jij en je vrienden actief zijn 

met het Geocachen, met andere woorden hoeveel caches je logt op geocaching.com. 

Je verdient punten op dit scorebord iedere keer dat je een cache vindt of een  

evenement bijwoont dat geregistreerd werd op geocaching.com. Voor Planetary 

Pursuit kan je ook punten verdienen wanneer je een trackable ergens achterlaat. 

Op de Vriendenliga kan je zien hoeveel punten je verdiend hebt tijdens deze opdracht, 

maar ook hoe goed je vrienden het doen. Op maandag 9 april, wanneer de opdracht 

beëindigd is, zal de teller opnieuw op nul gezet worden. 

Dit is trouwens niet de eerste keer dat de Vriendenliga gebruikt wordt, afgelopen  

zomer werd deze geïntroduceerd voor de opdrachtenreeks rond Mary Hyde. 

Hoe kan ik deelnemen? 

Bezoek de Vriendenliga (https://www.geocaching.com/play/friendleague) om je score-

bord te activeren. Verzamel van 19 maart tot en met 8 april punten en je zal je score 

automatisch zien stijgen. 

Kan ik op eender welk moment beginnen met de Planetary Pursuit? 

Natuurlijk kan dat! Zolang je maar punten verzamelt voor 9 april is er geen vuiltje aan 

de lucht! 
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ADVERTENTIE 

https://www.geocaching.com/play/friendleague
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CITO weken 2018 

Ook dit jaar kunnen liefhebbers van CITO events weer hun hartje ophalen tijdens twee 

weken die speciaal in het teken staan van de CITO. 

Als navolging op het succes van de CITO weken van de afgelopen jaren, worden er ook in 

2018 twee weken voorzien waarin je een speciaal souvenir kan verdienen door deel te 

nemen aan een CITO event. In volgende periodes is dat mogelijk: 

 Lente CITO week: 21 tot en met 29 april 2018 

 Herfst CITO week: 15 tot en met 23 september 2018 

Maar wat is dat precies, een CITO? 

Ken je het principe CITO nog niet? Geen probleem, we leggen het kort even uit. CITO is 

de afkorting van ‘Cache In, Trash Out’. Het is een type evenement waarbij Geocachers 

allerhande zaken doen om onze leefomgeving weer een tikje mooier te maken. Het kan 

dan gaan om het opruimen van zwerfvuil, maar ook het herstellen van natuur zoals  

plaggen van heide wordt daaronder gerekend. Een CITO kan in principe op elk moment 

van het jaar gehouden worden, maar in de praktijk worden er zelden in de winter  

gehouden. Wil je graag foto’s bekijken ter illustratie? Surf dan naar de Geonews galerij 

(www.geonewsbene.com/galerij) en open een galerij met het CITO logo ernaast. 



 

 

P A G I N A  7  

Misschien heb je er vaag al eens van gehoord, of ben je een van de weinigen die het 

al eens geprobeerd heeft. Geotours is, zoals de naam al suggereert, een tour met 

daarop een aantal Geocaches die je op een aantal mooie locaties brengen. 

Geotours bestaan al een hele tijd, maar het aantal tours dat wereldwijd bestaat is nog 

steeds redelijk klein. Geotours zijn het huwelijk tussen Geocaching en toerisme. We 

combineren de kennis van mensen uit de buurt over lokale ondernemingen en  

attracties met de opwinding en avonturen van Geocaching.  

In de lage landen zijn er tot op dit moment nog maar twee officiële Geotours die  

goedgekeurd werden door Groundspeak, namelijk eentje in Amsterdam (Garden of  

Amsterdam GeoTour, 24 Geocaches) en eentje in Knokke-Heist (Knokke-Heist GeoTour, 34 

Geocaches).  

Wil je meer weten over Geotours en waar ze te vinden zijn?  

Bezoek dan https://www.geocaching.com/play/geotours 

Geotours al eens geprobeerd? 

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 

https://www.geocaching.com/play/geotours/garden-of-amsterdam
https://www.geocaching.com/play/geotours/garden-of-amsterdam
https://www.geocaching.com/play/geotours/knokke-heist-belgium
https://www.geocaching.com/play/geotours
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 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 info@geonews.be 

Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 

GEOSLANG 

Begin in het ORANJE vak en baan je een 

weg naar het GRIJZE vak. Je mag enkel 

van Mysterie naar Multi, van Multi 

naar Traditional en van Traditional 

naar Mysterie gaan (zie hieronder).  

Let op: je mag niet schuin gaan! 
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Shoot! 

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

Stuur ons uw foto! 

info@geonews.be 
 

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. 

© 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  

info@geonews.be 
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