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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

In mei 2012 was ik met een paar vrienden in het Rivierenhof nabij Antwerpen toen er een zei dat hij 
even een stukje wilde gaan wandelen om een "cache" te gaan zoeken. Nieuwsgierig als ik was ben ik 
toen meegegaan. Op die dat heb ik toen mijn eerste 4 geocaches gevonden en ik was ook meteen ver-
kocht.  

Hoe vaak ga je Geocachen en wat is je drijfveer om dat te doen?  

Eigenlijk veel te weinig. De meeste geocaches vind ik omdat ik op een locatie ben, mijn telefoon pak 
en kijk of er geocaches in de buurt zijn. Een paar keer per jaar neem ik er echt de tijd voor en dan doe 
ik dat voornamelijk om buiten te zijn!  

Welke Geocache blijft jou het beste bij? 

De geocache die de meeste indruk op mij gemaakt heeft is "Anno 1680" in Den Haag. Het is een multi 
(niet perse mijn favoriete soort geocache, maar toch) door het Den Haag van 1680. Je krijgt een kaart 
uit die tijd mee en opdrachten die moeten worden opgelost. Het geeft je veel inzicht over het verleden 
van Den Haag (en Nederland in het algemeen). Al met al een mooie historische wandeling!  

Co-host Bjorn, bij de Geocache Radio podcast, heeft een soortgelijke multi in Mechelen gelegd,  
genaamd Anno 1707. Ik heb deze helaas nog niet kunnen doen, maar hij staat zeker hoog op het  
verlanglijstje.  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Ondanks dat ik de Anno 1680 zo goed en mooi vind heb ik niet zo veel met multi's. Er is altijd een  
risico dat je na veel tijd en puzzelen toch geen container vindt (en dat is toch wel de ultieme beloning). 

De leukste geocaches vind ik de zogenaamde gadget-caches. Bij deze geocaches is meestal de  
container snel gevonden, maar om hem te openen moet je iets speciaals doen.   

Bezoek je wel eens events? 

De leukste events vind ik de meet&greets. Het samenkomen met geocachers en dan de ervaringen  
delen is het leukste van dit soort events. Vaak vormen zich zo weer nieuwe groepjes die er voor de rest 
van de dag op uit trekken om geocaches te zoeken. Voor de podcast vind ik het het leukst om naar  
Mega-events te gaan. Daar kom je veel geocachers, shops en hier-en-daar een geocache beroemd-
heid tegen.  

“ Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje 
bij ‘geoGilian’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Heb je zelf al Geocaches verstopt en/of trackables de 
wereld in gestuurd?  

Ik heb zowel geocaches verstopt (11), maar er is er op 
dit moment nog maar 1 actief. Ondertussen  
hebben we ook al een behoorlijk aantal TBs  
verstuurd, maar helaas zijn de meeste ondertussen 
kwijtgeraakt en maken ze helaas geen kilometers meer.  

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

Meestal ga ik in mijn eentje op stap.  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan Geocachen? Of heb je 
jouw vakantie al eens gecombineerd met Geocaching?  

Geocachen tijdens de vakantie doe ik zeker. Al was het maar om weer een land op de geocache-
landkaart te kunnen zetten. Ik plan geen speciale vakanties om te geocachen.  

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

Het belangrijkste dat ik heb geleerd is dat ik het nog leuker vond om buiten bezig te zijn dan ik al wist. 
Vroeger maakten we nog wel eens een fietstocht of wandeling, maar met het geocachen erbij is er nog 
meer reden om er op uit te gaan. Daarnaast kom je op plekken waar je normaal eigenlijk niet zo snel 
zou komen.  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Over het algemeen stoort het mij het meest dat de staat van de containers de laatste tijd sterk achteruit 
gaat. Dat heeft enerzijds te maken met COs die daar soms wat te weinig aandacht aan besteden, maar 
in toenemende mate zie ik dat dat te maken heeft met de geocachers die de geocache niet achterlaten 
zoals het bedoeld is en soms dingen kapot maken om bij het logboekje te komen. Misschien heeft dat 
te maken met beginners die nog niet zo goed snappen wat de bedoeling van het spel is.  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Voor de podcast gaan Bjorn en ik tenminste een keer op pad om wat opnames te maken. Altijd  
gezellig want normaal zien we elkaar alleen via Skype. In April waren we met zijn tweeën op pad om 
wat opnames te maken tijdens het doen van een multi in Hasselt. Met veel zin en enthousiasme zijn we 
toen begonnen. WP1 was zo gevonden en ook WP2 hadden we snel gezien. Toen WP3... Er waren daar 
grote verbouwingswerkzaamheden bezig en we konden het antwoord op de vraag niet vinden. Na een 
half uur moesten we opgeven, want we wisten niet hoe we naar WP4 moesten komen. Jammmer, maar 
er waren alternatieven... Zo was er nog een multi, iets met standbeelden. Ook hier zijn we snel op pad 

“ Het belangrijkste dat ik 
heb geleerd is dat ik het 
nog leuker vond om 
buiten bezig te zijn dan 
ik al wist.  
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gegaan en al snel hadden we WP1 en WP2 gevonden, bij WP3 moesten we wat langer zoeken en toen, 
na nog wat verder wandelen, kwamen we bij WP4. Geen enkel standbeeld te vinden. Na wat rond te 
vragen en nog eens goed te kijken en te lezen moesten we ook hier onze zoektocht eindigen. Op de 
terugweg naar de auto hebben we nog wel een earth- en een traditional cache gedaan. In de avond 
hadden we nog een event. Op de weg daarheen hebben we nog een gadget-cache gedaan.  
Uiteindelijk was het toch een goede en leuke geocachedag, maar voor de multi's moeten we nog een 
keer terugkomen.  

Is er iets wat je graag nog kwijt wil?  

Luister naast het leven van Geonews ook eens naar de Geocache 
Radio podcast.  

Van harte bedankt voor je antwoorden, geoGilian! 

Wil je graag meer weten over de podcast waar geoGilian aan  
meewerkt? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van  
Geocache Radio podcast: www.geocacheradio.eu/ 

ADVERTENTIE 

https://www.geocacheradio.eu/
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Dit jaar wordt al voor de achtste keer de International Geocaching Day gevierd, en dat kunnen we  
uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Sinds 2011 wordt iedere derde zaterdag van de maand augustus International Geocaching Day  
gevierd. En dat doen we als Geocachers uiteraard op onze eigen manier: door middel van events en 
het vinden van Geocaches. Sinds enige tijd hoort daar ook een leuk cadeautje bij dat Groundspeak 
voor ons voorziet, namelijk een souvenir dat je kan verdienen voor op je profiel. De voorwaarde om dat 
souvenir te vinden? Simpel: gewoon een evenement bijwonen of een Geocache vinden op de derde 
zaterdag van augustus. 

Dit jaar vindt International Geocaching Day dus plaats op 18 augustus. Naar goede gewoonte worden 
er door vele cachers wereldwijd evenementen georganiseerd ter ere van deze dag, en ook dit jaar is 
dat niet anders. Ook onze reporter zal deelnemen aan een aantal evenementen en er foto’s maken, die 
je nadien gratis kan terugvinden op onze website. Wil je graag weten waar je hem kan tegenkomen? 
Neem dan eens een kijkje op www.geonews.be/events, daar kan je namelijk een lijst terugvinden van 
evenementen waar we aanwezig zijn. 

Wist je trouwens dat de eerste International Geocaching Day werd gevierd samen met de Block Party? 
De Block Party was een groot evenement dat werd georganiseerd op 20 augustus 2011 nabij het 
hoofdkwartier van Groundspeak. Dit evenement werd niet onder de gewone noemer van events  
geplaatst (ook niet als MEGA of GIGA event), maar werd een cachetype op zich. Wie ’Block Party’ als 
cachetype tussen zijn gevonden caches heeft staan, was dus aanwezig op dit unieke evenement.  

http://www.geonews.be/index.php/events/index
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Op de ochtend van 8 juli  
ontvingen de teams hemar8  

en hejo11 een aantal  
enthousiaste Geocachers op 
hun Zomerse Zwarte Bergen 

Terras Event. Ook onze  
reporter was aanwezig en  

kon het evenement  
vastleggen op de gevoelige 

plaat. Voor meer foto’s kan je  
terecht op onze website:   

www.geonews.nl/zwartebergen 
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Deze sterren geven aan wat de  

moeilijkheid is van de opgave. 
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Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en geniet van tal van voordelen: 

 Als eerste te weten komen wanneer er een nieuwe Geonews is 

 Deelnemen aan wedstrijden exclusief voor nieuwsbriefabonnees 

 De koppen van het magazine kennen nog voordat je het magazine opent 

 En nog veel meer! 

 

Inschrijven kan via onze website: 

www.geonews.be/subscribe 

Behoren Geocachers tot de doelgroep voor reclame van uw bedrijf? 

Zoek niet verder! Geonews biedt wat u nodig hebt! 

Voor inlichtingen: info@geonews.be 

http://www.geonews.be/subscribe
mailto:info@geonews.be
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Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 

@GeonewsBelgieNederland 
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© Lisette Cleijsen  
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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. 

© Stefan Van Bael  

Jouw foto in Geonews magazine?  
Het kan! Bezorg ons je kiekjes via 

info@geonews.be 

© Thijs van Nassau  

mailto:info@geonews.be
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Omdat een  Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie 
haar best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing 
van de puzzels zijn te vinden op de laatste pagina van deze uitgave. 

SUDOKU 
Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke 
kolom en in elk deelblok 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. 

                8 

  9 7             

2           1 9   

  5               

  3     5 9     6 

      6       1 4 

    5 3       4   

8   9     1     5 

6 7   8         1 

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. 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be 

0         1             

                    0   

          0 0       0 0 

1                     0 

      1   1   0 0       

                        

  1     0   1   0   1 1 

1                       

          0         1 1 

      1   0 0           

  1   1       1   0   0 

  0       0       1 1   

mailto:info@geonews.be
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Oplossingen 
Pagina 13 

Geonews magazine 

Jaargang 6, nummer 7 
www.geonews 

.be 

.nl 

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! 

3 1 4 9 6 2 7 5 8 

5 9 7 1 8 3 4 6 2 

2 6 8 5 7 4 1 9 3 

4 5 6 2 1 8 3 7 9 

7 3 1 4 5 9 2 8 6 

9 8 2 6 3 7 5 1 4 

1 2 5 3 9 6 8 4 7 

8 4 9 7 2 1 6 3 5 

6 7 3 8 4 5 9 2 1 

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

http://bit.ly/2rZFRkE

