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Bye bye CITO-weken, 
hello CITO-seizoenen! 

Ontdek de nieuwe kaart 
van geocaching.com 

Win met Geonews! 
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Al een aantal jaren kunnen we als milieu– en natuurbewuste Geocachers ons hartje ophalen bij  
verschillende CITO events die worden georganiseerd in onze regio. En die events winnen ieder jaar nog 
aan populariteit. En dat hebben ze gemerkt bij Groundspeak... 

CITO events zijn evenementen waarbij Geocachers samen hun steentje bijdragen voor het milieu of de 
natuur. Dat is mogelijk in veel verschillende vormen, van het opruimen van zwerfvuil tot het plaggen 
van een stuk heide of het uitvoeren van lichte snoeiwerken in een bos. 

CITO staat voor Cache In Trash Out, of in het Nederlands zouden we ook wel Cache In Troep  
Opruimen kunnen zeggen. Deze evenementen kunnen in principe op eender welk moment van het 
jaar georganiseerd worden, maar in de praktijk vindt het grootste aantal plaats tijdens de lente of de 
herfst. 

Al verschillende jaren probeert Groundspeak dit soort events te promoten, en het lijkt erop dat dat ook 
begint te werken. Want hoewel het aantal Geocachers dat CITO events bijwoont eerder klein is, toch 
zien we ieder jaar een toename in dat aantal. Eén manier waarop Groundspeak dit type events  
promoot is door jaarlijks twee keer een zogenaamde ‘CITO week’ te organiseren. Deze worden  
doorgaans gehouden in april en september. Tijdens deze weken gaat er meer aandacht uit naar CITO 
events en kan je door een CITO event bij te wonen of te organiseren een souvenir verdienen. En dat 
lijkt te werken, want ieder jaar verdienen meer en meer Geocachers de souvenirs die tijdens deze twee 
weken te rapen vallen. 

Maar nu komt Groundspeak met een belangrijke herziening, want vanaf dit jaar zijn er geen CITO  
weken meer, maar wel CITO seizoenen! Vanaf nu worden deze events namelijk gepromoot van 1 maart 
tot en met 31 mei en van 1 september tot en met 30 november. En net als tijdens de CITO weken kan 
je voor ieder seizoen uiteraard een souvenir verdienen door een CITO event bij te wonen of te  
organiseren. 

De redenen waarom ze de periodes verruimen zijn zeer divers, maar in een recent blogbericht gaven 
ze onderstaande punten als het meest doorslaggevend: 

 In verschillende delen van de wereld is één week in april en in september simpelweg niet  
voldoende om succesvolle CITO events te organiseren. Men is er mogelijk te hard afhankelijk van 
het weer. Het kan namelijk te koud of te donker zijn, of er zijn andere elementen die roet in het 
eten gooien zoals een te zware wind. 
 

 Veel Europese Geocachers kunnen tijdens de lente geen CITO events organiseren met de nadruk 
op het herstellen van de natuur omdat het broedseizoen volop bezig is. Daardoor zijn vele  
natuurreservaten niet toegankelijk voor de organisatie van events, of is het niet verantwoord om 
er werken uit te voeren aangezien het broedende vogels zou storen. 
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 Groundspeak wilt meer flexibiliteit bieden aan Geocachers om  
samenwerkingen op te zetten met de lokale autoriteiten of met  
natuurorganisaties voor de organisatie van een event. Groundspeak  
gelooft erin dat door de periode te verruimen waarin deze CITO events 
georganiseerd kunnen worden het Geocachers toelaat meer mogelijk-
heden te krijgen om samen te werken met andere partijen zoals de  
beheerders van natuurgebieden, gemeentebesturen en non-profit  
organisaties met als doel het milieu en de natuur een duwtje in de rug te 
geven. 
 

Wij zijn in ieder geval alvast verheugd dat Groundspeak veel ruimere periodes voorzien heeft hiervoor. 
Niet alleen om de redenen die ze zelf aanhalen, maar ook omdat het Geocachers meer kansen geeft 
deel te nemen aan dit soort events. Tot voor kort had je immers pech als je tijdens de CITO weken  
toevallig al plannen had en die niet kon verzetten, maar nu zullen de events over een veel grotere  
periode gespreid worden, waardoor je veel meer mogelijkheden hebt om een event bij te wonen. 

Maar de evolutie die Groundspeak doormaakt voor de CITO weken is toch wel opmerkelijk, want  
eigenlijk kunnen we nog maar sinds 2016 spreken over CITO weken, tot 2015 was er immers maar één 
CITO weekend per jaar. Van twee dagen per jaar zijn we op amper 5 jaar tijd dus geëvolueerd naar 
maar liefst 183 dagen met een grote focus op CITO’s, als dat niet sterk is... 
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Hoe zijn jullie begonnen met Geocaching?  

Vooral de echtgenote van het team volgt de leuke vlogs van Jolien en Jenno op Youtube… In één van 
die vlogs kwam het koffie- en theehuis GeoTea voor. Wij vonden het een leuk idee om GeoTea ook 
echt eens te bezoeken, en dat hebben we ook gedaan. Maar het is niet bij die ene keer gebleven. We 
werden altijd warm ontvangen, en tijdens één van onze bezoekjes aan GeoTea stelde Jenno het  
Geocachen aan ons voor, zo is het voor ons allemaal begonnen. 

Hoe verloopt het Geocachen dan bij jullie? 

Daar wij nog maar 6 maanden aan het Geocachen zijn en bijgevolg nog niet 
veel ervaringen hebben, hebben we de ene cache al wat sneller en  
gemakkelijker gevonden dan de andere.  Onze dochter vindt het superleuk 
om samen met ons te cachen en daarom zoeken wij leuke, kindvriendelijke 
rondjes uit. Onze dochter is de beste speurneus van team GC2220.  Als ze de 
cache heeft ontdekt, roept zij altijd: “Gevonden!”, dus onzichtbaar en  
onhoorbaar loggen hoort er niet echt bij. 

Na 6 maanden hebben wij de kaap van 500 caches bereikt. Tijdens het Geocachen genieten wij met 
ons drietjes altijd van het buiten zijn in de natuur en van het ontdekken van onbekende plekjes in 
Vlaanderen en Nederland. 

Wat is van die 500 caches dan de mooiste of leukste die jullie al gedaan hebben?  

Dat is een moeilijke keuze... Van de 500 gelogde caches zijn er tradjes, multi's, mysteries, virtuals,  
letterboxen en earthcaches. Elke cache owner verdient een favo: soms voor de creatieve en originele 
cachebehuizing, soms voor het ontdekken van het landschap, soms voor het mee helpen oplossen om 
de eindcoördinaten te bepalen, dat maakt Geocachen voor ons zo leuk. Maar het allerleukste en  
bijzonderste tot nu toe, is ons allereerste event dat we zelf hebben georganiseerd. 

Hoe kijken jullie nu terug op dat event? 

Stiekem hadden we gehoopt op een massale aanwezigheid van geocachers die woodies willen ruilen, 
want elke organisator van een event hoopt natuurlijk dat het een succes wordt. En we durven toch wel 
stellen dat ons event meer dan geslaagd was, we hadden namelijk niet verwacht dat er zoveel  
Geocachers aanwezig zouden zijn op ons eerste event. 

Kriebelt het dan om er nog eens eentje te organiseren?  

Het is best spannend, een eerste event organiseren. Het was een gezellige drukte: heel veel woodies 
kunnen ruilen (meer dan 100), vele leuke cachers ontmoet met leuke babbels en superleuke  

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘GC2220’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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event-logjes achteraf. We hebben ook leuke feedback  
gekregen van Jolien en Jenno en heel vaak de vraag  
gekregen van Geocachers of er een tweede editie komt, dus... 

Ja, ja, wij hebben heel veel zin om een tweede woodie ruil event te organiseren. 

Van waar komt jullie fascinatie voor woodies eigenlijk?  

Enkele maanden geleden heeft onze dochter tijdens het geocachen een woodie gevonden in een  
cache. Ze vond het heel leuk om woodies te verzamelen.  En zo kwam ook het idee om zelf een woodie 
te laten maken. De eerste TB die we op reis stuurden leek ons heel leuk als ontwerp voor onze eerste 
eigen woodie. Na een eerste eigen woodie in 2018, leek het ons leuk om een nieuwe , tweede woodie 
te laten ontwerpen voor 2019, die kon op ons woodie ruil event voor de allereerste keer in primeur  
geruild en verzameld worden. 

En hebben jullie er evenveel van kunnen ruilen vandaag als jullie verwacht hadden?  

Het overtrof onze verwachtingen, wij hebben dubbel zoveel woodies  
kunnen ruilen dankzij dit event...  Wij hebben een exclusieve event-
woodie laten ontwerpen voor het woodie ruil event. Daar wij thee-
drinkers zijn en daar wij ons allereerste event bij GeoTea in Lille  
hebben mogen organiseren, hebben wij een knipoog willen  
maken met deze exclusieve event woodie. ‘Be our guest’ stond er 
namelijk op vermeld. Wees welkom. Bedoelen we daarmee, want 
iedereen was ook echt welkom: om te ruilen, om te babbelen, om  
kennis te maken met andere Geocachers. 

Komen jullie eigenlijk vaak naar events?  

Ondertussen hebben wij een 13tal events bezocht waarvan de helft in december, het is altijd leuk om 
een event te bezoeken... soms een meet&greet, soms een event met nieuwe caches. We kijken in ieder 
geval al uit naar ons eerste bezoek aan een mega-event. Het mega-event van Birre in de zomervakantie 
lijkt ons heel leuk. Wij horen heel veel leuke verhalen over de voorbije edities. 

Wat zijn jullie belangrijkste doelen in 2019 en waar kijken jullie naar uit?  

Dat wij nog vele leuke momenten als gezinnetje kunnen beleven tijdens het geocachen met leuke 
vondsten en leuke ontmoetingen met andere geocachers...en natuurlijk kijken wij uit naar de tweede 
editie van het woodie ruil event! 

Bij deze willen we team GC2220 nog van harte bedanken voor het interview! 

Wil je de sfeer van op het event zelf opsnuiven? Neem dan zeker eens een kijkje naar de foto’s op de  
volgende pagina of bekijk de hele galerij op www.geonews.be/wre! 

“ Elke cache owner  
verdient een favo 

http://www.geonews.be/wre
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Op 26 januari 2019 was het bij GeoTea in het Belgische Lille over de koppen lopen vanwege het eerste Woodie Ruil Event van GC

 

Jong en oud kon er naar  
hartenlust woodies ruilen  
met andere Geocachers.  
En dat er veel geruild is,  

dat kan niemand ontkennen.  
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Op 26 januari 2019 was het bij GeoTea in het Belgische Lille over de koppen lopen vanwege het eerste Woodie Ruil Event van GC2220. 

 

De enorme opkomst bewijst maar hoe  
populair woodies tegenwoordig zijn.  
Wie weet zelfs al populairder dan de  

traditionele TB’s en coins... 
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ADVERTENTIE 

  www.cachingshop.be 

 

 
Profiteer van 15% korting voor iedere lezer van Geonews! 

Gebruik de kortingscode geonews19 om je korting te innen! 

Geldig tot en met 30 juni 2019 vanaf een bestedig van € 20,- 

Actie niet geldig op premium lidmaatschappen 

   Happy Caching! 

Gratis levering in Mol, Balen & Lommel!  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Veel geocachers houden ervan de wereld te ontdekken, vooruit te plannen en cachedoelen te behalen. 
Daarom laat Groundspeak vanaf nu de data voor jaarlijks terugkerende gebeurtenissen ruim van  
tevoren weten. Groundspeak zal, bovenop deze terugkerende momenten, ook nog een aantal  
promoties doen in 2019 (vergelijkbaar met Planetary Pursuit en Hidden creatures), maar daar kunnen ze 
nog niet te veel over zeggen.  

De bevestigde souvenirmomenten voor 2019 zijn: 

Nieuwe land- en regiosouvenirs (Januari tot december 2019) 
We weten dat geocachers dol zijn op land- en regionale souvenirs en wij zijn dat ook! Dit jaar zal 
Groundspeak minimaal 1 nieuw land- of regionaal souvenir per maand bekend maken (voorheen waren 
het er alleen 5 in december). De nieuwe land- en regio souvenirs komen tegelijk met Geocaches van de 
week in elke regio en worden bekend op elke 3e woensdag van de maand. 

Cache In Trash Out®, Seizoen 1 (Vrijdag 1 maart tot en met vrijdag 31 mei 2019) 
Je las het al op pagina 2 en 3: in plaats van een looptijd van 1 week, zijn de CITO’s verlengd tot een 
heel seizoen! Je kunt het één CITO 2019 Seizoen-1 souvenir verdienen door in maart, april of mei 2019 
een CITO te bezoeken of te organiseren. Maar gedurende het jaar mag je er natuurlijk ook meerdere 
bezoeken of organiseren! 

International Geocaching Day (Zaterdag 17 augustus 2019) 
Log een geocache of bezoek een event op zaterdag 17 augustus 2019 en verdien het International 
Geocaching Day souvenir. 

Cache In Trash Out®, Seizoen 2 (Zondag 1 september tot en met zaterdag 30 november 2019) 
Ook bekend als Cache In Trash Out®, het vervolg. Net zoals tijdens CITO 2019 Seizoen 1, zal je een 
apart CITO 2019 Seizoen 2-souvenir ontvangen door het bezoeken of organiseren van een CITO in 
september, oktober of november 2019. 

International EarthCache Day (Zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2019) 
Maak je klaar voor een geweldig weekend. Vind en log een EarthCache om het International  
EarthCache Day souvenir te verdienen. 

Geocaching International Film Festival 2019 (Donderdag 7 tot en met zondag 17 november 2019) 
Dit zal het vijfde jaar van het Geocaching International Film Festival of GIFF zijn. Over de hele wereld 
bezoeken/organiseren geocachefilmliefhebbers GIFF-events waar de geselecteerde films van andere 
geocachefilmliefhebbers vertoond worden. Woon een GIFF event bij of organiseer er zelf eentje om dit 
souvenir te verdienen. 

Vaarwel 2019 / Hallo 2020 (Dinsdag 31 december 2019 en woensdag 1 januari 2020) 
Of het nu Vaarwel 2015/Hallo 2016, Laatste 2017/Eerste 2018 of Bedankt 2018/Hallo 2019 wordt  
genoemd, je weet dat geocachers het leuk vinden om een jaar vol goede cachemomenten te vieren en 
te proosten op een nieuw jaar vol met nieuwe mooie momenten! Vind een geocache of bezoek een 
event op zowel Oudejaarsdag als Nieuwjaarsdag om deze souvenirs te verdienen. 

https://www.geocaching.com/blog/2018/03/planetary-pursuit-explore-beyond/
https://www.geocaching.com/blog/2018/06/the-search-for-hidden-creatures-begins-june-27-2018/
https://www.geocaching.com/blog/tag/gotw/
https://www.geocaching.com/blog/tag/gotw/
http://www.geocachingfilmfestival.com/
https://www.geocaching.com/blog/2015/12/goodbye-2015-and-hello-2016/
https://www.geocaching.com/blog/2017/11/how-to-host-the-best-new-years-event-for-lastfirst/
https://www.geocaching.com/blog/2018/11/out-with-the-old-in-with-two-new-souvenirs/
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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 

Zoals je waarschijnlijk wel gemerkt hebt tijdens het lezen van deze editie, zijn de twee belangrijkste  
topics deze maand woodies en CITO’s, en met veel plezier koppelen we daar dan ook een wedstrijd 
aan. 

Wat kan je winnen? 

We geven tien keer een unieke CITO woodie weg, helemaal in thema van deze editie van Geonews 
dus. Deze woodie werd ontworpen en geproduceerd door geocachingshop.nl 

Hoe neem ik deel? 

Dat is simpel: surf naar www.geonews.be/winwoodie en beantwoord deze vraag: 
Hoeveel CITO seizoenen zullen er gehouden worden in 2019? 

Deelnemen is mogelijk tot en met 16 februari 2019. Veel succes! 

http://www.geonews.be/subscribe
http://www.geocachingshop.nl
http://www.geonews.be/winwoodie
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Misschien heb je het al gemerkt, er bestaat sinds kort een nieuwe kaart waarop je Geocaches kan  
bekijken! Je kan nu sneller en gemakkelijker zoeken en nog meer zien en doen dan voorheen. 

Op 22 januari kwam er best onverwacht nieuws van Groundspeak, namelijk dat er een volledig nieuwe 
kaart ontwikkeld is om Geocaches op te bekijken. Ze zijn maanden bezig geweest om deze kaart te  
optimaliseren, want kaarten behoren bij wijze van spreken tot het hart van Geocaching. Waar zouden 
we immers zijn zonder hen? 

Maar wat is er nu zo ‘nieuw’ aan deze kaart? 

Zoek sneller 

 Filters en sorteringen in te stellen vanop de kaart zelf. 

 Bepaal zelf hoeveel caches er maximaal getoond mogen worden op de kaart. 250, 500, 750 of 
1000? De keuze is aan jou! 

 In de achterliggende technologie koos Groundspeak deze keer voor vectortegels, in  
tegenstelling tot rastertegels bij hun vorige kaarten. Deze tegels zijn de ‘bouwstenen’ van de 
kaart. Vectortegels kunnen sneller geladen worden en zijn 50 tot 80 procent kleiner dan  
rastertegels, waardoor ze veel sneller geladen kunnen worden. 

 

Zoek gemakkelijker 

 Filter per cachetype, moeilijkheid en terreinwaarde, grootte, cachestatus, of er al aangepaste  
coördinaten ingegeven zijn of niet, op Geocache-naam, ‘niet gevonden door’, ‘geplaatst door’, 
en minimum aantal favorietpunten.  Al die filters vind je terug in het zijpaneel van de kaart. Let 
wel op: deze ‘handigheden’ zijn enkel beschikbaar voor Premium leden. 

 Verberg of toon al je DNF’s. 

 Wanneer je met je muis over een cache gaat in het zijpaneel, dan zal deze duidelijker  
gemarkeerd worden op de kaart. 

 Filter op caches die deel uitmaken van een GeoTour. 

 De lijst met caches die je krijgt in het zijpaneel wordt standaard gesorteerd op afstand (van  
dichtbij tot ver weg). Maar je kan er ook voor kiezen te sorteren op het aantal favorietpunten, 
moeilijkheid, terreinwaarde, grootte, de datum waarop de cache laatst gevonden is en de datum 
waarop hij verborgen werd. 

 

Zie meer 

 Bekijk een lijst met caches die voldoen aan je zoekopdracht zonder de kaart te verlaten. 
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 Bekijk details (zoals terrein– en moeilijkheidsgraad) van een geselecteerde Geocache in het  
zijpaneel. 

 Bekijk een preview van de listings in het zijpaneel terwijl je nog op de kaart kijkt. Je krijgt ook de 
gekende knoppen om de cache te loggen, hem aan een lijst toe te voegen, de GPX te  
downloaden, en ja, ook de ‘Send to Garmin’ knop is terug van weggeweest! 

 Laat het zijpaneel ‘verdwijnen’ om de kaart op volledig scherm te bekijken. 

 Een knop ‘Doorzoek dit gebied’ om de kaart te vernieuwen. 

 Bekijk de datum waarop een event plaatsvindt in de preview (naast de andere informatie die je 
ook voor andere cachetypes te zien krijgt). 

 

Doe meer 

 Voeg alle Geocaches van een zoekresultaat toe aan een lijst. Let wel op: enkel Geocachers met 
een Premium lidmaatschap kunnen dit doen. 

 Klik op eender welke cache op de kaart met je rechtermuisknop en de cache snel te kunnen  
loggen, toe te voegen aan een lijst, te downloaden als GPX of om meer details te zien. 

 Gebruik de URL om de kaart zoals jij ze ziet te delen met anderen. 

 Selecteer een aantal caches naar wens uit de lijst en voeg ze allemaal tegelijkertijd toe aan een 
lijst. 

 ‘Zoek over heel de wereld’ - met deze optie kan je je zoekopdracht laten lopen over alle caches 
wereldwijd! 
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Ik zie die nieuwe kaart niet, wat nu? 

Het is normaal dat je de kaart niet vanzelf te zien krijgt, Groundspeak behoudt voorlopig de kaart nog 
zoals ze nu al enkele jaren terug te vinden is. Voor sommigen is het immers een te grote aanpassing… 
Daarom kan je, als je de nieuwe kaart wilt uitproberen, een zoekopdracht doen vanop geocaching.com 
en van op de pagina met zoekresultaten doorklikken naar de nieuwe kaart. Gebruik daarvoor de knop 
die je rechts bovenaan te zien krijgt: 
 

Als ik een zogenaamde bug opmerk, waar kan ik die dan melden? 

Daarvoor is een officiële forumpost gemaakt waar je ze kan melden. Deze kan je terugvinden via deze 
link: https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/351038-release-notes-website-new-
searchmap-%EF%BB%BF-january-17-2019/ 

Oh ja, even ter verduidelijking: het gaat hier niet om travel bugs, maar wel om problemen met de  
werking van de nieuwe kaart. Travel bugs zal je er toch niet kunnen vinden… 

Ik heb Google Maps geselecteerd maar ik krijg toch iedere keer als ik opnieuw inlog de standaard  
Geocaching kaart te zien. Hoe komt dat? 

De Geocaching kaart is de standaard kaart. De keuze van het soort kaart wordt bijgehouden tijdens je 
sessie, met andere woorden: zolang je je browser niet afsluit. Je kan dus voor Google Maps kiezen, 
maar als je je browser sluit en terug opstart, dan zal je keuze ‘vergeten’ zijn. 

Waarom krijg ik maximaal 500 caches te zien op de kaart? 

500 is het standaard maximum voor de nieuwe kaart, omdat Groundspeak van mening is dat dat 
de beste gebruikerservaring biedt. Je kan het maximum echter wijzigen. Om dat te doen klik je 
op het tandwielicoon aan de rechterzijde van de nieuwe kaart. Dan kan je kiezen om 250, 500, 
750 of 1000 caches als maximum in te stellen voor je kaart. 

Waarom is er nu een nieuwe kaart? Was de vorige niet goed misschien? 

Kaarten behoren tot de absolute kern van de Geocaching-ervaring. Technologie verandert aan een 
snel tempo en de prestaties van de huidige kaarten begon achterop te raken. De nieuwe kaart  
presteert veel beter: ze is veel sneller en flexibeler, en bij de ontwikkeling ervan is er rekening  
gehouden met de snel veranderende technologie, waardoor ze in de toekomst veel gemakkelijker aan 
te passen is. 

Zit het werk aan de nieuwe kaart er nu op? 

Zeker niet, het werk zit er nooit op! Het verzamelen van feedback is heel belangrijk in een project van 
deze omvang, zeker aangezien alle Geocachers er op een bepaald punt mee zullen gaan werken. 
Groundspeak is zich ervan bewust dat verandering soms moeilijk is en dat het een hele tijd kan duren 

https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/351038-release-notes-website-new-searchmap-%EF%BB%BF-january-17-2019/
https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/topic/351038-release-notes-website-new-searchmap-%EF%BB%BF-january-17-2019/
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om gewend te raken aan de layout van de nieuwe kaart, maar ze staan klaar om de feedback die ze 
ontvangen op een juiste manier te verwerken om de kaart te blijven verbeteren. 

Komen er nog nieuwigheden aan? 

Het raamwerk van de nieuwe kaart biedt een stevig fundament om later nieuwigheden toe te voegen 
die Geocaching nog leuker maken. Groundspeak blijft alle feedback op de voet opvolgen en doet 
waar nodig aanpassingen om de nieuwe kaart nog beter te maken. Van zodra ze er zeker van zijn dat 
de nieuwe kaart warm onthaald wordt door Geocachers wereldwijd, zal de huidige kaart stilaan op 
pensioen mogen gaan. Wanneer deze definitief verdwijnt, dat zal op het juiste moment aangekondigd 
worden. 

Wil je nog meer weten? 

Ga dan zeker al eens aan de slag met de nieuwe kaart. Of luister eens naar een Engelstalig interview 
met Brendan Walsh (brendanjw), een lid van het Productteam van Groundspeak. Brendan ademt ge-
woonweg kaarten vanwege zijn werk. Je kan het interview van Inside HQ Podcast hier beluisteren: 
https://www.geocaching.com/blog/podcast/episode-18/ 

ADVERTENTIE 

https://www.geocaching.com/blog/podcast/episode-18/
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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. 

© Brent Pulmans 

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

info@geonews.be 

© Brent Pulmans 

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. 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

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

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. 

          9       

  6             3 

3       7   2     

  2   5       4   

4         7   9 5 

      8 9   3     

      7 1 6 4     

9 3 6 4       2   

        2   8 5   

0               1       

  0     0           1   

1     1             1 1 

  1                     

0       1 1     0       

                        

    1 1     1       0 0 

        0     1     0 0 

                1       

                    0   
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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! 
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