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Vietnam is een land met vele facetten om te verkennen en we zijn verheugd om aan te kondigen dat het 
nu nog meer bijdraagt aan een leuke Geocachingbeleving met zijn eigen souvenir!  

Bruisende steden, heerlijk eten en adembenemende landschappen trekken meer dan 15 miljoen  
bezoekers per jaar. Vietnam ligt in tropisch Zuidoost-Azië en laat zien dat moderne levensstijlen,  
tradities en moeder natuur naast elkaar kunnen bestaan. In drukke stedelijke gebieden, zoals Hanoi, 
vind je oude tempels naast chique dakbars, terwijl de boeren in de delta's van de Mekong en de Rode 
Rivier het ritme van hun oogst volgen.  

Vietnam is een waar geocachingparadijs en biedt een gevarieerde natuurlijke schoonheid.  
Landschappen variëren van de dicht beboste hooglanden en de rotsachtige baaien in de buurt van Ha 
Long in het noorden, tot de Annamite-bergketen met zijn tropische klimaat in de Centrale  
Hooglanden, en de kustlaaglanden met hun zandstranden langs de zuidoostelijke grens.  

Groundspeaks Geocache van de week van 16 oktober brengt 
cachers naar de oostkust van Vietnam, net buiten de stad Hue. 
Ghost Park - GC6GDTH is verborgen in het waterpark Ho Thuy 
Tien. Het waterpark trok ooit bezoekers aan die wilden genieten 
van de glijbanen en het aquarium, maar sloot slechts enkele  
jaren na opening. 
 
Nu komen bezoekers naar Ho Thuy Tien om te zien hoe het is 
veranderd. De ruimte die ooit weerklonk van plezier in het  
warme weer is nu gevuld met een sfeer van mysterie, waar  
indrukwekkende structuren roesten en de natuurlijke omgeving 
langzaam het park weer overneemt.  

Cachers die GC6GDTH komen zoeken, zorgen best voor extra tijd om ervoor te zorgen dat ze alle  
delen van het park kunnen verkennen. Een wandeling over het terrein neemt bezoekers mee naar een 
begroeid amfitheater, verlaten waterglijbanen omringd door weelderige palmbomen en met graffiti 
bedekte villa's. 

Met zijn spookachtige locatie en oogverblindende natuurlijke schoonheid is Ghost Park slechts een 
van de vele fantastische geocachinglocaties in Vietnam die bezoekers en inwoners naar spannende 
plaatsen leiden die gewone toeristen misschien nooit te zien krijgen.  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching? 

Dat was in 2014. Mijn ouders cachten eerst, maar zij zijn er op een bepaald punt mee gestopt. Op dat 
punt was ik er nog niet zo fel mee bezig, maar ondertussen heb ik wel al twee geo-arts uitgebracht. 

Trek je er vaak op uit? 

Niet zo vaak meer omdat mijn ouders ermee gestopt zijn. Als ik ga Geocachen dan is het meestal  
samen met anderen die mij meenemen. 

Welke cache blijft je het beste bij? 

De nachtcache Het monster van leksbergen, dat was een top nachtcache!  

Wat voor Geocaches doe je het liefst? 

Ik doe heel graag mysteries. Dat is eerst puzzelen en dan het veldwerk. Dubbel plezier dus! 

Wat voor events doen je wel eens? 

De gewone events zal ik maar zeggen. Simpele events en meet&greets. 

Hebben jullie zelf dan ook al caches verstopt? 

Ik zelf heb twee geo-arts liggen eentje van 21 caches en eentje van 15 caches en dan nog een paar los-
se in de buurt. 

Zijn er kinderen in het gezin die mee gaan Geocachen? 

Nee, ik ben zelf nog maar 15 jaar oud. 

Combineren jullie een vakantie wel eens met Geocaching? 

Als ik op vakantie ben met mijn ouders probeer ik zoveel mogelijk mee te nemen van caches. 

Zijn er al zaken die jullie door het Geocachen hebben bijgeleerd? 

Ja vooral informatie over bepaalde locaties. 

Wat is het gekste wat jullie al tegengekomen zijn tijdens het Geocachen? 

Een steenlawine overwandelen om zo aan de top van de berg te raken. 

Wat stoort jullie soms tijdens het Geocachen? 

Muggles. 

Bij deze willen we Willy boy1 nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘Willy boy1’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Geocachers hebben veel bereikt in 2019! We vierden de cache-creatie met een wereldwijd Cache-
carnaval, we vonden veel nieuwe virtuele caches dankzij Virtual Rewards 2.0, we werden meester-
speurneuzen en verzamelden aanwijzingen om het mysterie in het museum op te lossen, en we  
eindigden met een hele week Geocaching eind augustus! 
 
Het jaar is nog niet voorbij, en we hebben veel meer geocaching-opwinding in petto voor 2020! Bereid 
jezelf voor, want het 20-jarig jubileum van Geocaching is nog maar het begin.  

Dit jaar nodigen we je uit om 'Tot ziens' te zeggen tegen 2019 en 'Hallo' tegen 2020 met twee nieuwe 
Geocaching-souvenirs. Zoek een Geocache of woon een evenement bij op 31 december 2019 om het 
Goodbye 2019-souvenir te verdienen. Begin vervolgens het nieuwe jaar met het Hello 2020-souvenir, 
die ook kan worden verdiend door een Geocache te vinden of een evenement bij te wonen op 1  
januari 2020. 

Kan ik twee souvenirs verdienen voor één Event Cache als deze begint op 31 december en eindigt op 1 
januari? 
 
Nee; om beide souvenirs te verdienen, moet je twee verschillende logs indienen voor twee  
verschillende Geocaches of evenementen, één op elke dag.  

Hoe je het ook wilt vieren, nieuwjaar is een gelegenheid om de ervaringen van het afgelopen jaar te 
waarderen en te omarmen wat gaat komen.  
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Groundspeak introduceert een geheel nieuw soort souveniruitdaging. Maak je vanaf 11 december klaar 
voor een uitdaging van drie weken om twee keer per week te geocachen om één speciaal souvenir te 
verdienen! Het is de ’final countdown’ naar 2020, dus sluit het jaar goed af! Hoe eerder je begint, hoe 
groter de kans dat je zal slagen. Ben jij er klaar voor klaar?  

Zo simpel als 3, 2, 1! 

• 3 weken: 11 december 2019 - 1 januari 2020 

• 2 tochtjes per week: Zoek elke week een geocache op 2 verschillende dagen. (Opmerking: je 
kunt gedurende de 3 weken eender welke zes dagen geocachen of het in twee keer per week 
opsplitsen, de keuze is aan jou!)  

• 1 souvenir: verdien het nieuwe souvenir als je gemiddeld twee dagen per week gaat Geocachen 
in de periode van 11 december 2019 tot en met 1 januari 2020 

Wat verstaan we onder een tochtje? 

Een tochtje is elke dag waarop je een Geocache of een Adventure Lab Cache hebt gelogd of een 
Event Cache hebt bijgewoond. ‘3, 2, 1 Go!’ vereist dat je tussen 11 december 2019 en 1 januari 2020 
ten minste zes geocaching-tochtjes maakt. Je kunt eender welke zes dagen gaan Geocachen binnen 
deze periode of twee keer per week (zes dagen geocaching in totaal dus), de keuze is aan jou!  

Hoe kan ik het ‘3,2,1 Go!’ souvenir verdienen? 

Log een Geocache, een Adventure Lab Cache of woon een evenementcache bij op minstens zes  
afzonderlijke dagen van 11 december 2019 tot 1 januari 2020.  

Moet ik mijn gevonden caches vóór 1 januari 2020 loggen? 

Nee. Zolang je bent gaan Geocachen en een cache hebt gevonden of minstens zes keer een  
evenement hebt bijgewoond van 11 december 2019 tot 1 januari 2020 ontvang je het souvenir zodra 
je alle vondsten online logt. Dat mag dus ook nog na 1 januari 2020. 
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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: www.geonews.be/interview 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen! 

https://www.geonews.be/interview
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Opnieuw mogen we melden dat Groundspeak een nieuw landsouvenir heeft uitgebracht (de tweede al die we in 
deze editie mogen vermelden). In de maand november was het de eer aan de Verenigde Arabische Emiraten 
(kortweg VAE) om eindelijk een eigen landsouvenir te krijgen. Als je ooit al een Geocache hebt gevonden in de 
VAE, dan zal het souvenir automatisch bij op je profiel komen. 

De Verenigde Arabische Emiraten is een federatie van zeven 
emiraten die zich uitstrekt over de oostkust van het Arabische 
schiereiland. Het land bevat een levendig en gevarieerd  
modern landschap, waarbij torens in de steden boven een 
eeuwenoude mix van dorre woestijn, weelderige kustvlaktes 
en hoge bergen uittorenen.  

De stad Dubai is een iconisch stadsgezicht geworden, met 
torenhoge gebouwen die zich uitstrekken tot een  
indrukwekkende skyline. Als bloeiende wereldstad is er veel 
bedrijfsleven en toerisme terug te vinden, net als Ground-
speaks Geocache van de week: Burj Khalifa a Virtual Reward. 

De Burj Khalifa onderscheidt zich als het huidige hoogste gebouw ter wereld. Het is meer dan 828 meter hoog en 
verbreekt verschillende wereldrecords, waaronder de hoogste bezette verdieping ter wereld en de lift met de 
langste reisafstand ter wereld.  

Logvereisten zijn standaard voor een virtuele cache en precies wat je zou verwachten van een cache die  
eigendom is van twee reviewers! Cachers die deze Virtual willen loggen, hoeven alleen op de aangegeven  
coördinaten aan te komen en een foto van een uniek item met hun cachingnaam te posten bij hun log.  

Gelukkig zijn de coördinaten zelf aan de voet van de  
torenhoge wolkenkrabber - geocachers met hoogtevrees 
zijn meer dan welkom om met hun voeten veilig op de 
grond te loggen!  

Hoewel deze Geocache van de week zich in de stad bevindt 
en relatief toegankelijk is voor de meeste reizigers naar de 
VAE, is het ook de moeite waard om andere beziens-
waardigheden - en enkele van de andere cache s  - te  
ontdekken die de VAE te bieden heeft.  

Van Mysteries buiten historische moskeeën, tot Virtuals in 
uitgestrekte zandduinen, tot Traditionals langs de  
sprankelende Arabische golf, het is een land vol caches die 
je niet wilt missen.  
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Geocaching is wat jij er samen met anderen van hebt gemaakt. In 2020 mag Geocaching 20 kaarsjes  
uitblazen, een jubileum dat Groundspeak natuurlijk niet zomaar voorbij wilt laten gaan. En tijdens dat  
jubileum willen ze vooral datgene in de bloemetjes zetten wat Geocaching tot een geweldig spel maakt: 
de hele community erachter, waar ook jij deel van uitmaakt! 

Vanaf vandaag kunnen in aanmerking komende Geocachers zich aanmelden voor het organiseren van 
Community Celebration-evenementen in 2020. Met deze evenementen kunnen cachers over de hele 
wereld het 20-jarig jubileum van geocaching vieren met een nieuw icoon (lees: een nieuw soort event) 
en een nieuw souvenir.  

Dit cachetype was oorspronkelijk bekend als de Lost and Found Event Cache. Het is gemaakt voor  
evenementen die werden georganiseerd door geocachers van 30 april 2010 tot 3 mei 2010 om het  
10-jarig jubileum van geocaching te vieren. Er werden slechts 362 Lost and Found events gehouden, 
dus een zeer beperkt aantal cachers verdiende het icoon op hun profiel. We zijn verheugd dat vele  
duizenden cachers de kans krijgen om een groot jubileum te vieren en het opnieuw ontworpen icoon 
in 2020 op hun profiel te krijgen!  

Om in aanmerking te komen om een Community Celebration-evenement te organiseren, moet je aan 
de volgende criteria voldoen:  

Aanwezigheid: je moet de afgelopen drie jaar (tussen 2 december 2016 en 2 december 2019) ten  
minste twee evenementen of CITO's hebben bijgewoond.  

Activiteit: je moet in de afgelopen zes maanden (tussen 2 juni 2019 en 2 december 2019) minstens één 
cache hebben gelogd.  

Als je aan de criteria voldoet, kan je je tot en met 2 juni 2020 aanmelden via de aanmeldingspagina om 
kans te maken een Community Celebration Event te mogen organiseren. Als je meerdere  
Geocaching.com-accounts hebt, kan je je met slechts één account aanmelden. Elke maand van januari 
tot en met oktober worden minimaal 2020 hosts willekeurig gekozen uit degenen die zich aanmelden 
(met geografische spreiding). Indien geselecteerd, ontvang je één van de 20.200 of meer Community 
Celebration Events! Alle officiële vrijwilligers uit de gemeenschap (reviewers, moderators en vertalers) 
en de primaire accounts voor alle Mega- en Giga-evenementen in 2020 ontvangen sowieso een  
Community Celebration Event. 

Winnaars moeten evenementen organiseren tussen 2 mei 2020 en 31  
december 2020. Evenementen moeten minimaal twee uur duren en mogen niet 
overlappen met evenementen die zijn gekoppeld aan een Mega- of Giga-
evenement. Lees het Helpcentrum-artikel over Community Celebration-
evenementen voor meer informatie.  

 

https://www.geocaching.com/play/request/CommunityCelebration
https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=938
https://www.geocaching.com/help/index.php?pg=kb.page&id=938
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Hoe bepaalde Groundspeak het aantal Community Celebration-evenementen dat wereldwijd wordt  
uitgebracht? 
Omdat Geocaching in 2020 20 wordt, gelooft men bij Groundspeak dat de beste manier om het te  
vieren het organiseren van 20.200 verjaardagsfeestjes over de hele wereld is! Om de beste ervaring 
voor alle aanwezigen te bieden en oververzadiging te voorkomen, bieden ze een beperkte, speciale 
release van het eventtype.  

Waarom deelt Groundspeak 2.020 events per maand uit in plaats van ze allemaal tegelijk te geven? 
Wij geloven dat er veel opwinding zal zijn over het publiceren van deze evenementen. Ze willen de  
inspanningen verdelen om ze in de loop van de tijd te laten beoordelen door reviewers. En ze hopen 
dat dit helpt bij het minimaliseren van mensen die dezelfde datum en tijd kiezen voor hun evenement.  

Ik heb zojuist mijn aanvraag voor een Community Celebration Event ingediend. Wanneer kom ik erachter 
of ik er een ontvang? 
De aanvragers die zijn geselecteerd om een Community Celebration-evenement te organiseren  
worden per e-mail op de hoogte gebracht tussen januari en oktober 2020. Als u de e-mail zou missen 
(omdat deze bijvoorbeeld in de spam terecht komt), wordt de evenementpagina automatisch  
aangemaakt op uw Geocaching.com-account en wordt deze weergegeven in uw lijst met  
niet-gepubliceerde caches. Aanvragers die niet zijn geselecteerd, worden niet op de hoogte gebracht.  

Ik kom niet in aanmerking voor het organiseren van een Community Celebration-evenement, wat kan ik 
doen? 
Je komt misschien niet in aanmerking voor het hosten van dit specifieke cachetype, maar je komt nog 
steeds in aanmerking voor het hosten van een normale evenementcache met je eigen feestthema!  

Ik heb de mogelijkheid gekregen om een Community Celebration Event te hosten, hoe snel kan ik deze 
naar mijn reviewer sturen voor publicatie? 
Community Celebration-evenementen kunnen tot zes maanden en niet minder dan twee weken  
voorafgaand aan de door jou gekozen evenementdatum ter beoordeling worden ingediend. 

Hoe lang op voorhand moet ik mijn Community Celebration Event indienen voor beoordeling? 
Evenementen kunnen worden gehost van 2 mei 2020 tot en met 31 december 2020. De uiterste datum 
voor het indienen van de cachepagina van je Community Celebration-evenement is 17 december 
2020.  
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16 films werden finalisten op het Geocaching International Film Festival 2019. De stemmen zijn geteld en 
Groundspeak is verheugd om de filmfestivalprijzen, The Signal Award en de People's Choice Award van 
dit jaar te presenteren. 

Ten eerste, de Signal Award, geselecteerd door een panel van Community Volunteer Reviewers uit de 
hele wereld. De winnaar van de Signal Award werd gekozen vanwege zijn algehele uitmuntendheid als 
korte geocachingfilm. De juryleden bekeken productiekwaliteit, inhoud, creativiteit en bijdrage aan de 
wereldwijde geocaching-gemeenschap.  

Wacht, de winnaar? Het zouden winnaars moeten zijn! Ja, dat klopt, voor het eerst in de GIFF-
geschiedenis was er een gelijkspel tussen twee films in de Signal Award-stemming. In plaats van een 
gelijkspel, besloot Groundspeak om twee winnaars te bekronen als verder bewijs van de voortdurende 
verbetering van de filmkwaliteit.  

De winnaars van de Signal Award van dit jaar zijn...  

Felicitaties aan de filmmakers weellu & Harjus!  

Braija is terug in "Geocaching Documentary from Finland –  
Being Stealth" en hij heeft nu nog meer ervaring dan vorig jaar. 
Hij heeft nieuwe trucs geleerd over hoe je onopvallend kunt 
zijn tijdens het geocachen en deelt zijn ervaringen in deze  
nieuwe documentaire uit Finland. Watch and learn! 

Dit is wat een aantal reviewers te zeggen had over deze film: 
* “We stellen het op prijs dat de hoofdpersoon ons in deel twee 
van de serie laat deelnemen aan zijn ervaren Geocaching-
inspanningen. Met de vakkennis van inmiddels 129 Geocaches 
is hij in staat ons allen waardevol advies te geven. En dat doet 
hij! Geconfronteerd met de ongunstige weersomstandigheden 
tijdens de lange Finse winter en de fijne kneepjes van het  
leven, schrikt hij er niet van af om ons briljante stealth-
technieken te laten zien - een ware meester in het zichzelf  
onzichtbaar maken. [;)] Een zeer humoristische en vermakelijke 
film.” 
* “Deze film maakte het meest indruk op mij in alle categorieën. 
De belangrijkste reden was de presentatie van het grootste 
probleem tijdens het zoeken naar caches, dat op een grappige 
manier gebracht werd.”  

Felicitaties aan de filmmakers AlboGIFF_Team! 

In "A normal GEOday" zoeken twee vrienden een  
geocache met piratenthema wanneer hun fantasie de 
overhand neemt en ze zich in de piratencafé bevinden 
waar het avontuur begint. Drie handelingen volgen hen 
gedurende de zoektocht, waarna ze aankomen bij GZ en 
de schat vinden. De film eindigt met de volgende verhaal-
lijn - een reis naar... Bekijk de film gewoon als je het wilt 
weten, wij geven geen spoilers!  

Dit is wat een aantal reviewers over deze film te zeggen 
had: 
* "Ik hield van de inspanningen die zijn geleverd om deze 
film te ontwikkelen en vond dat het het avontuur dat  
Geocaching is in de schijnwerpers zette." 
* “Geocaches hebben veel thema's en verhalen die ze  
vertellen. Als je ze gaat vinden, duik je in het verhaal.  
Terwijl je schakelt tussen realiteit en verhaal, laat deze  
video op een perfecte creatieve manier zien dat je veel 
verschillende avonturen kunt beleven tijdens het  
geocachen. ”  
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De winnaar van de People’s Choice van dit jaar is...  

Felicitaties aan de filmmakers harogs & geocachingclown! 
"Looking for a New Love" begint met een ruzie tussen de 
hoofdrolspeler en zijn vrouw. Nadat hij gedwongen is het 
huis te verlaten, zit hij op een bankje en swipet hij door een 
dating-app - op zoek naar een nieuwe liefde. Hij ziet een 
vrouw die ook haar smartphone controleert. Plots verschijnt 
een Geocacher die in een struik springt. De vrouw volgt 
hem. Even later komen ze van achter de struik vandaan en 
glimlachen naar elkaar. Wat is hier aan de hand? Zal het 
hoofdpersonage erachter komen?  

Dit is wat sommige bezoekers van een GIFF-evenement over deze film te zeggen hadden:  

“Ik koos Looking for Love omdat ik dacht dat het origineel, onderhoudend en heel goed gemaakt was. Iedereen 
in onze groep lachte hartelijk om het concept en heel de avond lang bleven we praten over hoeveel tijd we in de 
struiken doorbrachten. Wat een plezier!” 

“Echt een geweldige film die met heel weinig veel heeft kunnen doen. Het gelach in het theater toonde aan dat 
het ‘spot on’ was. Bedankt voor het delen!” 

“Grappig verhaal, fatsoenlijk acteren en een interessante nieuwe manier van kijken naar geocaching [;)] Ik heb al 
veel geweldige mensen ontmoet via Geocaching, dus het brengt mensen zeker samen [:)]” 

“De video was zo grappig en het is zo waar voor hoe mensen ons de struiken in zien gaan en terugkomen. Ze vra-
gen zich vervolgens af wat je daar doet. Ik heb echt genoten van de video!” 

Bekijk alle finalisten via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=EgUE76ok07s 

https://www.youtube.com/watch?v=EgUE76ok07s
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ADVERTENTIE 

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 

http://www.geonews.be/subscribe
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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. 

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

info@geonews.be 
©

 K
o

id
ream
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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. 
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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: www.geonews.be/interview 

 

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen! 
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