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In 2020 vieren we de toekomst van geocaching, maar kijken we ook terug op de rijke 20-jarige  
geschiedenis. Met een knipoog naar het verleden is Groundspeak trots om aan te kunnen kondigen dat 
er in 2020 één nieuwe Locationless Cache (oftewel Locatieloze cache) online zal komen. Geocaching HQ 
zal de cache-eigenaar zijn. 

Locatieloze caches maakten deel uit van Geocaching in de allereerste vijf jaren. De cachebeschrijving 
van een Locatieloze cache bevatte instructies voor het vinden van een object of tafereel ergens in de 
wereld en het plaatsen van een foto daarvan samen met de coördinaten van waar je het gevonden had. 
Bijvoorbeeld: vind een ophaalbrug en maak een foto als hij openstaat. Maar dit cachetype paste niet 
echt bij Geocaching. (Het is tenslotte een op locatie gebaseerd spel!) Daarom werden Locatieloze  
caches in 2005 gearchiveerd op Geocaching.com en werden ze toegewezen aan de Waymarking-
categorie. 

Hoewel Locatieloze caches niet langer actief zijn op Geocaching.com, gelooft Groundspeak dat het erg 
leuk is om in dit ene jaar hun plek in de geschiedenis van Geocaching te vieren met één nieuwe,  
speciale cache: Find Signal the Frog® – Locationless in 2020 (GC8FROG). Geocachers kunnen de cache 
loggen door het vinden van en een foto maken met ofwel de officiële levensgrote Signal the Frog®-
mascotte of de officiële 2020 Signal the Frog®-banner. Beide versies van Signal the Frog® zullen met 
grote waarschijnlijkheid te vinden zijn op MEGA- en GIGA-events. 

Geodoorn 2020 heeft reeds bevestigd dat Signal the Frog® bij hen op bezoek zal komen. Op 20 juni 
2020 kan je de Locatieloze cache dus zeker loggen als je even leuk poseert samen met Signal the 
Frog® op het MEGA-event. 

De cachepagina van GC8FROG is nu gepubliceerd, maar zal pas worden opengesteld om te loggen als 
de officiële levensgrote Signal the Frog®-mascotte of 2020 Signal the Frog®-banner voor de eerste 
keer hun opwachting maken in het nieuwe jaar. 

Om een Gevonden-log (’Found it’) te kunnen plaatsen op deze Locatieloze cache, moet je de Signal the 
Frog®-mascotte of officiële 2020 Signal the Frog®-banner persoonlijk hebben gezien en een foto aan je 
online log toevoegen van jou of een herkenbaar persoonlijk voorwerp met Signal. (Oude foto’s zijn niet 
toegestaan.) In tegenstelling tot in het verleden zal er geen veld zijn om coördinaten aan je log toe te 
voegen. Het staat je natuurlijk wel vrij om zelf de coördinaten van waar je Signal hebt gevonden toe te 
voegen aan de tekst van je log. Hoewel we hopen dat je Signal vaak tegen zal komen in 2020, kan je 
deze cache slechts één keer loggen. De cachepagina zal worden gearchiveerd en vergrendeld op 1 
januari 2021. Dus zorg ervoor dat je Signal vindt en logt in 2020! 

Groundspeak hoopt dat je lol zal beleven aan deze gouwe ouwe! Waar hoop jij Signal the Frog® tegen 
te komen in 2020?  

http://coord.info/GC8FROG
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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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https://www.geonews.be/interview
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Wat is jullie nickname? 

DreiTreiser, omdat ons team in het begin bestond uit mijn vrouw, ikzelf en ons petekind.  In de loop 
der jaren verloor ons petekind haar interesse in geocaching, maar kregen we zelf wel een zoon,  
Finn-The Finder genaamd, die inmiddels tien jaar oud is en zijn eigen cacheserie heeft.  

Waar komen jullie vandaan? 

We wonen in Duitsland, in de staat Hessen, regio Mittelhessen, 70 kilometer ten noorden van Frankfurt. 

We hebben een grote Geocaching-community vlakbij ons dorp: Gießen, Marburg, Wetzlar.  

Hoe zijn jullie met Geocaching begonnen? 

Geocaching is een hobby, dat hoorden we van een Duitse komiek, Bernhard Hoecker, in een talkshow. 
Eerst proberen we het op onze vakantie in Ierland, oldschool zonder GPS door een kaart van Google 
Maps op voorhand uit te printen. Na de vakantie heeft mijn vrouw mij een gele Garmin Etrex H cadeau 
gedaan. Ik begon met geocaching omdat ik een kantoorbaan heb en één uur enkele rit moet rijden om 
bij mijn baan in de buurt van Frankfurt am Main te geraken. Dus ik zit de hele dag door en ik moet er 
op uit kunnen trekken en mezelf verplaatsen met een klein avontuur. Eerst probeerde ik mysteries, 
maar als een beginner zonder ervaring leerde ik veel soorten mysteries kennen en een paar weken  
geleden kriebelde het zo hard om een eigen Geocache te verbergen… 

Als leraar probeer ik met mijn leerlingen te Geocachen (want dat is ook werk). Eén cache hebben we 
verborgen in 61118 Bad Vilbel genaamd "Wasser-Radio" (eigenaar: HAS-2009, omdat de leerlingen 
hun "Hauptschulabschluss" maakten, ze studeerden af in het jaar 2009). De cache bevindt zich tussen 
het lokale radiostation "FFH" en de lokale waterproducent "HASSIA".  

Hoe vaak gaan jullie Geocachen? 

In onze beginjaren was er geen dag dat we niet 
gingen Geocachen. Nu, na 12 jaar, gaan we veel 
minder cachen, maar de fun is er natuurlijk nog 
altijd. Ik ben vooral geïnteresseerd in CITO’s. In 
Mittelhessen (Duitsland) ben ik zelfs de ‘CITO 
Meester’. Ik heb intussen al meer dan 90 CITO’s 
georganiseerd op verschillende plaatsen, in  
samenwerking met lokale partners, gemeentes, 
privépersonen en organisaties. 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘DreiTreiser’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Als legger verkies ik XXL caches vlakbij grote wegen zoals 
de A5 en A7 tussen Frankfurt en Kassel in Duitsland. 

Wat is de beste Geocache die je ooit gedaan hebt? 

Mühsmannshaus, omdat ik het gedeelte buiten voor mijn rekening nam en het griezelig was. Maar ik 
hou van de caches van "Finkenpiraten", hun caches rond 35619 Braunfels zijn geweldig, met veel  
materiaal, een goed verhaal, en een “must do” die ik hier niet kan uitleggen, bijvoorbeeld "Akte 69". 
Maik en Elena Fink zijn echt aangenaam. Ik ben trots om hen te kennen.  

Welke soort caches doe je het liefst? 

CITO’s en caches met een grote doos, omdat ik er zo zelf veel heb gelegd. Ook caches waarvoor echt 
teamwork nodig is (zoals enkele van onze eigen caches). 

Zelf woon ik ook CITO’s van anderen bij natuurlijk. Wanneer ik naar mijn werk rijd of er van terugkom 
dan doe ik graag traditionals. Maar over het algemeen doe ik gewoon ieder soort event graag, er  
worden er immers veel georganiseerd in de buurt van Mittelhessen. 

Hebben jullie al eens trackables de wijde wereld in gestuurd? 

Van ieder CITO event dat we georganiseerd hebben gebruik ik iets speciaals als logboek. Na het event 
krijgt dat object een TB en kan de reis van start gaan daarvoor. 

Combineren jullie wel eens een vakantie met Geocaching? 

We combineren ze altijd. Er is geen plek waar we naartoe gaan op vakantie waar we niet aan  
Geocaching doen. 

Wat is het gekste dat je al hebt meegemaakt tijdens het Geocachen? 

Ik heb op de trein ooit de Duitse comedian Bernhard Hoecker ontmoet. Wanneer de trein op het punt 
stond te vertrekken begon hij in een boek over Geocaching te lezen. De trein vertrok maar na enkele 
honderden meters kwam hij opnieuw tot stilstand omdat er blijkbaar geen toestemming was om te  
vertrekken. Dus stond Bernhard daar in zijn Geocaching-boek te lezen terwijl de trein stilstond. 

Wat irriteert je soms bij het Geocachen? 

Korte logs, dat heb ik echt niet graag. Dus logs zoals “Dit was één van de caches die ik vandaag deed”. 

Is er nog iets wat je kwijt wilt? 

Tijdens onze vakantie deze herfst kregen we een zeer warm welkom op ons evenementje in de  
Vossemeren (Lommel, België), waarvoor dank aan iedereen die er bij was! 

Bedankt om onze vragen te beantwoorden, DreiTreiser! 

Enkele foto’s van het event van DreiTreiser in Lommel kan je terugvinden in de Geonews galerij. 

“ In onze beginjaren was er 
geen dag dat we niet 
gingen Geocachen 
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Twee hele decennia Geocaching?! Wauw, de tijd vliegt als je plezier hebt. En het komende decennium 
heeft voor souvenirliefhebbers al heel wat moois in petto, want er zijn al meer dan 20 mogelijkheden om 
volgend jaar nieuwe souvenirs te verdienen, met de eerste mogelijkheid op 1 januari 2020! Daarnaast 
heeft Groundspeak al laten vallen dat er komend jaar opnieuw verschillende souvenirchallenges het  
levenslicht zullen zien. Welke dat zijn, dat komen we later nog te weten. 

Hieronder kan je in ieder geval al terugvinden welke souvenirs er zeker bij zullen zijn in 2020. 

1 januari: “Hello 2020” 

Zet het jaar alvast goed in door op 1 januari een cache te vinden of een event bij te wonen. 

29 febaruari: “Leap Day” 

2020 duurt een dag langer dan 2019, en dat betekent dus ook een dag meer om te gaan Geocachen. 
En… een extra souvenir dat je dit jaar kan verdienen. 

1 maart tot en met 31 mei: “Cache In Trash Out®, Seizoen 1” 

Groundspeak trekt in 2020 de trend door die het gezet heeft in 2019 als het neerkomt op CITO-events. 
In 2020 zullen er dus ook twee CITO-seizoenen plaatsvinden waarin je een souvenir kan verdienen  
wanneer je een CITO-event bijwoont of organiseert. 

2 mei: “Blue Switch Day” 

Op deze dag wordt de viering van 20 jaar Geocaching op gang getrokken. Als je op 2 mei een  
Geocache logt of een event bijwoont, dan krijg je een speciaal souvenir. 

2 mei tot en met 31 december: “Community Celebration Events” 

Met 20 jaar Geocaching willen we vieren wat het belangrijkste is: de community die Geocaching maakt 
tot wat het nu is! Met deze evenementen kunnen cachers over de hele wereld het 20-jarig jubileum van 
Geocaching vieren met een nieuw icoon en een nieuw souvenir.  

15 augustus: “International Geocaching Day” 

Vier geocaching! Log een Geocache of woon een evenement bij op zaterdag 15 augustus 2020 en  
verdien het International Geocaching Day souvenir. 

1 september tot en met 30 november: “Cache In Trash Out®, Seizoen 2” 

Net als tijdens CITO-seizoen 1 kan je ook tijdens het tweede seizoen een souvenir verdienen door een 
CITO-event bij te wonen of te organiseren. 

10 en 11 oktober: “International EarthCache Day” 

Hoe goed ken jij onze aarde? Log een EarthCache op 10 en/of 11 oktober en krijg een leuk souvenir als 
beloning voor je honger naar kennis over onze planeet. 
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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 

31 december 2020 en 1 januari 2021: “Farewell 2020 / Welcome 2021” 

Geocachers vieren graag een goed jaar boordevol caches en zeggen graag proost op een nieuw jaar 
vol geoplezier dat komen gaat. Vind een Geocache of woon een evenement bij op oudejaarsavond en 
nieuwjaarsdag om deze twee souvenirs te verdienen. 

Maar wacht, dat is nog niet alles… 

Januari tot en met december 2020: nieuwe land– en regiosouvenirs 

Net als dit jaar zal Groundspeak in 2020 iedere maand een nieuw land– of regiosouvenir bekend-
maken. We kunnen in Geonews dus al beter een vaste rubriek maken hiervan, want dat betekent dat in 
december 2020 we al 24 nieuwe land- en regiosouvenirs hebben mogen bekendmaken… 

En uiteraard... 

Er zijn los van de hiervoor genoemde mogelijkheden nog zoveel souvenirs die je op eender welke dag 
van het jaar kan verdienen, zoals de reeds bestaande land– en regiosouvenirs. Maar ook souvenirs 
door bepaalde MEGA– of GIGA-events bij te wonen bijvoorbeeld. Kortom, de mogelijkheden zijn ook 
in 2020 eindeloos en de souvenirliefhebbers zullen absoluut aan hun trekken komen. Laat 2020 maar 
komen! 

http://www.geonews.be/subscribe


 

 

P A G I N A  1 0  

Op 18 december liet Groundspeak voor de laatste keer 
dit jaar een nieuw landsouvenir op ons los. Het land dat 
ze ditmaal uitkozen is geen kleintje… het is namelijk 14 
miljoen vierkante kilometer groot. Maar… dit land heeft 
geen permanente bevolking. Weet je al over welk land 
we het hebben? Jazeker, het ijskoude Antarctica is deze 
maand aan de beurt en heeft nu dus zijn eigen souvenir. 

Antarctica is de thuisbasis van enkele van de moeilijkst bereikbare Geocaches ter wereld en is een 
waardige uitstap voor zowel avonturiers als Geocachers (of voor wie ze alletwee is). Het op vier na 
grootste continent is in feite een landmassa, ondanks dat het bedekt is door een gigantische ijslaag, 
die in sommige gebieden meer dan 3,2 km dik is. Antarctica heeft bergen die tot bijna 5.000 meter 
hoog reiken, en je vindt er een enorme bevroren Grand Canyon, een actief lavameer, arctische flora en 
fauna, en 51 Geocaches waarmee je nu het officiële landsouvenir van Antarctica kunt verdienen!  

Het zuidelijkste deel van onze planeet bestaat uit een landmassa 
waarover ontdekkingsreizigers, wetenschappers en wereldreizigers 
dromen het ooit te kunnen bezoeken. Ondanks de harde wind en 
temperaturen onder nul lokt dit continent mensen omdat het een 
van de minst onderzochte plekken op aarde is. En dat behoort  
zeker ook tot de allure van Geocaching. Als Geocachers ontdekken 
we vaak bekende plekken op een heel andere manier, en Antarctica 
biedt een nieuw mysterieus landschap dat pas iets meer dan  
honderd jaar geleden werd ontdekt.  

Nadat Geocaching in mei 2000 begon, duurde het maar tot maart 2002 voordat iemand een Geoca-
che op het continent plaatste. Sindsdien wordt er elk jaar minstens één Geocache gepubliceerd, inclu-
sief in 2019 - die trouwens nog steeds op zoek is naar zijn FTF. Antarctica heeft ook een van de weinige 
actieve webcamcaches ter wereld: Antarctic Views. 

Groundspeaks Geocache van de week is misschien wel de 
meest "steenkoude" cache in de geocachingwereld: Oobleck 
and the Sea of Ice. Stel je voor dat de Geocache zich bovenop 
een bevroren actieve vulkaan bevindt, vlakbij een lavameer en 
verborgen onder een rots ... in Antarctica. Mount Erebus is  
ongeveer 3.800 meter hoog, en dat is dan ook meteen de 
hoogte op “ground zero” van deze cache. Er is slechts een  
korte periode in de zomer van december tot maart waar de 
omstandigheden kunnen oplopen tot een warme -3 °C,  
waardoor het haalbaar is deze cache te bereiken. De rots waar 
de cache onder ligt gaat op in zijn omgeving en voldoet aan 
zijn 5/5 moeilijkheidsgraad en terreinbeoordeling. Hoewel de 
legger wel spoilerfoto’s heeft gegeven voor elke dappere ziel 
die aan deze expeditie wil beginnen, vergeet als je deze gaat 
doen toch zeker je pen niet.  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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www.geonews 
.be 
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Geonews wenst je een spetterend 2020 toe! 
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Cache in Trash Out® (CITO) 2019 seizoen 2 is sinds enkele weken afgerond en milieubewuste  
Geocachers hebben zeker veel goed werk verricht om de netheid en kwaliteit van onze planeet weer wat 
te verbeteren. 

Hoewel de liefde van Geocachers voor Moeder Aarde niet in cijfers kan worden uitgedrukt, kan hun 
vermogen om CITO’s bij te wonen zeker wel uitgedrukt worden. Hier zijn enkele cijfers om het  
geweldige werk van Geocachers in 2019 samen te vatten:  

 Er werden 3.767 CITO-events georganiseerd wereldwijd 

 In 78 verschillende landen vonden CITO-events plaats 

 Er werden ongeveer 55.700 “Attended” logs geplaatst voor CITO’s, waarbij het grootste  
CITO-event maar liefst 879 “Attended” logs telde 

 Als iedere Geocacher die een CITO bijwoonde 4,5 kg afval zou oprapen, dan zouden Geocachers  
wereldwijd in 2019 maar liefst 252.651 kg afval opgeruimd hebben. 

Ook in 2020 organiseert Groundspeak weer twee CITO-seizoenen waarin je een leuk souvenir op je 
profiel kunt verdienen voor het bijwonen van een CITO-event. Maar denk eraan: je kan ook buiten deze 
twee CITO-seizoenen een CITO bijwonen of organiseren. Ons doel om van onze planeet een mooiere 
plek te maken (letterlijk) gaat immers het hele jaar door… 

Trouwens… wist je dat CITO’s al sinds 2002 georganiseerd worden? Sinds 2002 heeft Cache In Trash 
Out bijgedragen aan het behoud van de natuurlijke schoonheid van cachevriendelijke plekken. In die 
tijd hebben meer dan 470.000 mensen een “Attended” log geplaatst voor meer dan 24.000 CITO-
evenementen in 124 landen. 
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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 

© Brent Pulmans 

© Koidream 

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. 

      1 5     9   

4 6   9           

  9   3     4   7 

                  

5 1     9   6 8   

7   6   1 2       

9       6   1   8 

        8   7     

  5               

      1               0 

1           0 0         

  0   1           0 0   

    0   0               

0           1           

                1 1   1 

  1       1             

          1     1       

  0 0       1     0     

  1                   1 

0       0   1 1         

  1 1           1   0   
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P A G I N A  1 6  

Oplossingen 
Pagina 15 

Geonews magazine 

Jaargang 7, nummer 11 
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: www.geonews.be/interview 

 

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