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Geocache Radio Podcast  
viert zijn 100ste aflevering! 

Bekijk de fotoreportage  
van de opname in deze  
uitgave en ontdek in de  
toekomst hier nog meer  

over de publicatie ervan... 
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Voor het merendeel van alle landen op onze planeet heeft Groundspeak reeds een souvenir voorzien dat 
je verkrijgt op je profiel van zodra je in dat land een cache kan loggen. Er zijn echter nog steeds landen 
die geen landsouvenir hebben, en tot voor kort behoorde ook Andorra tot dat groepje. 

Tot voor kort, want op 20 maart kondigde Groundspeak via de Geocaching Blog aan dat ook Andorra 
nu een landsouvenir heeft gekregen dat je automatisch verwerft bij het loggen van een cache in dit 
kleine landje. Heb je in het verleden al een Geocache gevonden daar? Dan krijg je het souvenir  
uiteraard automatisch bij op je profiel! 

Gelegen in de Pyreneeën (Zuidwest-Europa) ligt het prachtige land Andorra. Het zesde kleinste land 
van Europa heeft een verscheidenheid aan microklimaten, zoals alpine, continentaal en Mediterraan. 
Andorra La Vella is de hoogst gelegen Europese hoofdstad met een hoogte van 1.023 m. Als dat niet 
uniek is… 

Iets anders dat prachtig uniek is, is de 
Geocache van de week van 20 maart: 
GC615KT, een afgedankte Volkswagen-
bus op 2.600 m hoogte, op de top van 
een ruige berg, omringd door een  
heuvel met scherpe rotsen. Je weet dat 
deze op je bucket list moet komen van 
Geocaches die je ooit zeker moet  
gedaan hebben!   

Het voertuig werd in de jaren ‘80 naar 
deze afgelegen locatie gebracht als een 
toevluchtsoord voor wandelaars,  
herders en jagers. De motor werd  
gedemonteerd en de bus werd  
omgeven door zware stenen om er voor 
te zorgen dat de harde wind en sneeuw 
het busje uiteindelijk niet omver zouden 
kantelen. Maar het was pas in augustus 
2015 dat iemand het briljante idee had 
om hier een Geocache te verbergen.  

De terreinwaarde is slechts een T3  
omdat je hier vanuit een nabijgelegen 
avonturenpark naartoe kunt rijden als je 
een 4x4 hebt. Maar je kan ook de  
trektocht maken van verschillende  



 

 

nabijgelegen (gratis!) berghutten die verspreid zijn 
over het gebied voor outdoorenthousiasten.  

Maar houd er rekening mee dat T3 de laagste  
terreinbeoordeling is voor deze cache, die  

afhankelijk is van hoe je de cache benadert en 
van hoe rustig of onstuimig het weer is. Het 
wordt aanbevolen om deze cache te zoeken in 
de late lente of zomer.  
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ADVERTENTIE 
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

Een vijftal jaar geleden tijdens een familieuitstap met team Lilafee. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Wanneer ik tijd heb, het combineren van het gezinsleven (2 kindjes van 2 jaar oud) en de andere  
hobby’s met geocaching, maken dat geocachen niet altijd mogelijk is.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

De bonus van de geo-art het Atomium, prachtige ronde met allemaal unieke geocaches en op het ein-
de ook nog de CO die speciaal afkwam, top!  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Het type maakt voor mij niet zoveel uit, als een trad, multi, letterbox,... ergens op een mooie plaats ligt 
kan ik er altijd van genieten. Liefst in de vrije natuur.  

Woon je wel eens events bij?  

Heb al enkele normale en mega's bijgewoond, ook al enkele zelf kunnen organiseren.  

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

Heb zo'n 19 trackables en zo'n 106 caches/events verstopt/georganiseerd. 

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

Momenteel niet door de jonge leeftijd (2 jaar oud), we hebben wel al eens ze meegenomen maar  
zoeken doen ze nog niet. Van zodra ze wat ouder zijn mogen ze natuurlijk mee gaan zoeken!  

Heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met Geocaching? 

We hebben al enkele keren een reis gecombineerd met geocaching, van zodra ik ergens op reis ga, 
wegmoet voor enkele dagen voor het werk dan zoek ik altijd op of er geocaches gevonden kunnen 
worden tijdens mijn verblijf.  

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

Dat je ook voldoening kunt halen door niet alleen zoveel mogelijk caches zelf te vinden, maar ook  
andere kunt laten genieten door zelf iets te leggen. Ook heb ik verschillende sympathieke geocachers 
leren kennen, maar natuurlijk ook de keerzijde leren kennen (afbreken/verdwijnen van caches,  
arrogante geocachers leren kennen, ...)  

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘EveRan2013’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Wat is het gekste wat je reeds bent  
tegengekomen tijdens het Geocachen?  

Toen ik eens ergens ging geocachen en ik in 
een boom zat voor een cache te zoeken, 

kwam er net een fiets voorbij. Hij vroeg of ik nog uit de boom geraakte of hij de brandweer moest  
bellen ;-)  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Dat voor sommige enkel en alleen de puntjes tellen en niet het plezier van het cachen. Ieder doet het 
op zijn eigen manier, maar heb dan ook respect voor de cachers die bijvoorbeeld maar 10 caches  
gevonden hebben.  

Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Heb sinds een maand een nieuwe geo-art liggen, GEO-stART2run   Ik krijg nu soms meldingen van 
personen die vragen blijft hij lang liggen.. dan moet ik steed antwoorden 'hij gaat niet lopen' ;-)  

Bij deze willen we EveRan2013 nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 

“ doet het op zijn eigen manier, 
maar heb dan ook respect voor de 
cachers die bijvoorbeeld maar 10 
caches gevonden hebben.  

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! 

http://bit.ly/2rZFRkE


 

 

Meer foto’s van dit event? 
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www.geonews.be/hqtb 
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Meer foto’s op 
www.geonews.be/GRP100 
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Geocaching HQ is toegewijd aan het milieu en blijft milieuvriendelijke werkwijzen modelleren en een 
positieve bijdrage leveren aan onze wereld. De beste voortgang naar dit doel gebeurt wanneer de  
Geocaching-gemeenschap en Geocaching HQ samenwerken. Van EarthCaches en Geoawares tot  
samenwerkingen met milieuagentschappen. Hier volgen zes initiatieven waaraan HQ deelneemt om op 
een duurzamere manier te kunnen geocachen, leven en werken.  

EarthCaches bieden mogelijkheden om geologische lessen te leren en ontzagwekkende geologische 
locaties te bezoeken. Bezoekers kunnen zien hoe onze planeet wordt gevormd door geologische  
processen, hoe we met hulpbronnen omgaan en hoe wetenschappers bewijs verzamelen.  
EarthCaches zijn een les aardrijkskunde en de listings bevat taken of opdrachten die alleen op die  
locatie kunnen worden geleerd of uitgevoerd.  

Er zouden geen EarthCaches zijn zonder Geoawares! Geoawares zijn toegewijde EarthCache reviewers 
die dit cachetype mogelijk maken, zodat geocachers overal ter wereld van EarthCaches kunnen  
genieten. Het zijn gemeenschapsvrijwilligers met een wetenschappelijke achtergrond die  
samenwerken met de ‘leggers’ van EarthCaches om de best mogelijke inzending te ontwikkelen. 

Lokale geocachinggemeenschappen creëren relaties met parkafdelingen en landbeheerbureaus om na 
te kunnen denken over verstopmogelijkheden van Geocaches, milieubewustzijn te bevorderen en  
natuurlijk Geocaching te stimuleren! Deze partnerschappen brengen Geocachers naar nationale  
parken, openbare gronden en andere lokale natuurlijke locaties. In ruil daarvoor werken Geocachers 
samen met deze instanties aan projecten om het milieu te verbeteren.  

CITO (Cache In Trash Out®) is een milieu-initiatief dat wordt ondersteund door de geocaching-
community. Sinds 2002 heeft CITO geholpen de natuurlijke schoonheid van cachevriendelijke ruimtes 
te behouden. In die tijd hebben meer dan 363.000 mensen zich aangemeld voor 18.000  
evenementen. Bovendien verdienen geocachers speciale souvenirs wanneer ze deelnemen aan CITO-
evenementen tijdens het CITO-seizoen.  

Geocaching HQ werkt samen met gelijkgestemde merken over de hele wereld om Geocaching  
bekender te maken, trackables weg te geven en verhaalwaardige momenten te creëren. Organisaties 
zoals ecokeepers helpen kinderen naar buiten te gaan en hun wereld te verkennen, terwijl Mountain 
Warehouse voor de nodige kledij zorgt, zodat je optimaal van het buitenleven kunt genieten.  

Vorig jaar kwam een groep Lackeys op het hoofdkantoor van Geocaching samen en vormde het Green 
Team van Geocaching HQ - een comité dat zich inzet om het kantoor milieuvriendelijker te maken. 
Sommige initiatieven omvatten de overgang naar oplaadbare batterijen, dubbelzijdig afdrukken als de 
standaardinstelling en het toevoegen van vuilbakjes voor papieren handdoekjes in de toiletten.  

Hoe maak jij de wereld een tikje groener? Deel het op de officiële Geocaching blog en toon andere 
Geocachers hoe jij al geocachend de wereld een tikje mooier maakt. 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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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. 

© *Sterreke*  

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

info@geonews.be 

© *Sterreke*  

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. 
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Oplossingen 
Pagina 13 
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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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