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Agenten van Pierce County in Washington hadden een 64-jarige wandelaar mogelijk nooit gevonden, 
was het niet voor zijn viervoeter. Hondje Daisy bleef trouw aan haar baas, zelfs na de dood.  

Een vrouw uit de omgeving belde vorige week donderdag (25 april 2019, red.) ’s nachts naar de  
politie. Haar man en hun hondje Daisy kwamen maar niet naar huis. De twee waren woensdag een 
wandeltocht gaan maken. “De man had niet gezegd waar hij juist naartoe was gegaan en was niet 
thuisgekomen voor het donker”, stelt het politiekorps. “De vrouw had wel gezien dat hij recent online 
locaties voor het zoekspel Geocaching had  
opgezocht in de omgeving van Evans Creek 
nabij Eatonville.”  

Met die info startte de politie een zoekactie. 
Maar het gebied was groot en de autoriteiten 
hadden geen geluk. In de late namiddag  
vonden ze de wagen van de zestiger, waarin 
een lijst met nog meer Geocaches lag.  
Ongeveer een uur later hoorde een agent in 
de verte plots stil geblaf. Onophoudelijk  
geblaf.  

Geblaf 

De politieman baande zich een weg door de dichte 
begroeiing, richting het geluid. En toen zag hij een 
hondje dat heel erg op Daisy leek, vlakbij een  
gevaarlijk steile oever boven de Marshall River. Het 
beestje veroerde zich niet, maar bleef blaffen. Na een 
moeilijke klim van nog eens 30 minuten door de 



 

 

dichte bossen bereikte de agent de hond. Haar baas lag 
vlak naast haar. 

Met een speciaal touwsysteem kreeg het zoekteam de 
man uiteindelijk weg uit het bos, maar de redders  
konden helaas enkel nog het overlijden van de  
wandelaar vaststellen. Vermoedelijk is de man ten val 
gekomen en bezweken aan de opgelopen  
verwondingen. “Hoewel dit verhaal een triestig einde 
heeft, is de loyaliteit van zijn hond ongelofelijk”, aldus de 
politie. “We hadden hem nooit gevonden zonder haar 
hulp.”  

Bron artikel: Het Laatste Nieuws - ”Wandelaar overleeft trektocht niet, 
trouwe hond blijft blaffen tot reddingswerkers zijn baasje vinden” 

Bron afbeeldingen: Facebookpagina ‘Pierce County Sheriff's  
Department‘ 

 

P A G I N A  3  

ADVERTENTIE 

https://www.hln.be/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/wandelaar-overleeft-trektocht-niet-trouwe-hond-blijft-blaffen-tot-reddingswerkers-zijn-baasje-vinden~a76e8932/
https://www.hln.be/wetenschap-planeet/dieren/wandelaar-overleeft-trektocht-niet-trouwe-hond-blijft-blaffen-tot-reddingswerkers-zijn-baasje-vinden~a76e8932/
https://www.facebook.com/piercecounty.sheriff/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/piercecounty.sheriff/?tn-str=k%2AF
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

In 2013 door Joe ultra. Ik ging toen altijd mee maar logde niks tot ik de mooie coins en tb’s ontdekte, 
toen wou ik toch mijn eigen profiel hebben om die te kunnen loggen. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Wanneer de tijd het me toelaat. De ene keer al wat meer als de andere. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Mario’s stone world, die cache was zeer mooi en leuk gedaan. 

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Multi’s omdat je toch ook nog wat fun hebt onderweg, het is altijd wel anders. 

Woon je wel eens events bij?  

Ik heb alle soorten al gedaan en heb er zelf ook al georganiseerd. 

Nota van de redactie: voor foto’s van het event ‘Dolen in Nolim’ kan je terecht op onze website via  
volgende link: www.geonews.be/dolen 

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

Ja hoor met een collectie van over 200 tb’s en coins kan dat niet anders  

Heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met Geocaching? 

We gaan met de camper weg en inderdaad onze vakantie is op Geocaching gericht. Begin mei ga ik 
naar Hamburg voor een GIGA en maak ik er een lang weekend van. 

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

Vooral dat geduld een mooie deugd is. 

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het Geocachen?  

Super grote tb’s. 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Dat vele mensen er een puinboel van maken omdat ze iets niet open krijgen of vinden. 

Bij deze willen we *sterreke* 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 
‘*sterreke* ’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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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! 

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://bit.ly/2rZFRkE
http://www.geonews.be/subscribe
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www.geonews.be/LGC19 
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www.geonews.be/hei19 
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Op 17 april maakte Groundspeak bekend dat er wederom 
een nieuw landsouvenir bestaat, namelijk voor het  
prachtige land Egypte! 

Sommigen onder ons zullen er ongetwijfeld al eens op  
reis geweest zijn, Egypte is immers zeer populair in België 
en Nederland als zonvakantie. Grenzend aan de  
Middellandse Zee in het noorden en de Rode Zee in het 
oosten heeft Egypte immers verschillende bestemmingen 
waar je met je voetjes in het water kan gaan staan en kan 
genieten van een heerlijk brandende zon. 

Maar Egypte is uiteraard meer dan enkel zon, zee en strand. Het land barst ook van de cultuur, denk 
maar aan de Pyramides en graftomben die er terug te vinden zijn, maar zeker ook de cultuur die er in 
het moderne Caïro terug te vinden is. 

Hoe dan ook, Egypte heeft zoveel verschillende facetten dat het voor ieder wat wils biedt. En zo ook 
voor Geocachers. Groundspeak bracht daarom een nieuw landsouvenir uit dat je kan verdienen door 
een Geocache of event te loggen in Egypte. Heb je er in het verleden al eens één (of meer) gelogd? 
Dan komt het souvenir automatisch bij op je profiel te staan! 

Samen met het uitbrengen van dit landsouvenir werd ook de ‘Geocache van de week’ gepubliceerd, 
en dat is, hoe kan het ook anders, een cache in Egypte. Maar niet zomaar een cache, een duikcache! 

Langs de kust van de Rode Zee, ongeveer 500 kilometer ten zuidoosten van Cairo, ligt Soma Bay, een 
zonnig strand waar je enorm veel activiteiten kan doen zoals zeilen, windsurfen, snorkelen en duiken. 
 
Duizenden jaren lang maakten gevaarlijke stromingen, harde wind en een groot aantal riffen het 
enorm moeilijk voor zeilers om doorheen dit gebied te navigeren. Daarom zal je verschillende 
scheepswrakken vinden onder het rustige oppervlak van het warme water van om en bij de 23 ° C. 
Veel wrakken zijn een oase geworden voor het leven in het water, maar één specifiek wrak is wel heel 
speciaal... Het is de Geocache van de week.  

Om deze geocache te loggen, moet je van de kust 
naar de coördinaten op 450m voor de kust. De 
meeste cachers werken met een lokale duikgids 
om de 20 meter naar de cache te duiken.  

Zeedieren zijn hier in overvloed te vinden:  
inktvissen, murenen, pijlstaartroggen, koffervissen, 
schildpadden, koraalduivels en Spaanse dansers. 
Velen van hen zijn actief in het begin van de dag 
en verdwijnen dan tot zonsondergang, dus plan 
deze reis vroeg op de dag in plaats van laat.  
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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. 

© 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. 
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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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