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Na bijna twee jaar komt Groundspeak aanzetten met een nieuwe lading ‘Virtual Rewards’. Opnieuw  
zullen een heel aantal cachers wereldwijd eentje ontvangen, maar ditmaal volgens een compleet andere 
werkwijze dan in 2017. 

Op 14 mei kondigde Groundspeak aan dat het opnieuw een beperkt aantal nieuwe ‘Virtuele caches’ zal 
laten creëren en publiceren volgens het principe van Virtual Rewards. Een nieuwe werkwijze brengt wel 
een aantal wijzigingen mee ten opzichte van 2017. 

 Zo’n 50.000 Geocachers wereldwijd voldoen aan de voorwaarden om een Virtual Reward te ontvangen dit jaar. 

 Wie in 2017 reeds een Virtual Reward kreeg, kan er niet opnieuw een krijgen. 

 Uit iedereen die wilt meedoen zal Groundspeak op 4 juni willekeurig ongeveer 4.000 ‘gelukkigen’ kiezen die 
een nieuwe virtuele cache mogen uitwerken. 

 Ongeveer 30 communityvrijwilligers (zoals reviewers) krijgen een Virtual Reward als dank voor hun tijd en inzet. 

 Wie een nieuwe mag leggen krijgt daar één jaar de tijd voor.  

 De nieuwe cache moet aan specifieke regels voldoen. 

Als gevolg van de Virtual Rewards in 2017 werden er tussen augustus 2017 en augustus 2018 exact 2.668 
nieuwe virtuele caches gepubliceerd. Die nieuwe caches zijn over het algemeen erg populair volgens 
verschillende meetstaven, waaronder totaal aantal favorietpunten, favorietpuntpercentage, loglengte en 
zoekfrequentie. Bovendien heeft het beoordelingsproces geen onnodige belasting veroorzaakt voor  
reviewers. De gemeenschap uitte echter enige frustratie over het algoritme dat werd gebruikt om die  
Virtual Rewards uit te delen. Met die feedback in gedachten heeft Groundspeak een nieuw proces voor 
Virtual Rewards 2.0 bedacht.  

Het grootste verschil is dat wie in aanmerking wilt komen ditmaal zichzelf moet opgeven bij Ground-
speak. Dat kan via deze link ten laatste op 1 juni: https://www.geocaching.com/play/request/virtuals2019 

De nieuwe Virtual Rewards zullen gelijkmatiger over landen worden verdeeld dan tijdens Virtual Rewards 
1.0 in 2017, toen enkele actievere landen een groot aantal ontving. Groundspeak zal willekeurig cachers 
in elk land selecteren, met een op voorhand bepaald aantal per land. Het aantal werd vastgelegd door 
Geocaching HQ, met de bedoeling om landen te begunstigen die minder gevestigde waardes zijn voor 
Geocaching. De kwalificatiecriteria voor leggers werden zo laag mogelijk gehouden om een betere  
geografische verdeling te bereiken. De ongeveer 50.000 leggers die voldoen aan de Virtual Reward 2.0-
criteria vertegenwoordigen 89 landen. Tijdens de lancering in 2017 waren ze afkomstig uit 63 landen.  

Virtuele caches zijn en blijven een zogenaamd ‘grandfathered’ cachetype. Een belangrijk aspect daarvan 
is dat dit soort caches niet ‘geadopteerd’ kunnen worden. Het is dus niet mogelijk een virtuele cache te 
creëren en deze vervolgens door te geven aan een andere legger. Dat geldt voor de reeds bestaande 
virtuele caches, maar het geldt evenzeer voor de nieuwe caches die dankzij Virtual Rewards 2.0  
gepubliceerd zullen worden. 

https://www.geocaching.com/play/request/virtuals2019
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ADVERTENTIE 
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Meer foto’s: www.geonews.be/namur  

http://www.geonews.be/namur
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Het begint al een gewoonte te worden, de bekendmaking van nieuwe landsouvenirs door Groundspeak. 
Ook deze maand mochten we ons weer verwachten aan een nieuw landsouvenir, en ditmaal is het  
Centraal-Amerikaanse land Costa Rica aan de beurt. 

Er wordt vaak gezegd dat Costa Rica één van ‘s werelds gelukkigste landen is. Ze zijn gekend voor hun 
uitmuntende democratie en levenskwaliteit en er wordt van Costa Ricanen wel vaker gezegd dat ze 
‘Pura Vida’ leven, wat letterlijk wilt zeggen het ‘pure leven’. 

Hoewel het slechts een klein land is kent Costa Rica toch een uitgebreide fauna en flora. Ongeveer vijf 
procent van de wereldwijde biodiversiteit is te vinden hier, toch wel indrukwekkend voor een land van 
slechts 51.100 vierkante kilometer (ter vergelijking: ruwweg slechts 10.000 vierkante kilometer groter 
dan Nederland). Het Monteverde regenwoud alleen al huisvest meer dan 100 soorten zoogdieren, 400 
soorten vogels, 2.500 soorten planten en… een Geocache van de week van Groundspeak! 

Rainbow Valley Cache is een onopvallende 
cache, gelegen aan de rand van het  
nevelwoud. Het is een klassieke container 
met ruimte voor veel swag die zowel bij jou 
als elke jonge geocacher die je meebrengt 
zorgt voor smileys in je log, en ook op je  
eigen gezicht natuurlijk.  

Maak een wandeling over een levendige blauwe 
hangbrug of vier je vondst met een koel drankje in 
een boomhutbar terwijl je de verbazingwekkende  
omgeving verkent.  

En kijk uiteraard ook eens naar de wilde dieren die je 
tegen zal komen tijdens je tocht. 

Over wilde dieren gesproken, als je de cache vindt, 
vergeet dan niet om hem op de juiste manier terug te 
camoufleren of anders, zoals de cache-pagina  
waarschuwt, "zullen de apen hem stelen!"  



 

 

P A G I N A  7  

@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 
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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

In 2015 onder invloed van enkele familieleden. 

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Toch regelmatig. Ik doe het graag als ik ga wandelen. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij?  

Het Verloren Kabouterdorp in de buurt van Lommel, dat was heel leuk om met kindjes te doen. 

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Vooral tradjes, daarmee is het gemakkelijk om gewoon van de ene naar de andere te gaan tijdens het 
wandelen en verlies je meestal niet veel tijd. 

Woon je wel eens events bij?  

Gewone events wel, MEGA en GIGA niet. 

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

Nog niet, staat voorlopig ook niet op de planning. 

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

Ja, ik neem mijn dochter wel eens mee. 

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

Gewoon doen. Niet twijfelen. Je eerste gedacht is dikwijls het beste. 

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

Cachen in beekjes zonder waadpak. Of dat de GPS alles in vogelvlucht aanduidt. We heb dit al dikwijls 
letterlijk genomen. De nodige valpartijen en stunten nemen we er dan maar bij. Maar Geocaching is 
wel de beste ontspanning die ik me ooit kon voorstellen. 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Dat je wel eens sluikstorten tegenkomt. Heel sneu... 

Bij deze willen we Pjotters 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 
‘Pjotters’. 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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Het komt dichtbij… in 2020 viert Geocaching zijn 20-jarig bestaan! En dat gaat Groundspeak uiteraard 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 28 mei maakten ze al een belangrijke bekendmaking… 

En wat voor nieuws… het 20-jarige bestaan zal gevierd worden met een groot feest in Seattle! Als je 
nog nooit Seattle bezocht hebt is dat natuurlijk het perfecte excuus om er eens uit te trekken en het 
vliegtuig naar de Verenigde Staten te nemen. 

Wanneer vindt dat feest plaats? Op 15 augustus 2020, niet toevallig op International Geocaching 
Day… 

De informatie die je moet hebben in een notendop: 

Wat:      Geocaching 20th Anniversary Celebration 

Wanneer:  Zaterdag 15 augustus 2020 

Waar:   Seattle Center in Seattle, WA (Verenigde Staten) 

Groundspeak zal de komende weken en maanden nog meer informatie delen over dit heuglijke event, 
ook de listings zullen natuurlijk nog volgen. Voorlopig delen ze de datum al zodat je het zeker al in je 
agenda kan vrijhouden. 

Als je toch gaat, dan kan je misschien ook nog één van deze twee (of beide) events bezoeken die on-
geveer gelijktijdig georganiseerd worden: 

 Going APE 2020 staat gepland voor 16 augustus 2020 vlakbij Snoqualmie Pass, ten oosten van 
Seattle. (Eventlistings is nog niet gepubliceerd.) 

 GeoWoodstock XVIII (GC86VDF) vindt plaats op 22 augustus 2020 in Abbotsford, British  
Columbia. 

 

Voor degenen die Seattle niet kunnen bezoeken voor de  
Geocaching HQ Celebration werkt Groundspeak nog volop aan 
plannen voor events ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum 
(gelijkaardig aan bijvoorbeeld GIFF events of Creation  
Celebration). Meer informatie daarover volgt later, maar  
natuurlijk houdt Geonews je op de hoogte!  
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Het is al bijna een gewoonte aan het worden… het Geocaching International Film Festival. Ook dit jaar 
wordt deze filmcompetitie, de Oscars van het Geocachen zullen we maar zeggen, opnieuw gehouden. 
En ook jij kan weer meedoen! 

Als je een filmmaker, een Geocacher of iets daartussenin bent, is GIFF 2019 jouw kans om je  
geocachingfilm door duizenden mensen op filmschermen over de hele wereld te laten bekijken. Begin 
nu met het maken van je geocachingfilm! Het aanmeldingsformulier wordt beschikbaar op 1 juni 2019. 

Wat is het Geocaching International Film Festival? 

Deel 1: Indienen & beoordeling 
Geocachers over de hele wereld - zoals jij - maken korte films over Geocaching en bezorgen deze aan 
Geocaching HQ om te beoordelen. Films moeten vóór 1 augustus 2019 worden ingediend. Tijdens de 
maand augustus worden de films beoordeeld door juryleden van het hoofdkantoor van Geocaching. In 
september wordt aangekondigd welke films de uiteindelijke ‘finale’ halen en worden de filmmakers op 
de hoogte gebracht.  

Deel 2: ‘Finalistfilms’ getoond tijdens Geocaching Events 
Na aankondiging van de finalisten, creëert Geocaching HQ een filmrol met de ‘finalistfilms’. Elke  
Geocacher kan een event organiseren om de finalistfilms te vertonen tijdens het officiële Geocaching 
International Film Festival tijdens deze periode: 7 november - 17 november 2019. Dit jaar duurt het 
filmfestival iets langer, de duur is namelijk verlengd tot elf dagen! 

In 2018 werden er 656 evenementen georganiseerd in 58 landen 
waarbij in totaal 18.392 Geocachers aanwezig waren.  

 

Hoe dien je een film in voor GIFF 2019? 
 
1) Lees de regels. Die kan je terugvinden via deze link: www.geocachingfilmfestival.com/rules 
2) Lees de tips voor het filmen via deze link: www.geocachingfilmfestival.com/tips 
3) Het aanmeldingsformulier wordt geopend op 1 juni 2019 
4) Upload na 1 juni je geocachingfilm naar Vimeo. 
5) Dien je film in vóór 1 augustus 2019.  

http://www.geocachingfilmfestival.com/rules
http://www.geocachingfilmfestival.com/tips


 

 

P A G I N A  1 2  

P A G I N A  1 2  

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. 

© Rogilio  

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

info@geonews.be 

© Koidream 
© 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. 
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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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