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Ook dit jaar vindt het Geocaching International Film Festival (kortweg GIFF) weer plaats, ditmaal van 7 tot 
en met 17 november. In onze editie van mei konden we dit al aankondigen, alsook dat inzendingen op dit 
moment al mogelijk zijn. Maar wees er op tijd bij als je nog wilt deelnemen met een inzending, want de 
deadline nadert met rasse schreden... 

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, want je inzending moet ingestuurd zijn voor 1 augustus! 

Je leest het goed, 1 augustus 2019 is de deadline. Als je nog niet begonnen bent, of je bent bezig maar 
zit even vast, dan sommen we graag nog eens even enkele richtlijnen voor je op. 

 Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn, hoewel een ouder of voogd namens hun  
minderjarige kind kan insturen.  

 Je film moet een geocachingverhaal vertellen of minimaal verband houden met geocaching.  

 Je film moet gezinsvriendelijk zijn, d.w.z. geen naaktheid, seksueel expliciete of suggestieve inhoud, 
godslastering, vuurwapens of andere wapens, racistische, intimiderende of anderszins  
aanstootgevende inhoud of inhoud die ongepast zou zijn voor kinderen, zoals gewelddadige of  
beangstigende inhoud. (Dus neen, een horrorfilm over Geocaching is niet toegelaten…) 

 Een inzending mag geen commerciële bevatten, inclusief bedrijfslogo's, merknamen en slogans of 
promotie voor Geocaching-evenementen, zelfs als dergelijke advertenties onbedoeld zijn en zelfs 
gerelateerd aan geocaching. 

 Neem enkel inhoud (video, muziek, foto's, illustraties, enz.) op in je film die je bezit, toestemming 
voor hebt om te gebruiken of waarvoor je anderszins de benodigde rechten hebt. Neem geen  
andere mensen op in je film tenzij je hun toestemming hebt. Wees bereid om verificatie van  
toestemming te verstrekken indien gevraagd.  

 De totale filmlengte moet tussen 1 en 4 minuten liggen, inclusief credits. Films die deze limiet  
overschrijden, kunnen worden gediskwalificeerd.  

 Alle talen worden geaccepteerd. Niet-Engelstalige films moeten in het Engels worden ondertiteld. 
Als je bent geselecteerd als finalist, hebben we een versie van de film nodig zonder ondertitels die 
hard in de film zijn gecodeerd.  

 Je mag je inzending nergens delen tot GIFF 2019 is voltooid op 17 november 2019.  

Wil je weten hoe je je film kan indienen? Lees dan zeker onze editie van mei 2019. 

Even testen of je alles goed begrepen hebt? Vul dan zeker eens de quiz van Groundspeak in via  
volgende link: https://www.geocaching.com/blog/2019/07/giff-behind-the-scenes-quiz/ 

https://issuu.com/geonews/docs/geonews__7-5
https://www.geocaching.com/blog/2019/07/giff-behind-the-scenes-quiz/
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ADVERTENTIE 
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Op welke manier ben je in aanraking gekomen met Geocaching? 

In juni 2017 was ik op zoek naar een manier om meer beweging te krijgen. Als leerkracht informatica in 
het volwassenenonderwijs hadden we al eens een uitstap georganiseerd waarin we een multi hadden 
opgelost. Ik herinnerde me dat het wel een leuke ervaring was.  Dus ik zocht een multi hier in Turnhout 
op en was helemaal verloren. 

Hoe vlot gingen je eerste caches? 

Als ik nu terugkijk, zat ik te sukkelen met die  
eerste caches ;) Ik besefte dat ik nog veel te leren 
had, dus heb veel opgezocht/gelezen.  Een  
oproepje op Facebook bracht me in contact met 
een cachemaatje, waar ik ook weer veel heb van 
geleerd. 

Heb je zelf al anderen aangestoken met het 
'geovirus'? 

Na een grapje onder de collega’s kreeg ik de  
mogelijkheid om ook een module geocachen te geven in CVO EduKempen waar ik les geef.  Zo  
hebben al een paar klassen een aantal modules geocachen gevolgd. 

In de eerste module focussen we op de principes van het geocachen en het gebruik van de  
geocachingsite. We leren onze gps en/of smartphone gebruiken tijdens het geocachen wanneer we op 
uitstap gaan. Ook komen de basisprincipes voor het oplossen van mysteries aan bod.   

In de tweede module gaan we verder in op het gebruik van handige programma’s die je kan gebruiken 
bij het geocachen.  We bekijken eveneens wat er allemaal komt kijken bij het plaatsen van een eigen 
cache.  Natuurlijk plaatsen we ook een eigen rondje zodat alle stappen worden doorlopen.   

Wanneer ben je dan begonnen met zelf caches te leggen, los van het CVO? 

Na een dik half jaar cachen, wilde ik ook eens een eigen cache leggen. Eigenlijk gewoon eens om te 
zien hoe dat in zijn werk ging. Bij het exploreren van de mogelijkheden voor een multi kwam ik voorbij 
een plaatsje waarvan ik zei ‘Hier moet een cache komen’.  Die multi is er nooit gekomen maar die cache 
wel. Zo had ik het verstopvirus ook te pakken.  

 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘AnspireCrew’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Ik ontmoet ook graag geocachers.  Daarom organiseer ik een 
4-tal keer per jaar een kleinschalige Meet&Greet in het stads-
park in Turnhout.  Daar ontmoeten we altijd bekende maar 
ook nieuwe gezichten. 

Het plaatsen van een geocache is ook een onderdeel van de modules geocachen. Zo ontstonden het 
rondje Natte Voeten in Mol en de Prinsenschatten in het Prinsenpark in Retie. 

Welke soort Geocaches doe je zelf het liefst en waarom? 

Ik heb geen favorieten.  Een mooi rondje van tradjes, een geo-art, een mooi uitgewerkte multi of een 
gadgetcache kunnen me allemaal bekoren. Ik ga ook graag naar events, kleinere en grotere. 

Als je één toevoeging zou mogen doen aan Geocaching, wat zou dat dan zijn? 

Handig zou zijn dat er bij puzzel-mysteries een verschillende moeilijkheid kan gegeven worden aan de 
puzzel zelf en aan de moeilijkheid van het verstoppen. 

Ben je zelf een verzamelaar van woodies of trackables? 

Ik verzamel graag woodies. Deze worden in een kader verzameld bij me thuis.  

Ik heb enkele trackables die met me meereizen tijdens mijn geocacheavonturen.  Ook heb ik een 8-tal 
TB’s de wereld ingestuurd.  Spijtig genoeg zitten er een paar vast bij inactieve geocachers.  

Hoeveel van je vrije tijd besteed je aan deze fijne hobby? 

Al mijn vrije tijd ;) Heb ik even wat tijd, dan ben ik meestal aan het puzzelen of de volgende uitstap aan 
het voorbereiden.  Wanneer we kunnen, trekken we erop uit om caches te zoeken. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij en waarom? 

Er zijn er verschillende. Niet altijd omwille van de cache, maar soms omwille van de groep waarmee ik 
op stap was, of de ervaringen die we daar beleefd hebben. 

Een van de caches die me echt bij is gebleven is de multi Engels Kamp (GC6BG76) in Geel (BE). Dit is 
echt een aanrader! 

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan Geocachen?  

Ja! Vooral in de schoolvakanties trek ik, soms samen met cachemaatjes, erop uit voor een  
geo-vakantie.  Toch leuk dat een hobby je op mooie en leuke plaatsjes brengt waar je anders  
misschien nooit zou komen. 

 

 

“ Wanneer we kunnen, 
trekken we erop uit 
om caches te zoeken. 
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Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Het afval dat je soms tegenkomt in de natuur. 
Ik snap niet dat mensen het normaal vinden 
onze natuur zo te vervuilen. 

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

Meer dan dat ik kan opnoemen, het werken 
met de gps, GSAK en andere handige  
programma’s en websites maar ook technieken voor het oplossen van mysteries. 

Maar ook hoe mooi de natuur kan zijn in de verschillende seizoenen.  Zo moet je echt niet ver gaan om 
mooie plaatsen te ontdekken. 

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

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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Op 17 augustus vindt opnieuw de hoogmis plaats van 
onze hobby. Op die dag is het namelijk  
International Geocaching Day, een dag waarop  
wereldwijd onze hobby in al zijn aspecten in de  
bloemetjes wordt gezet. 

Natuurlijk wordt dat ook in België en Nederland gevierd met events verspreid over onze twee landen. 
Door een event te bezoeken op zaterdag 17 augustus kan je een uniek souvenir verdienen voor op je 
profiel, speciaal gemaakt voor International Geocaching Day. En voor zij die de tijd niet hebben om 
een event bij te wonen: ook het loggen van een gewone cache is voldoende om het souvenir te  
kunnen bemachtigen. 

Volgende events worden speciaal ter ere van International Geocaching Day gehouden: 

 

 
Eventnaam GC-code Provincie 

België 

International Geocaching Day 2019 @ GEOTEA LILLE GC89ATW Antwerpen 

International Geocaching Day 2019 @ Birthday party GC89BZP Antwerpen 

International Geocaching Day 2019   GC8A38H Limburg 

MrMartin's get-together III GC8AEY9 Limburg 

Nederland 

International Geocaching Day 2019 by night GC8A07T Noord-Brabant 

International Geocachingday 2019 Zoetermeer GC87TA4 Zuid-Holland 

International Geocachingday 2019 GC89RY3 Friesland 

INTERNATIONALE GEOCACHING DAG 2019 GC8812X Noord-Brabant 

International Geocaching Day 2019 GC822C5 Limburg 

International Geocaching Day 2019 in Suwâld GC88VHP Friesland 

International Geocaching Day 2019 - Halsteren GC88J0E Noord-Brabant 

International Geocaching Day 2019 GC8AJP4 Noord-Holland 

International Geocaching Day 2019 GC8AA8P Noord-Brabant 

Meet & Greet International Geocaching Day GC88TKF Friesland 

International Geocache Day 2019 Eiland in De Maas GC8896T Limburg 

International Geocaching Day 2019 - Amsterdam GC8B03F Noord-Holland 

International Geocaching Day HANK GC892ZW Noord-Brabant 

In de kerk is altijd werk GC8B3YX Limburg 

International Geocachingday 2019 GC8AFT7 Zuid-Holland 

International Geocaching Day 2019 GC88CQQ Noord-Holland 

Rolo1977's 6e event Hellevoetsluis: 2019 GC8AW19 Zuid-Holland 
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Geocaching-vrienden zijn om veel redenen handig - ze bieden een tweede paar ogen op zoek naar de 
cache, ze kunnen dreuzels in de buurt afleiden, of misschien hebben ze net die ene tool bij die je net  
nodig hebt om de cache te kunnen loggen! De lijst is oneindig! Wanneer je eropuit trekt met vrienden 
dan zullen die voordelen het snelst duidelijk worden. Maar hier zijn drie redenen waarom vrienden  
geweldig zijn op Geocaching.com (volgens Groundspeak).  

1—Bekijk wat je geocaching-vrienden doen vanaf je Dashboard. 
Nadat je vrienden op Geocaching.com hebt toegevoegd, kan je ervoor kiezen om hun geocaching-
activiteit weer te geven in de nieuwsfeed op je Dashboard. Bekijk hun recente vondsten, logs en foto's. 

2—Blijf gemotiveerd met je Klassement. 
Je Klassement toont de geocaching-activiteit van jou en je vrienden. Als je een cache logt of een  
evenement bijwoont, verzamelt je punten die bovenaan de pagina worden weergegeven. Krijg  
eenvoudig toegang tot het Klassement vanaf je Dashboard.  

3—Weet welke vrienden een cache hebben gevonden. 
In het logboek op de listings van een cache op Geocaching.com kan je zien of je geocachevrienden 
die geocache hebben gevonden. Klik op ‘Logboek bekijken’ net boven de logs van de cache en bekijk 
eenvoudig het volledige logboek, jouw logs of de logs van je vrienden voor die cache. Gebruik het 
logboek om een idee te krijgen van wie je kunt bellen als je eens een hulplijn nodig hebt… 

 

 

 

 

Bonus: Tag je vrienden in je logs 
Wanneer je een cache logt, drukt u op de @ -toets en een lijst met je Geocaching.com-vrienden zal  
verschijnen. Kies de vriend die je wilt taggen en werk je log af. De getagde vriend(en) ontvangen een  
e-mailmelding dat ze zijn getagd in je log op Geocaching.com.  

Klaar om vrienden te maken? Zo doe je dat! 
Ga naar je Dashboard en selecteer ‘Vrienden bekijken’ (‘Jouw  
vrienden’op het  oude Dashboard). Voeg hun gebruikersnaam  
bovenaan de pagina toe. Voeg een vriend toe en selecteer ‘Verstuur 
verzoek’. Zodra je vriend je vriendschapsverzoek heeft  
geaccepteerd, worden deze aan je vriendenlijst toegevoegd!  
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Geocaching is alleen zo goed als de geocaches die verborgen worden. Een geocache leggen is meer 
dan een container verbergen. Je moet een geweldige locatie vinden, de perfecte container uitkiezen, 
een doordachte beschrijving uitwerken en de cache alle zorg blijven geven die hij nodig heeft.  

Het vinden van een geweldige geocache geeft een gevoel van avontuur, een moment van ontdekking 
en een verbinding met de gemeenschap. Deze ervaringen krijg je enkel doordat iemand ervoor ge-
zorgd heeft dat jij die ene cache kon zoeken, dus bedank de legger achter dat geocaching-moment 
zeker en vast eens! Hier zijn drie eenvoudige stappen om te beginnen:  

1—Schrijf een geweldige log - Een legger komt te weten hoe jij je zoektocht ervaren hebt door middel 
van het logboek van de cache, zowel het fysieke als digitale logboek. Vergeet niet de legger hartelijk te 
bedanken als de cache je kon bekoren! Dit vertelt ook anderen dat de cache de trip waard is.  

2—Geef de cache een favorietpunt * - Je kunt favorietpunten toekennen voor geocaches die je het 
leukst vindt. Dit is een manier om de legger te laten zien dat je zijn geocache echt waardeert. Dit maakt 
het ook voor anderen gemakkelijker om naar de beste caches te zoeken!  

3—Stuur een bericht - Kom je een uitzonderlijke cache tegen? Laat het de legger rechtstreeks weten via 
het Message Center van geocaching.com! Voel je vrij om hem/haar te bedanken voor de inspanningen 
en vertel de legger waarom zijn/haar cache opviel.  

 

* Enkel Premiumleden kunnen favorietpunten toekennen 

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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De souvenirmolen van Groundspeak staat niet stil… al voor de zevende keer dit jaar kondigen ze een 
nieuw land– of regiosouvenir aan. Ditmaal voor een land dat relatief dichtbij ligt: het zonnige Monaco. 

Langs de prachtige Côte d´Azur bevindt zich de onafhankelijke microstaat Monaco. Als het op een na 
kleinste maar meest dichtbevolkte land ter wereld, is het qua grootte vergelijkbaar met Central Park in 
New York. Het bruisende quartier van Monte Carlo, de beruchte jaarlijkse Grand Prix en het populaire 
oceanografische museum met uitzicht op de Franse Rivièra zorgen voor een Geocaching-droom langs 
de kust. 

 
Het is geen wonder dat er veel inwoners in het enige 
land ter wereld wonen met een Human Development 
Index boven de 1.0 (een prachtige score die de beste 
kwaliteit van leven aangeeft). Gelukkige bewoners 
betekent gelukkige caches, die ons naar deze  
Geocache van de Week (van Groundspeak)leiden, 
Chemin des pecheurs!  

Het begin van deze multi brengt je naar een 19de-
eeuwse gevangenis. De bandieten die hier gezeten 
hebben zullen allerminst geklaagd hebben over het 
uitzicht vanuit hun cel, want de gevangenis heeft een 
enorm mooi uitzicht richting de zee. 

De zeven waypoints van deze Multi-Cache laten je van 'het pad van de visser' afwijken en nemen je 
mee op een bochtige tocht, die zowel langs als onder de kliffen slingert. Het wandelpad omvat een 
tunnelsysteem met fluctuerende hoogten dichter bij zeeniveau, waardoor het rustieke, historische  
verleden van de waterkant helemaal tot zijn recht komt. 

Het indrukwekkende Oceanografische Museum is niet de enige schat die in de rotswand is geëtst. Elk 
waypoint van de cache vestigt de aandacht op nautische kenmerken, zowel natuurlijke als door de 
mens veroorzaakte. Zodra de vereiste informatie is verzameld, bevindt de final zich ook boven de  
rotsachtige riffen. Noteer je gebruikersnaam in het logboek en geniet daarna van de pracht van de  
eindeloze zee. 

 © Kleinzschachwitzer         © naddlypie  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 



 

 

P A G I N A  1 4  

P A G I N A  1 4  

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 

© Rogilio 

© 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: www.geonews.be/interview 

 

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