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       Wanneer zijn jullie begonnen met Geocaching? 

Dat was op 2 april 2012 via een collega 
die het op een tv-programma had gezien. 
Ik heb dat programma toen meteen  
opgezocht en heb dadelijk gekeken welke 
geocache het kortste bij lag. We zijn deze 
dan met een auto gps TomTom gaan  
zoeken wat ook helemaal niet gelukt was. 
Toen we terug thuis kwamen dadelijk  
op zoek gegaan naar een wandel gps en 
we waren vertrokken. 

Hoe vaak gaan jullie cachen? 

Heel vaak, bijna elk weekend of elke vrije dag. Als ik niet ga geocachen dan ben ik misschien wel bezig 
met het plannen van een eigen event of dergelijke. En onze drijfveer? Dat is gewoon nieuwe plekjes 
ontdekken en op events mensen ontmoeten.  

Welke cache blijft jullie het beste bij? 

Dat zijn er veel maar een half jaar geleden heb ik een nieuwe nachtmulti gedaan DE VERMISTE 
BOORDSCHUTTER GC7C86V. Elk waypoint was genieten en afzien, dit is een van de knapste multi's 
die ik al gedaan heb. Het verhaal klopt met elk waypoint, gewoon prachtig, Ik ga hem zelfs nog eens 
doen alleen maar om er nog eens van te genieten. 

Wat voor Geocaches doen jullie het liefst? 

Een voorkeur hebben wij niet echt, zolang wij ons amuseren is het goed. Als ik zonder de kids en 
vrouwtje ga probeer ik de moeilijkere caches te doen en met het vrouwtje en kids doen we vooral  
leuke en mooi gemaakte caches. Voor ons is het belangrijk dat wij een dagje plezier hebben, wat we 
ook tegen komen. 

Hebben jullie dan ook al veel events bijgewoond? 

Zeker en vast, wij hebben van kleine tot grote events al gedaan, ook CITO's. Ook hebben we al  
verschillende mega's gedaan en 2 giga’s. Die giga viel voor mij wat tegen, het was er veel te druk. 
Maar ieder zijn ding zeker. Zelf hebben we ook al heel wat eventjes georganiseerd, zowel gewone 
events als CITO’s.  

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘BVMJ’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Hebben jullie zelf dan ook al veel caches verstopt? 

Jip, met events bij geteld een 437 stuks op ons account, 
een honderdtal onder het account met een oude  
cachemaat. Dat was toen alfa-bvmj en met onze huidige 

groepsnaam DVIBE ook nog een aantal, dus al heel wat. Trackables hebben we ook al heel wat de  
wereld in gestuurd, jammer genoeg zijn er enkele van verdwenen maar er zijn er nog in omloop. 

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

Een beloningssysteem voor leggers die veel vrije tijd en geld in 
hun caches steken. 

Zijn er kinderen in het gezin die mee gaan Geocachen? 

Jip onze dochtertjes Mirthe (12 jaar) en Jenthe (8 jaar). 

Zijn er al zaken die jullie door het Geocachen hebben bijgeleerd? 

Natuurlijk, en we blijven bijleren. Er zijn altijd wel eens veldpuzzels 
of mysteries waar wij onze wenkbrauwen bij fronsen en dan is de 
drang om het uit te zoeken hoe ze te kraken zijn. 

Wat is het gekste wat jullie al tegengekomen zijn tijdens het  
Geocachen? 

Er zijn zoveel dingen gebeurd en we zijn zoveel tegen gekomen. 
Maar ooit wel eens FTF gaan jagen op een tradje bij ons in de 
buurt en bij aankomst werd de cache snel gevonden dachten we, 
het bleek het was een a4 blad dat opgevouwen was in een klein 
doosje dus wij zetten onze naam er op met een  
verdiende FTF. Tot opeens een jongentje van een jaar of 10 naar 
ons kwam. Hij bleek de CO te zijn van deze trad met de vraag “Heb 
je wp1 gevonden?” Samen met nog een cacher keken wij mekaar 
aan met een groot vraagteken. “Wp1, hoe bedoel je?” vroeg de 
andere cacher, “dit is een tradi ,de cache ligt hier toch?” Waarop het jongentje het a4 blad uit het 
doosje haalde en een plannetje tevoorschijn haalde “Zie hier wp 1 en op het kruisje ligt de cache.” We 
moesten allemaal eens lachen en hebben dan het spel uitgelegd zodat hij dit kon aanpassen want een 
tradi met wp's maken is bij mijn weten een multi. 

 

“ zolang wij ons  
amuseren is het 
goed.  
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Wat stoort jullie soms tijdens het Geocachen? 

Dat het tegenwoordig allemaal snel snel moet gaan en 
hoe meer caches hoe beter voor sommigen. Het gaat 
meer en meer over de puntjes en de statistieken en 
niet meer over het doel waarvoor Geocaching ooit  
begonnen is.  

Zijn er soorten Geocaches die jullie schuwen? 

Eigelijk zouden we alles leuk moeten vinden als we 
maar een doel hebben om naar een leuke cache of 
plek kunnen gaan zoeken, maar ik erger mij soms aan 
de weggesmeten potjes waarbij je niets moois kan 
zien dan het potje en struiken maar op enkele  
honderden meter verder wel een leuke plek is en daar 
ligt dan niets. En aan klimop caches waar dan de hint 
klimop is terwijl je aan een struik/muur van enkele  
meters lang staat.  

Hebben jullie misschien nog een leuke anekdote? 

Ooit wel eens een nachtcache gedaan met twee 
cachecollega's (alfa en lanceG07). We begonnen vol  
goede moet rond 23u ‘s avonds, wp 1 ging snel op weg naar wp2 vonden wij toevallig één van de  
laatste wp's maar we waren er op dat moment niets mee maar altijd leuk om te weten waar we moesten 
zijn. Dus door naar wp2. Eens opgelost waren we snel bij wp3, maar daar hoorden wij het donderen in 
Keulen. We wisten wat te doen maar we vonden wp4 niet. Wat we ook deden, het mocht niet zijn. Dan 
kregen wij het idee om terug naar dat ene wp te gaan dat wij toevallig gevonden hadden en besloten 
we alles in tegenovergestelde richting te doen. Niet gemakkelijk als je reflecors moet zoeken in het 
donker. Maar het is ons gelukt het was een multi van een kleine 5km die op een 3 tal uurtjes moest 
klaar zijn, het werden bij ons meer dan het dubbele en voor we het zelf besefte was het 8u ‘s morgens 
en werd de cache met een ochtend zonnetje gelogd en konden we voldaan met een goed gevoel en 
tof geocache-verhaal naar huis keren. 

Bij deze willen we BVMJ nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 
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Van 7 tot en met 17 november is het weer Geocaching International Film Festival, kortweg GIFF. De  
afgelopen maanden kon je hier regelmatig al info terugvinden over hoe je zelf een filmpje kon insturen, 
maar deze keer hebben we een andere herinnering voor je. 

Het GIFF zou niets betekenen als er geen evenementen georganiseerd zouden worden waar de  
filmpjes van de finalisten getoond worden. Groundspeak doet daarom beroep op Geocachers zoals 
jou om ervoor te zorgen dat de filmpjes van de finalisten aan het grote Geocachepubliek getoond  
kunnen worden. 

Kriebelt het bij jou om eens de bioskoophouder uit te hangen? Twijfel dan niet en ga aan de slag voor 
de organisatie van jouw GIFF-event. Houd wel zeker volgende vragen in je achterhoofd tijdens het 
plannen van je event: Welk materiaal heb ik nodig om de film te tonen? Hoeveel mensen kunnen  
er komen kijken? Geef je er zelf een extra thema aan? Maak je een leuk logboek voor je event? 

Wat moet je doorlopen om een GIFF-event te organiseren? Registreer je event eerst en vooral op  
Geocaching.com en wacht totdat het gepubliceerd wordt door een reviewer. Eenmaal het  
gepubliceerd is surf je naar deze link: https://podio.com/webforms/22649756/1600593 (hier registreer 
je je event als officieel GIFF-event). En dan is het gewoon wachten tot Groundspeak je event toevoegt 
aan de officiële lijst van events. 

Alvast veel succes! 

     

 

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://podio.com/webforms/22649756/1600593
https://www.geonews.be/interview
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ADVERTENTIE 

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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We kunnen het al bijna de macht der gewoonte noemen, 
maar ook in augustus heeft Groundspeak weer een nieuw 
landsouvenir op ons losgelaten. Deze keer is de  
eilandenrepubliek Cuba aan de beurt. 

De Republiek Cuba is een bruisende eilandengroep op het 
kruispunt van de Atlantische Oceaan, de Golf van Mexico en 
het Caribisch gebied. Het bestaat uit het eiland Cuba (waar 
het zijn naam aan ontleent), Isla de la Juventud en  
verschillende andere voortreffelijke archipels. Van de stedelijke pastelkleuren van Havana tot de  
dramatische bergen en rotsachtige uitlopers van de Viñales-vallei en meer dan 300 schitterende  
stranden. Cuba is nu eenmaal een droombestemming voor de veeleisende Geocacher. En wist je al 
dat Cuba naast het grote eiland en enkele kleinere uit nog zo’n 4000 heel kleine eilandjes bestaat? 
Ruimte genoeg dus om te Geocachen… 

De Geocache van de week van Groundspeak  
bevindt zich in Havana, het hart van Cuba, eigenlijk 
zelfs midden in iemands achtertuin! ‘Virtual reward - 
Fusterlandia’ viert het leven en werk van José 
Rodríguez Fuster, een gekoesterde Cubaanse  
kunstenaar en de maker van een uitgestrekt en  
fantastisch werk van openbare kunst - Fusterlandia!  

Deze cache was de allereerste cache die officieel in 
Cuba gepubliceerd werd. En weet je wanneer? In 
2018, heel recentelijk nog dus. Het zal je dan ook 
niet verbazen dat deze virtual is uitgekomen dankzij 
de Virtual Rewards die in 2017 uitgedeeld werden. 

Fusterlandia begon in 1975 in de achtertuin van Fuster, maar stopte daar niet. Zijn buitengewone  
creatie stroomde al snel uit het atelier naar de tuinen van zijn buren, wat leidde tot een revitalisering 
van de buurt van Jaimanitas.  

Geïnspireerd door kunstenaars zoals Gaudi, is deze massieve openbare kunst ‘naïef’, wat betekent dat 
het gemakkelijk herkenbare kinderlijke vormen in heldere, suggestieve kleuren gebruikt.  

Als je Havana een bezoek brengt, dan ligt Fusterlandia ten 
westen van het stadscentrum, een korte taxi- of busrit van 
het centrum vandaan. De Virtual Cache moedigt vinders 
aan om hun favoriete stuk in de uitgestrekte beeldentuin 
te vinden. Welke geheime pareltjes kan jij ontdekken in 
het meesterwerk van Fuster?  
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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. 

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

info@geonews.be 

© Brent Pulmans 

© 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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