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Wanneer zijn jullie begonnen met Geocaching? 

In 2013 voor onze dochter van 13 zodat ze nog met ons mee naar buiten wilde. Eerst was onze naam 
Carta57, maar sinds zij een vriendje heeft die ook in 1999 geboren is hebben we "en 99" aan onze 
naam geplakt. Zij hebben deze zomer tijdens hun kampeervakantie in 2 nieuwe provincies van  
Frankrijk; Monaco; Italië; Zwitserland en Luxemburg een cache voor ons gevonden en gelogd.  

Hoe vaak gaan jullie cachen? 

Elk weekend en soms doordeweeks. We willen lekker buiten zijn. Wandelen of fietsen. We genieten er 
van als we op bijzondere plekken komen waar we zonder het geocachen nooit zouden zijn beland.  

Welke cache blijft jullie het beste bij? 

Rodeo in Duitsland. Wij moesten in een paardentrailer op een bok bepaalde dingen doen om de  
cache tevoorschijn te toveren. Het kostte ons wel een half uur voordat het lukte, maar we hebben er zó 
veel lol bij gehad met z'n vieren.  

Wat voor Geocaches doen jullie het liefst? 

Alle cachesoorten doen we graag. Ik vind earthcaches ook wel bijzonder, omdat je daarvoor op  
bijzondere plekken komt en er veel van leert. Events bijwonen is ook erg gezellig. Je leert zo je mede-
cachers kennen.  

Wat voor events doen jullie wel eens? 

Wij organiseren soms een eigen eventje voordat we een trail gaan lopen. Zo hebben we in België ook 
een aantal medecachers leren kennen. Verder gaan we vaak naar de events die georganiseerd worden 
in Rotterdam bij de cruiseterminal. Daar leren we veel Duitse medecachers kennen. We hebben al een 
aantal Mega events bijgewoond. Dit jaar ook in Namen. Tijdens CITO's probeer ik verschillende dingen 
uit te zoeken. Zo hebben we in Ouddorp een keer meegeholpen bunkers uit de WO2 weer zandvrij te 
maken. Erg leuk! Volgend jaar willen we proberen naar een Giga event in Duitsland te gaan.  

Hebben jullie zelf dan ook al caches verstopt? 

Wij hebben in de buurt waar wij wonen - Rotterdam / Schiebroek - behoorlijk wat verschillende soorten 
caches verstopt. Er reizen nog een paar trackables van ons rond. Hoewel er ook een aantal helaas zijn 
verdwenen. Die codes hebben we op een woodie weer nieuw leven in geblazen.  

 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘Carta57en99’. Kom meer over deze Geocacher(s) te weten door ons interview. 
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Zijn er kinderen in het gezin die mee gaan 
Geocachen? 

Ja onze dochter van 19 en haar vriendje 
van 19 gaan soms met ons mee.  

Combineren jullie een vakantie wel eens met Geocaching? 

We zijn met z'n vieren een paar dagen naar Namen geweest voor het Mega event dit jaar. De meet & 
greet vonden ze erg leuk en ook de CITO op zondag was voor hun een nieuwe ervaring. Wij zijn pas 
een paar dagen naar Friesland geweest voor 3 dagen events achter elkaar van het Drachster Hert. We 
hadden van tevoren nog een paar dagen extra om ook wat in de buurt van onze b&b te fietsen en  
caches te zoeken.  

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

Ja, de html codes aanpassen om een banner size aan te passen.  

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

Dat er iemand zei dat Hij het nut van ons event niet snapte.  

Wat stoort jullie soms tijdens het Geocachen? 

Mysteries die zó moeilijk zijn om op te lossen, maar die laten we links liggen.  

Hebben jullie misschien nog een leuke anekdote? 

We gaan soms met een groep weg voor speciale caches. Zo hebben we een keer met windkracht 5  
gevaren op de Kagerplassen om caches te zoeken. Het was heel erg moeilijk om de grote boot met 10 
personen er in te manoeuvreren. We kregen veel buiswater over ons heen als we tegen de wind in de 
plas over moesten steken. Er was één iemand die de afstand afriep....nog 20 meter....nog 10  
meter.....20 meter terug! Hier hebben we nog steeds lol om.  

Is er iets wat je graag nog kwijt wil?  

Ik vind het fijn van het geocachen, dat iedereen het op zijn eigen manier kan doen. De één houdt van 
boomklimcaches en de ander van woodies verzamelen. 

Bij deze willen we Carta57en99 nog van harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 

“ In Ouddorp hebben we een keer 
meegeholpen bunkers uit de WO2 
weer zandvrij te maken.  
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In onze editie van januari 2019 kon je al lezen dat Groundspeak op vlak van CITO events een belangrijke 
wijziging heeft doorgevoerd dit jaar op vlak van de promoting van dit soort events. Tot vorig jaar vonden 
er namelijk twee zogenaamde CITO-weken plaats waarin je een souvenir kon verdienen door een CITO 
event bij te wonen. Dit jaar werd dat uitgebreid naar twee volledige seizoenen, namelijk de periode van 
1 maart tot en met 31 mei en van 1 september tot en met 30 november. 

We zitten nu dus volop in het tweede CITO-seizoen en dat vraagt om nog wat extra aandacht voor dit 
soort event. CITO events zijn namelijk een geweldige manier voor ons als Geocachers om iets terug te 
doen voor de natuur, waarin we zo vaak ‘ons ding doen’. De natuur is onze spreekwoordelijke speeltuin 
en het is aan ons om ervoor te zorgen dat die speeltuin voor iedereen aangenaam vertoeven blijft. 

In heel België en Nederland worden verschillende CITO’s georganiseerd deze periode, de ene al met 
een andere insteek dan de andere. Maar of je nu zwerfvuil gaat opruimen, bospaden mee gaat  
vrijmaken of heide helpt plaggen, iedere stap die je onderneemt is een stap in de goede richting. 

En ben je een liefhebber van souvenirs voor op je Geocachingprofiel? Dan hebben 
we nog heel fijn nieuws: je krijgt voor het bijwonen van een CITO event tijdens deze 
periode een leuk souvenir van Groundspeak om aan te duiden dat jij één van de 
vele helpers was die dit CITO-seizoen de handen uit de mouwen stak voor onze 
waardevolle natuur. 

 

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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Astrologen verwijzen naar horoscopen als een "voorspelling" voor mensen geboren onder een bepaald teken.  
Groundspeak haalde zijn meest ervaren mensen van onder het stof om een horoscoop samen te stellen op vlak van 
Geocaching. (Wij waren alvast benieuwd naar de onze…) 

 

Waterman: 21 januari - 19 februari 
 
De sterke punten van Waterman zijn progressiviteit en originaliteit. Je voelt je op je  
gemak in groepen en geniet ervan deel uit te maken van de wereldwijde geocaching-
gemeenschap. Probeer anderen te leiden op een geocachingavontuur. Je vriendelijke 
houding helpt mensen bij elkaar te brengen.  

 

Vissen: 20 februari - 20 maart 
 
De sterke punten van Vissen zijn fantasierijk zijn en anderen helpen. Je bent er trots op 
dat je mensen helpt DNF's om te zetten in Found it-logs en je kunt urenlang puzzels  
oplossen. Blijf niet hangen bij geocaches die je niet kan vinden en concentreer je op je 
innerlijke creativiteit om een geocache te verbergen.  

 

Ram: 21 maart - 20 april 
 
Ram staat bekend als moedig en gepassioneerd, wat betekent dat je op volle snelheid 
gaat geocachen. Deze snelheid zet de toon met betrekking tot je geocachingdoelen en 
ambities. Je bent avontuurlijk en energiek, wat zorgt voor veel geocache-vondsten en 
nieuwe ervaringen. Daag jezelf uit om geduldig te blijven wanneer je een geocache niet 
kan vinden. Je zult moeten volharden, ook al wil je misschien snel opgeven. Geduld zal 
je sterkste troef zijn.  

 

Stier: 21 april - 21 mei 
 
Stier staat bekend als geduldig en betrouwbaar, wat betekent dat je zorgvuldig alle  
aanwijzingen opzoekt als het gaat om geocaching. Je leest de cachebeschrijving, de 
recente activiteit en ook DNF logs als die er zijn. Je vastberadenheid brengt je ver in de 
richting van je geocachingdoelen. Probeer flexibel te blijven wanneer je gaat geocachen 
met anderen, ze hebben misschien niet dezelfde geocachingstijl, maar dat kan net een 
grote troef zijn.  

 



 

 

P A G I N A  8  

Tweelingen: 22 mei - 21 juni 
 
Tweelingen staan bekend als zeer intellectueel en veelzijdig. Misschien wil je jezelf  
uitdagen met enkele puzzelcaches. Probeer verschillende moeilijkheidsgraden en als je 
het antwoord niet snel vindt, kan communicatie met andere geocachers de sleutel tot 
succes zijn. Je jeugdige en levendige geest leent zich voor vele avonturen, maar zorg  
ervoor dat je consistent blijft met je geocachinggewoonten.  

 

Kreeft: 22 juni - 22 juli 
 
Je staat bekend als zeer fantasierijk en gedetailleerd georiënteerd. Statistieken zijn zeker 
een belangrijk onderdeel van je geocaching-gewoonten. Bekijk je recente  
statistieken om na te denken over wat je hebt bereikt en welke doelen je kunt  
bereiken in de toekomst. Misschien vind je het ook leuk om mensen samen te  
brengen als organisator van een event. 

 

Leeuw: 23 juli - 22 augustus 

 
Een leeuw is vaak erg creatief en slaagt er vaak in alles gedaan te krijgen waar hij of zij 
zich op toelegt. Focus op het stellen van uitdagende geocachingdoelen. Of dat nu het 
verbergen of vinden van caches is. Denk aan anderen wanneer je geocaches teruglegt, 
logs schrijft of met anderen spreekt tijdens een event. Als geboren leider zullen  
geocachers worden aangetrokken door jouw manier van geocachen.  
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Maagd: 23 augustus - 22 september 

 
Maagd is vaak bescheiden en soms verlegen. Daag jezelf uit om uit je comfortzone te 
stappen door een evenement bij te wonen om andere geocachers te ontmoeten.  
Mensen onder dit teken zijn meestal erg hardwerkend. Het zorgvuldig plannen van je 
volgende avontuur is misschien je sterkste punt, maar onthoud dat het voordelen heeft 
om vrienden in de buurt te hebben met geocaching. 

 

Weegschaal: 23 september - 23 oktober 

 
Weegschalen staan bekend om hun sociale en gemakkelijke karakter. Je wilt misschien 
evenementen bijwonen, maar je kunt ook voldoening vinden door de reis die leidt naar 
het vinden van een cache te vertragen en te waarderen. Andere mensen luisteren graag 
naar je, gebruik deze kracht om geweldige logs te schrijven voor leggers en  
toekomstige zoekers.  

 

Schorpioen: 24 oktober - 22 november 

 
Schorpioenen zijn zeer vastberaden individuen. Je schuwt geen hoog gewaardeerde 
moeilijkheidsgraad of terreinwaarde. Je bent geïntrigeerd door een goede uitdaging en 
hebt een energie waar mensen zich door aangetrokken voelen. Probeer anderen mee te 
nemen tijdens je geocaching-avonturen. Je zal merken dat extra hulp en sociale  
interactie alleen maar bijdragen aan goede geocachinggewoonten. 

 

Boogschutter: 21 november - 22 december 

 
Mensen die onder dit teken zijn geboren, staan soms bekend als extravert en goed-
gehumeurd. Ze houden vaak van reizen en de wereld verkennen. Misschien vind je jezelf 
een beetje rusteloos. Probeer je te concentreren op het maken van een lijst met caches 
overal waar je naartoe reist om ervoor te zorgen dat je het meeste uit je trip haalt. 

 

Steenbok: 23 december - 20 januari 
 
Van Steenbokken is bekend dat ze een onafhankelijkheid hebben die hen helpt hun 
geocaching-doelen te bereiken. Ze zijn experts in het maken van plannen en anderen 
zover te krijgen hen te volgen (zelfs dreuzels). Zodra een steenbok zich openstelt voor 
nieuwe geocachers, staan ze erom bekend sterke vriendschappen te creëren. Je  
vreugde zal voortkomen uit het vinden van nieuwe geocachetypes en de focus op het 
leren van iets nieuws binnen het spel.  
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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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Al voor de negende maand op rij kondigt Groundspeak een nieuw landsouvenir aan. Deze maand is het 
de beurt aan een land dat op ons eigen continent terug te vinden is: Bosnië en Herzegovina. 

Bosnië en Herzegovina bloeit van de natuur. Kronkelende bergketens, verborgen kastelen en immer 
uitgestrekte bossen trekken toeristen van over de hele wereld. Ongeveer 40% van het land is bedekt 
met pijnbomen, beuken en eiken, waartussen wilde dieren weelderig gedijen. Deze bossen zijn niet 
het enige met bomen bedekte ecosysteem in Bosnië en Herzegovina; het blijft het enige land in  
Europa met een jungle. Dat wordt Perućica-regenwoud genoemd en sommige bomen zijn er meer 
dan 300 jaar oud.  

De hoofdstad Sarajevo is een groeiende bestemming voor wereldreizigers en staat vermeld als een 
van de beste steden wereldwijd om te bezoeken. Als je geen sensatiezoeker of wandelaar bent is  
Sarajevo misschien meer jouw ding. Zet je tanden in een traditionele ćevapi (het Balkan-equivalent van 
een cheeseburger) of burek (een bladerdeeg gevuld met vlees) om je geocaching-avontuur te  
voeden. Zoals de meeste ervaren atleten, is het belangrijk om bij te tanken, zodat je de energie hebt 
om deze twee caches te bezoeken bij de ruïnes van de Olympische Winterspelen in 1984:  

Malo Polje Igman Olympic Jumps:    [Lost place] Olympic bobsleigh track Sarajevo:  
GC4K5A8       GC7VD5R  

Wat is een betere manier om het land te zien dan vanaf de 
top ervan? Het beklimmen van bergen is goed om dingen in 
perspectief te houden, zowel om te beseffen hoe klein de 
wereld is waarin we leven als om na te denken over het  
landschap rondom ons.  

Ver buiten de hoofdstad op 2.386 m hoogte ligt Groundspeaks 
Geocache van de week: Top of Bosnia and Herzegovina. Maglić 
is de hoogste berg van het land. De wandeling naar de top  
bedraagt ongeveer 4,7 km en langs het pad kun je kuddes  
schapen zien kauwen op het lange bruine gras. Een diepblauw 
hartvormig meer is te zien als je eenmaal op hoogte bent.  
Bovenaan staat een vlag en daaronder bevindt zich de cache. 
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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 

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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