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Jullie zijn vooral voor heel wat Geocachers in het noorden van de Vlaamse provincie Antwerpen zeker 
geen onbekende naam vanwege de events die jullie al georganiseerd hebben en de caches die jullie de 
afgelopen jaren hebben uitgebracht. Maar hoe is het voor jullie allemaal begonnen? 

We zijn al heel lang fervente Amerika-reizigers, en bij onze 
reizen naar de Verenigde Staten vinden we het enorm fijn 
om plekken te bezoeken waar de doorsnee toerist niet zou 
komen. Daarom volgden we vrij actief fora over Amerika. 
Op die manier probeerden we mooie plekjes te ontdekken 
die je zou terugvinden in fotoboeken bijvoorbeeld. In  
bepaalde fotoboeken van voornamelijk Duitse fotografen 
destijds konden we ook de coördinaten terugvinden waar 
bepaalde foto’s gemaakt waren. Dat waren dan veelal  
foto’s van enorme rotsformaties. Om tot op die plekken te 

kunnen komen kochten we in 2012 een GPS. Om onze toen nog nieuwe GPS te leren kennen  
probeerden we enkele Geocaches te zoeken. En op die manier zijn we verslaafd geraakt aan  
Geocaching. Het was dus niet onze bedoeling om er aan te beginnen, maar door die grote interesse 
voor mooie plekken in Amerika zijn we onrechtstreeks aan Geocaching begonnen. 

Tegenwoordig komen we jullie bijna niet meer tegen in België, hoe komt dat? 

De reden is simpel, twee jaar geleden verhuisden we naar de Verenigde Staten. In het verleden  
hebben we ook al in Duitsland gewoond. Omwille van ons werk zijn we nu eenmaal genoodzaakt  
regelmatig te verhuizen. Maar zo nu en dan steken we natuurlijk ons licht nog eens op in West-Europa. 
Zo was Roel (de mannelijke helft van Tipsy_1, red.) in januari nog enkele dagen in België en  
organiseerde hij zelfs nog een klein event samen met WOLF142. 

Dat verhuizen heeft natuurlijk ook wel wat voordelen op vlak van Geocaching. Iedere keer dat we  
verhuizen liggen er weer een heleboel caches relatief vlak bij huis die we kunnen ontdekken. Als we 
dan even zin hebben om te gaan cachen moeten we dus niet een halve dag rijden om een cache te  
vinden bij wijze van spreken. Niet dat we dat erg zouden vinden, want we houden alletwee van  
roadtrips en rondtrekken in het algemeen. Een paar dagen rondrijden met de auto, daar zitten we niets 
mee in, integendeel! En als zo’n trip ons naar enorm mooie plekken brengt, hoe verlaten ook, dan  
voelen we ons telkens als herboren. 

 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘Tipsy_1’. Kom meer over deze Geocachers te weten door ons interview. 



 

 

P A G I N A  3  

Zijn Geocaches dan vaak de reden om er op uit te trekken? 

Een reden zouden we het niet noemen, eerder een leidraad. 
We zijn zelf enorme fans van Earthcaches. Die ‘leiden’ ons dus 
regelmatig naar enorm mooie locaties. Dat is ook de reden 
waarom we dit cachetype zo graag doen. Een Earthcache ligt 

nooit op een nietszeggende locatie, er hangt altijd wel een verhaal vast aan zo’n plek en vaak ook een 
geweldig uitzicht. Zeker in de Verenigde Staten brengen Earthcaches je naar adembenemende rots-
formaties of valleien bijvoorbeeld. Wanneer we om die reden een doel gesteld hebben dan pikken we 
natuurlijk ook regelmatig caches op die we onderweg tegenkomen. Maar oppikken is niet altijd het 
juiste woord, want wanneer we op een mooie plek uitkomen nemen we echt wel onze tijd om te  
genieten. 

Genieten kunnen we ook enorm doen van een 
plek in niemandsland. Dat zijn vaak onze  
favorieten, locaties waar je geen levende ziel 
tegenkomt, over wegen waar je uren over kan 
rijden zonder ook maar één tegenligger te zien. 
De leegte is zo… verlaten… soms is het moeilijk 
jezelf voor te stellen waarom een bepaalde weg 
er zelfs ligt. 

Of bijvoorbeeld een onbekend zandweggetje 
dat uitkomt op een oud verlaten mijnstadje. 
Want hoe erg het ook klinkt als een scène uit 
een film, ze bestaan weldegelijk. Wanneer we daar uitkomen dan nemen we altijd ruim onze tijd om op 
te gaan in de omgeving, of om bijvoorbeeld een rustige picknick te doen. 

Jullie hebben duidelijk al heel veel gezien in de ruim zeven jaar dat jullie al cachen. Zijn er dingen die 
jullie zeker nog op jullie verlanglijstje hebben staan? 

Niet zoveel eerlijk gezegd. We hebben al zoveel gedaan dat het moeilijk wordt om nog iets specifiek te 
vinden dat we echt willen doen. Dat is dan weer de keerzijde van de medaille van veel reizen. Maar er 
is één ding dat we al lang willen doen en wat nog steeds op onze bucket list staat: onder het schijnsel 
van het noorderlicht een nachtcache doen. 

Wat blijft jullie het beste bij van jullie al goed gevulde Geocachingcarrière? 

De mooiste plek die we al hebben bezocht door Geocaching is ongetwijfeld in de woestijnen van  
Nevada en Texas. Daar bezochten we eens een Earthcache waarbij we echt enorm verrast waren door 
wat we te zien kregen. Over een afstand van honderden meters waren daar pootafdrukken van  

“ Soms is het moeilijk 
jezelf voor te stellen 
waarom een bepaalde 
weg er zelfs ligt. 



 

 

dinosauriërs te zien. De opdracht van de 
Earthcache bestond erin om aan de hand van 
een formule die de CO had uitgedokterd uit 
te rekenen hoe snel zo’n dino zou gelopen 
hebben. We moesten echt in de sporen  
springen en van pootafdruk naar pootafdruk 
gaan, dat voor een enorm lange afstand. En 
aan de hand van het aantal pootafdrukken 
konden we zo de dino zijn snelheid te weten 
komen. 

Museums waar je dinosaurusbotten kan  
vinden worden platgelopen, maar op een 
wonderbaarlijke plek als deze waar je  
letterlijk de pootafdrukken voor je ziet en er 
zelfs in kan gaan staan, daar komt dan weer 
geen kat. Zelfs amper Geocachers, want deze 
Earthcache wordt maar enkele keren per jaar 
gevonden. Toch vreemd voor zo’n  
toplocatie… 

Op de dagen dat je zo’n mooie Earthcaches doet, of af en toe ook virtuals of multi’s die echt wel de 
moeite waard zijn, dan doen wij pakweg vier caches op heel de dag, gewoon omdat we echt wel  
blijven hangen. En zo’n locaties zoals bij de dinosporen in de woestijn van Texas, dat blijft je echt bij. 
Nog regelmatig herlezen we de logs van dat soort caches of bezoeken we de listings nog eens. 

Een andere onvergetelijke ervaring was toen een Earthcache ons vorig jaar bij de “Eternal Flame” 
bracht in het noorden van de USA: een waterval met daarachter een brandende aardgasvlam. Een heel 
bijzondere plek die we nooit ontdekt hadden zonder Geocaching! 

Jullie hebben de afgelopen jaren redelijk wat caches in België gelegd, wat is daar mee gebeurd nu jullie 
verhuisd zijn naar de andere kant van de Atlantische Oceaan? 

Toen we vertrokken hebben we heel wat caches het archief in gestuurd. Uiteraard kunnen we niet om 
de twee maanden terug naar België komen om caches te onderhouden… maar een twintigtal caches 
zijn wel nog actief. Dat zijn dan caches die voor ons een verhaal hebben, caches waar ook emotionele 
waarde aan vasthangt voor ons. Eén van die caches ligt bijvoorbeeld vlakbij de plek waar de as van  
onze overleden hondjes uitgestrooid werden. 
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De caches van ons die nu nog actief zijn in België worden onderhouden door vrienden van ons. Zij  
plegen zeer actief onderhoud en doen dat met plezier. Toen we vertrokken hebben we aan de  
reviewers laten weten wie zorgt blijft dragen voor onze caches, en we zijn die mensen daar heel  
dankbaar voor. 

We hebben natuurlijk zelf ook al caches in het buitenland geplaatst. Als we anderen die dat ook willen 
doen een goede tip zouden kunnen geven: zorg er best voor dat je ter plekke iemand hebt die bereid 
is om af en toe de cache eens na te kijken en wanneer nodig onderhoud te plegen. Zo zijn die caches 
hopelijk een lang leven beschoren. Wanneer dat niet gebeurt, dan krijg je soms verwaarloosde caches 
op vakantiebestemmingen, en dat vinden we altijd jammer. 

Merken jullie een groot verschil tussen Amerikaanse caches en de caches die je in West-Europa vindt? 

Best wel. In de VS is er een rampzalige mindset op vlak van onderhoud. In België hebben we op de  
zeven jaar dat we nu al Geocachen ongeveer 50 needs maintenance logs geplaatst. In de Verenigde 
Staten hebben we op twee jaar tijd nu al ongeveer 450 van dat soort logs geplaatst. Een negenvoud 
dus. En wat betreft needs archived logs: die plaatsen we enkel en alleen in enorm slechte situaties. In 
de zeven jaar dat we Geocachen hebben we ongeveer 70 logs van die soort geplaatst. Slechts 10  
daarvan waren voor caches buiten de VS. 

Over het algemeen zijn caches in de VS gemiddeld veel ouder dan caches in West-Europa. Wanneer 
een cachecontainer beschadigd is of de logrol vol staat, dan moet er in Europa tijdig de nodige actie 
ondernomen worden. In de VS zien we een heel andere reactie: daar voegt degene die de cache logt 
vaak een logrolletje in een klein plastic zakje toe aan de cache. En daarmee logt men dus geen needs 
maintenance omdat men zelf een nieuw logrolletje toevoegt. Een heel andere mindset als in Europa 
dus. Heel vaak zijn caches die onderhoud zouden moeten krijgen in de VS van cachers die al lang niet 
meer actief zijn. Maar door er zelf een rolletje bij te steken blijft de cache dus eigenlijk ‘in leven’. 

Wij doen er in ieder geval niet aan mee. Op dat vlak houden we echt vast aan hoe het er in Europa aan 
toe gaat. Als een cache beschadigd is en het er niet naar uitziet dat de CO zijn cache komt repareren, 
dan is het in onze ogen beter dat de cache verdwijnt zodat er een andere in de plaats kan komen die 
wel goed onderhouden wordt. 

Zijn er nog duidelijke cultuurverschillen die jullie al opgemerkt hebben? 

Verstoptechnieken. In Europa is een keldertje of een kokertje in de grond iets dat vrij regelmatig  
voorkomt, maar in de VS is dat ‘not done’. Zelf hebben we eens een cache verstopt in de VS die lichtjes 
ingegraven was. Toevallig was een reviewer die komen zoeken. Toen hij zag dat de cache lichtjes  
ingegraven was stuurde hij ons een bericht dat we vijf dagen de tijd kregen om de cache aan te  
passen, anders zou hij in het archief gaan. Ze zijn er dus erg streng op. 
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Een ander verschil is hoe events er aan toe gaan als je het ons vraagt. In Amerika zijn events vaak zoals 
je ze ook vaak in Duitsland vindt. Vaak in een restaurant of café waar je niet verplicht bent iets te eten, 
maar omdat er veel mensen sowieso iets zitten te eten doe je al gauw mee natuurlijk. In België en  
Nederland zie je dat veel minder, daar zijn kleine events vaak op een parkeerplaats of in een parkje  
bijvoorbeeld. De manier van praten is wel heel anders dan. In de VS en Duitsland zit je met een paar 
mensen aan tafel en dat zijn dan vaak ook bijna de enige mensen met wie je actief praat. Op een  
eventje in België of Nederland praat je sneller met meer mensen, leer je sneller andere Geocachers 
kennen en is het discoveren van onder andere TB-codes veel makkelijker. Beide manieren hebben zo 
hun voor– en nadelen, maar geef ons maar de events in België en Nederland als we moeten kiezen. 

Houden de caches in Amerika ook meer gevaren in? 

De caches op zich zijn zeker niet veel extremer, maar in de VS leven natuurlijk wel heel andere dieren 
dan in West-Europa, en daar moet je wel rekening mee houden. Het omdraaien van een steen doe je in 
de VS bijvoorbeeld heel anders. Hier gebruiken we veel makkelijker een stok om een steen om te 
draaien, want er moest maar eens een slang achter of onder zitten. Daarnaast zijn we zelf ook al  
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verschillende keren beren en in het zuiden zelfs alligators tegengekomen, en hoe leuk dat misschien 
lijkt op televisie, in het echt kom je die jongens liever niet tegen. En spinnen, ook die zijn hier iets  
minder vriendelijk dan in Europa… 

Wanneer je in de VS in een park wandelt, dan zie je ook regelmatig dat vuilnisbakken beschadigd zijn 
door dieren, veelal knaagdieren. 

Maar waar wij nog altijd enorm aan moeten wennen, dat is dat je hier in het bos gewoon mensen kan 
tegenkomen met geweren. Dat is voor ons best surreëel soms, maar voor Amerikanen is dat gewoon 
dagelijkse kost. Wanneer het jachtseizoen geopend is dan moet je hier ook zeker een feloranje  
fluohesje dragen zodat je opvalt. Want voor jagers moet je echt wel op je hoede zijn. Die zitten regel-
matig deels ingegraven of sterk gecamoufleerd. Wanneer we wat langer naar een cache moeten  
zoeken in een bos tijdens het jachtseizoen, dan beginnen we met opzet lawaai te maken. Er moest 
maar eens een jager zitten… wanneer we Amerikanen op een event vertellen dat we dat doen, dan  
lachen ze wel eens met ons. Voor hen zit die angst er veel minder in, maar voor ons is het toch altijd 
even slikken. 

Jullie trekken er vaak alleen op uit, maar gaan jullie ook wel eens cachen met anderen? 

Absoluut! Met WOLF142 zijn we bijvoorbeeld regel-
matig op cacheweekend naar Frankrijk geweest. 
Overdag samen pottekes zoeken, nieuwe streken 
ontdekken en uiteraard ‘s avonds en ‘s ochtends  
lekker samen uit eten gaan en babbelen. Wanneer 
we dat met een bevriend koppel kunnen doen dan 
genieten we daar des te meer van. 

En niet te vergeten: onze twee “cachewoeffen”  
vergezellen ons ook heel vaak. Voor wie ze niet 
kent, dat zijn onze teckeltjes Lilly en Zina die dus 
ook samen met ons naar de andere kant van de 
oceaan verhuisd zijn, en ons bijna altijd op onze  
cacheavonturen vergezellen en graag mee op  
roadtrip gaan. Helaas zijn ze wel niet zo goed in het 
Geocachen want ze zijn niet zo geduldig. We  
hebben ze beiden zelfs hun “eigen” Geocaches  
gegeven in België!  

Bij deze willen we Roel en Leen (Tipsy_1) nog van 
harte bedanken om onze vragen te beantwoorden! 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 



 

 

Ook in het nieuwe jaar gaat Groundspeak verder met het 
uitbrengen van nieuwe land– en regiosouvenir. En de eer 
om het eerste van 2020 te ontvangen gaat naar… Åland! 

We horen je al denken, wat is dat voor exotisch  
onbekend land… wel, zo exotisch is het niet, allerminst 
warm in ieder geval. Åland is een regio die officieel bij 
Finland hoort, maar op veel vlakken zeer autonoom is. 
Zo autonoom zelfs dat ze er geen Fins spreken.  
Oh neen, in Åland wordt Zweeds gesproken. Het is de enige officiële taal en communicatie met de  
Finse overheid gebeurt zelfs in het Zweeds. 

De Åland-eilanden is eigenlijk een uitgestrekte archipel in de Oostzee, dus niet één eiland. Deze Finse 
eilandprovincie bestaat uit een groot eiland, Fasta Åland, en meer dan 6.500 kleine eilandjes die men 
skerries noemt. Omdat skerries kleine, rotsachtige eilanden zijn, over het algemeen te klein of ruw om 
te worden bevolkt, worden de meeste caches op Fasta Åland geplaatst, en onder hen is Sjökvarteret, 
Groundspeaks Geocache van de week! 

De cache met de derde meest favorietpunten op de Åland-
eilanden, Sjökvarteret, biedt een idyllische momentopname 
van het eilandleven in de maritieme wijk. Dit is een levend 
marien centrum met botenbouw, een smederij en andere 
traditionele handwerkactiviteiten, evenals een museum. 

Cachers kunnen genieten van de ontspannen sfeer met een 
wandeling door de traditionele botenhaven, het proeven 
van noordelijke lekkernijen in het café, of van een bezoek 
aan een vriendelijk rendier! Degenen die zich een weg  
banen naar de cache worden ook begroet door een  
pittoreske kapel die gewijd is aan zeelieden. Hoewel de  

cache zich niet aan de kapel zelf bevindt, kun je langskomen en een gebed offeren aan de Geocaching-
goden. Hoewel je niet veel van hun hulp nodig zou moeten hebben - met zijn lage terrein en  
moeilijkheidsgraad draait deze cache helemaal om de locatie! 
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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 

Net als iedereen vinden ook de redactieleden van Geonews het altijd leuk om deel te nemen aan  
wedstrijden. Maar nog leuker vinden we het zelf organiseren van wedstrijdjes. En in de eerste editie 
van 2020 voegen we op dat vlak graag de daad bij het woord. 

Wat kan je winnen? 

We geven een klein notitieboekje weg dat perfect dienst kan doen als logboekje voor een cache. 

De winnaar wordt bij winst persoonlijk gecontacteerd en mag kiezen uit een lichtblauw of roze  
notitieboekje als prijs. 

Hoe neem ik deel? 

Dat is simpel: surf naar www.geonews.be/winjan2020 en beantwoord deze vraag: 
In welk jaar werd Geonews opgericht? (Met andere woorden: in welk jaar werd de eerste uitgave  
gepubliceerd?) Een kleine tip: je kan het antwoord terugvinden op onze website. 

Deelnemen is mogelijk tot en met 16 februari 2020. Veel succes! 

http://www.geonews.be/subscribe
http://www.geonews.be/winjan2020
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Vooruit, achteruit, binnen en buiten! Met meer dan 3 miljoen geocaches wereldwijd is geocaching leuk 
in alle richtingen. Daarom wordt 02/02/2020, een internationale palindroom-datum, met een nieuw  
souvenir gevierd! 

Maar wat is een palindroom? Een palindroom wordt ook wel eens een spiegelwoord genoemd. Of in 
dit specifieke geval een spiegeldatum. Dat betekent dat wanneer je zo’n woord of datum van voor naar 
achteren leest dit exact hetzelfde resultaat geeft als wanneer je in de tegengestelde richting zou lezen, 
van achter naar voren dus. 

Bij uitbreiding wordt het woord palindroom niet enkel gebruikt voor woorden, maar zelfs voor hele  
zinnen, getallen, en hier dus ook voor een datum. 

Enkele voorbeelden van een palindroom als woord zijn bijvoorbeeld: 

 Lepel 

 Negen 

 Droomoord 

 Stormrots 

 

Zoek op zondag 2 februari 2020 een Geocache, Adventure Lab of woon een evenement bij om het 
souvenir "Fun in all directions" te verdienen. 

Je ontvangt het souvenir van zodra je je log plaatst online. 
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ADVERTENTIE 

Groundspeak trekt in 2020 de trend door die het gezet heeft in 2019 als het neerkomt op CITO-events. 
In 2020 zullen er dus ook twee CITO-seizoenen plaatsvinden waarin je een souvenir kan verdienen  
wanneer je een CITO-event bijwoont of organiseert. 

Het eerste CITO-seizoen gaat van start op 1 maart en duurt tot en met 31 mei van dit jaar. Wie tijdens 
die periode een CITO-event bijwoont of organiseert verdient automatisch een souvenir op zijn/haar 
profiel. En nog belangrijker dan het souvenir is dat je de natuur of het milieu een duwtje in de rug 
geeft. En is dat niet een beetje onze plicht als Geocacher? 

Als je zelf een CITO wenst te organiseren, begin dan zeker op tijd met het plannen van je CITO-event! 
Net als reguliere events kan je een CITO indienen bij de reviewers van 3 maanden voor de eventdatum 
tot ten laatste twee weken voor de datum waarop je event zal plaatsvinden. 

Denk er wel aan dat de regels voor CITO-events licht afwijken van die voor normale events. Zo is de 
minimale duurtijd minstens 1 uur, terwijl dat voor normale events 30 minuten is. 

En als je zelf organiseert, denk dan op voorhand zeker na over eventuele samenwerkingen met de  
lokale overheid of milieu– en natuurorganisaties. 
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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 

© An Merckx 

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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Oplossingen 
Pagina 15 

Geonews magazine 

Jaargang 8, nummer 1 
www.geonews 

.be 

.nl 

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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