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Wij zijn DNF. En dan denk je natuurlijk „DNF”, hoezo….? DNF staat voor ons voor Deutsch  
Niederländsche Freundschaft (Duits Nederlandse vriendschap). Wij zijn bijna altijd samen onderweg 
en wij, dat zijn GEOrgCACHING uit Duitsland en GeoKars uit Nederland. Wij loggen dan samen als 
DNF, wat andere geocachers soms hilarisch vinden als ze niet weten waarom. Wij hebben ook ieder 
een instagram-account met onze geocache-naam en ook een gezamenlijk account @DNF_finder. Leuk 
als je ons volgt! 

Bijna elk weekend zijn wij samen op stap 
om te gaan geocachen en doordeweeks 
gaan we soms alleen op pad of naar een 
eventje in de buurt (GeoKars dus in NL 
en GEOrgCACHING in DE). Thuis zitten 
vinden wij niets (dus puzzelaars zijn we 
eigenlijk ook niet….) en zodra het maar 
even kan qua weersomstandigheden zijn 
we weg. En het liefst het hele weekend, 
want behalve geocachers, zijn wij ook 
camperaars. Heel handig voor ons, want 
we zoeken leuke caches uit ergens  
tussen de homezone van GeoKars en 
GEOrgCACHING en treffen elkaar daar 
dan vrijdag. Dan staan we daar met de camper tot zondag en gaan daar in de regio geocachen. 

We komen daarbij eigenlijk vaker in België of 
Duitsland terecht dan in Nederland, omdat het 
in Nederland veel moeilijker is een camper-
plaats te vinden. Dus mochten er nog lezers in 
Nederland zijn die een tuin, oprit of grasveldje 
hebben waar we een keertje mogen over-
nachten met de camper, dan houden we ons 
zeer aanbevolen. We zijn self supporting qua 
stroom (solar), water en toilet, dus last heb je 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van 
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘DNF’, maar op een andere manier dan we gewoon zijn. Ditmaal lieten we hen  
namelijk gewoon aan het woord, geen vragen van ons tussendoor dus. Maar genoeg 
geklets van ons, tijd om hen aan het woord te laten. 
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niet van ons. En snurken doen we ook niet (althans… niet erg 
hard…). We hebben al een keer bij iemand in de tuin over-
nacht op de Holterberg, wat een cadeautje was dat!  
Schitterde tuin (leek wel een park) en dito omgeving c.q.  
caches. We gaan daar nog graag een keertje terug. 

Met de camper gaan we ook regelmatig naar weekend-events. We zijn al bij vele Mega’s geweest en 
GEOrgCACHING ook al bij Giga’s. Zo zijn we ook regelmatig onderweg met Birre’s Camper Friends en 
maakten we deel uit van de “crew” van de twee Mega’s Welcome to Belgium die Birre’s Camper 
Friends in 2018 en 2019 georganiseerd hebben. En uiteraard zitten we ook weer in de crew en het  
promoteam van de volgende Mega, die in 2021 georganiseerd wordt: Belgium Art Event GC80301. 

Qua cachen zoeken we eerder kwaliteit uit dan kwantiteit. Trailtjes zijn niet zo ons ding, maar van een 
uitdaging houden we wel! Geen probleem als er ergens een uitdagende multi ligt die ons een hele 
dag kost en slechts één puntje oplevert. Of een dagje bezig zijn met uitdagende veldpuzzels, waar je 
soms een uur of meer voor één cache nodig hebt. Of een multi door een prachtig natuurgebied. 
GEOrgCACHING is meer van het wandelen; GeoKars meer van het fietsen. Vandaar dat we dat meestal 
proberen af te wisselen. 

De cache waaraan we de mooiste herinnering hebben is waarschijnlijk Moria The Return (die helaas in 
het archief is). Ik zeg waarschijnlijk, omdat we aan heel veel caches een prachtige herinnering hebben 
(denk aan Schaukelmeister Wuppertal of de caches van Hotbina of Mr. Maniac), dus een keuze maken 
is moeilijk. We kiezen toch voor Moria. Ten eerste was dit echt een zeer bijzondere Lost Place en je 
hebt echt wat gemist als je deze multi niet gedaan hebt! Ten tweede was het die dag schitterend weer. 
En last but not least, wij waren toen net samen als DNF en dat maakte het ook heel bijzonder ;-) 

Diverse anekdotes waren er ook tijdens het geocachen. Een keer 
een stuk of 10 kentekenplaten gevonden, heel verdacht (ja, de 
politie gebeld). En een keer een doorgeladen handwapen  
gevonden. Ja, ook toen de politie gebeld. En die hadden nog 
nooit van een coördinaat gehoord, dus konden ons pas na lang 
zoeken vinden. 

Maar de leukste anekdote blijft toch de eerste grotcache.  
GeoKars was nog niet zo lang aan het cachen toen ze met een 
groep andere geocachers een week naar Mallorca ging (was 
trouwens een van de leukste vakanties ooit en het jaar erna gelijk 
weer teruggegaan, want Mallorca is ook een van de leukste be-
stemmingen ooit, zeker om te cachen!).  

“ Zo kunnen we wel een 
boek vol schrijven met 
leuke dingen die we 
beleefd hebben... 



 

 

Die dag wilde iemand uit de 
groep graag een grotcache doen 
en ik (GeoKars) wilde wel mee.  
Komen we daar aan bij de kust, 
een grote rotspartij naar beneden 
met diep daaronder de zee. Mijn 
maatje zag direct de ingang van 
de grot ergens halverwege  
richting de zee en klauterde naar beneden. Ik er achteraan. Het was een cirkelvormige grot van  
misschien 50 cm doorsnee waar je je doorheen moest wurmen. Zat ik daar in die kleine, donkere grot 
met een man die ik pas de dag daarvoor ontmoet had. Toch wel een beetje spannend. “Ik hoor  
stemmen,” denk ik eerst en zeg ik dan ook hardop. “Nee joh, niets aan de hand,” zegt mijn maatje. 
“Schrijf je naam nou maar in het logboek!” “Nee echt, ik hoor stemmen!” En jawel… Blijkt die grot ook 
een achteringang te hebben. Je kunt dus ook gewoon met een soort trappetje vanaf de andere kant 
komen en hoeft helemaal geen halsbrekende toeren als klimgeit uit te halen! 

Verder hebben wij als DNF al twee keer de eer  
gehad een (mid)dagje met een lackey van HQ 
in Seattle op stap te gaan. De eerste keer was 
tijdens het mega CET Twenterand 2018 (NL), 
waar wij AKprincesswarrior ontmoetten en min 
of meer spontaan het idee ontstond haar mee 
te nemen Almelo in om wat caches te zoeken. 
We hebben heel wat afgelachen! De pret  
begon toen we op de fiets gingen, want  
Amerikanen fietsen niet zo vaak (althans: zij 
niet), dus een fiets geleend en voorzichtig en 
slingerend op pad. Onderweg natuurlijk  
gecached, maar we hebben haar ook haring 
laten eten, op klompen laten lopen enzovoort. 

      Zowel zij als wij zullen deze dag nooit meer vergeten. 

De tweede keer was minder spontaan, maar daardoor zeker niet minder leuk! Wij werden door de  
orga van het mega Welcome to Belgium 2019 (BE) gevraagd Frau Potter te begeleiden tijdens een  
cacheronde. We kwamen de meest bijzondere en creatieve caches tegen en Frau Potter deed haar 
eerste hengelcache ever. Zie ook de officiële blog van GC hierover: http://tiny.cc/tkt3lz.  
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https://www.geocaching.com/blog/2019/09/vrienden-vinden-op-een-belgisch-mega-event/?fbclid=IwAR3Y6TRxJM2byho1PLQVA4epx8QH0MvoWtZsO%E2%80%A6


 

 

En last but not least hebben we Bryan (President  
Geocaching HQ) ontmoet tijdens het mega event  
Geocaching meets Beethoven 2020 (DE). Heel leuk om 
daarna onze foto met hem terug te zien in de officiële 
blog van GC: https://www.geocaching.com/blog/?
p=74373/. 

Zo kunnen we wel een boek vol schrijven met leuke 
dingen die we beleefd hebben met geocachen en met 
camperen, want dat is voor ons onlosmakelijk met  
elkaar  verbonden. Terwijl we dit schrijven, wordt het 
buiten warmer en komen de eerste blaadjes aan de 
bomen. Het begint echt heel erg te kriebelen er met 
de camper op uit te gaan, maar vanwege Corona gaat 
dat helaas niet. Gelukkig zijn wij beiden nog kern-
gezond en dat willen we graag zo houden. Dus we zijn zeer voorzichtig en duimen heel erg dat het snel 
voorbij is mede omdat we weer graag op pad willen! 

Wij hopen jullie gauw een keertje in het veld of tijdens het camperen tegen te komen. Veel cache-
plezier allemaal. Blijf vooral gezond en pas op elkaar! 

Met geo-groet, 

DNF  

(GeoKars & GEOrgCACHING) 
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Wij willen als redactie van Geonews  
GeoKars en GEOrgCACHING nog van harte 
bedanken om ons zo’n fijn artikel te bezorgen! 

https://www.geocaching.com/blog/?p=74373/
https://www.geocaching.com/blog/?p=74373/


 

 

Ook als Geonews kunnen we er onmogelijk omheen. De wereld maakt op dit moment een crisis mee  
zoals we deze nog nooit meegemaakt hebben. De uitbraak van het coronavirus oftewel COVID-19 heeft 
verstrekkende gevolgen in alle sectoren, zelfs in Geocaching. 

Het coronavirus houdt alles en iedereen in zijn greep op dit moment. Horecazaken moeten sluiten, we 
moeten zoveel mogelijk van thuis uit werken en vele mensen zitten zelfs thuis zonder werk. Maar ook 
binnen Geocaching merken we maar al te goed de zware gevolgen die deze pandemie met zich  
meedraagt. 

In vele landen, waaronder België en Nederland, voelen we op vlak van Geocaching vooral dat het  
sociale aspect van onze geliefde hobby helaas bijna volledig weg is op dit moment. Evenementen  
kunnen (of mogen) niet doorgaan, en dat zal helaas nog wel even aanhouden. In Nederland toch zeker 
tot het begin van juni volgens de laatste informatie die momenteel bekend is. Ook samen gaan  
Geocachen is niet meer mogelijk. In België mag je nog maximaal met twee personen tegelijkertijd  
buiten, dus jezelf en een vriend of vriendin, of familielid. Voor meer dan twee personen heerst er een  
samenscholingsverbod. En vergis je ook niet: ook om te gaan Geocachen mag je je niet verplaatsen 
met de auto, ook niet om naar het begin van een trail te rijden! Blijf dus in je eigen buurt en gebruik de 
fiets om je te verplaatsen, of te voet als er in je zeer nabije omgeving nog caches te vinden zijn. 

Het is misschien niet iets om trots op te zijn, maar door de coronacrisis heeft Groundspeak wel een  
primeur gehad onlangs. Voor de eerste keer ooit werd er op de listings van alle events ter wereld die 
binnenkort zouden plaatsvinden gelijktijdig een mededeling geplaatst. Hierin geeft Geocaching HQ 
aan dat zowel de organisatoren van events als iedereen die aan een event zou deelnemen de hoogste 
prioriteit moet geven aan het verzekeren dat je niet besmet kan worden, je eigen gezondheid alsook 
die van anderen mag nooit in gevaar gebracht worden. Verder werden organisatoren van events  
aangeraden om lokale autoriteiten te contacteren in lijn te zijn met de van kracht zijnde adviezen en  
regelgeving. Over het algemeen laat Groundspeak het aan de organisatoren van events over om te  
bepalen of hun event kan doorgaan of niet. In bepaalde regio’s zullen reviewers echter events offline 
halen als de huidige regelgeving events niet toelaat, en dat is in België en Nederland op dit moment 
het geval. Ook de publicatie van nieuwe events kan uitgesteld worden. Groundspeak vraagt  
organisatoren in de mate van het mogelijke hun events te verzetten en biedt men organisatoren  
daarvoor meer flexibiliteit dan gebruikelijk. 

Door het feit dat events niet kunnen doorgaan omwille van de huidige coronacrisis zal je als lezer van 
ons magazine in ieder geval een belangrijk verschil opmerken aan deze editie van Geonews in  
vergelijking met eerdere edities. Voor het eerst in ruim twee jaar tijd kunnen we helaas geen  
fotoreportage aanbieden in ons magazine om de simpele reden dat er momenteel geen events  
gehouden worden. Ook het nieuws is vele beperkter omdat er weinig gebeurt op vlak van Geocaching 
momenteel, het is immers niet evident om nu te gaan Geocachen, laat staan dat er iets noemens-
waardig zou gebeuren. En als pers op nieuws afgaan is minstens even onverantwoord als om welke  
andere reden dan ook om je nu te verplaatsen buiten de hoogst noodzakelijke verplaatsingen zoals 
naar de supermarkt of de dokter. Vandaar kiezen wij ervoor in ons ‘nieuwsaanbod’ enkel datgene aan 
te bieden wat we toegestuurd krijgen of via andere bronnen aangereikt krijgen. Wij hopen in ieder  
geval op ieders begrip daarvoor. 
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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 

We willen iedereen vragen verstandig te zijn als je toch zou gaan Geocachen. Houd voldoende afstand 
als je met z’n twee zou gaan, en zeker wanneer je per toeval toch anderen zou ontmoeten onderweg. 
Wij beseffen maar al te goed dat dit voor velen zware tijden zijn en dat het niet evident is om zo lang 
thuis te zitten. Uiteraard kan je je nu wel op de mysteries storten die je al zo lang wou oplossen. Dat is 
toch een kleine positieve noot voor sommigen misschien. 

Wij hopen net zoals iedereen dat deze pandemie zo snel mogelijk onder controle zal zijn en dat we 
spoedig weer zoals vanouds aan onze geliefde hobby kunnen doen, en dat we elkaar weer kunnen 
treffen op allerhande events. De vooruitzichten zijn momenteel niet al te positief, maar laten we er  
allemaal op hopen dat het snel zal beteren. En vooral: laat ons allemaal ons steentje bijdragen door zo 
verantwoord mogelijk om te gaan met deze crisissituatie. Verplaats je niet onnodig, houd voldoende 
afstand van de mensen waarbij je in de buurt komt, en was regelmatig je handen zeer grondig. 

Geonews blijft in de mate van het mogelijke het nieuws opvolgen voor al onze lezers. Abonneer je 
vooral op onze nieuwsbrief en like ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws 
dat Geonews bekendmaakt. 

De Geonews redactie 

http://www.geonews.be/subscribe
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ARNHEM (NL) – Een boswachter heeft op donderdag 26 maart aan het einde van de middag een  
opmerkelijke vondst gedaan onder een boom aan de rand van de stad in Arnhem. Er lag een plastic 
tas begraven met daarin geldbiljetten voor een totale waarde van maar liefst 600.000 euro. 

Na zijn vondst van de tas met het enorme bedrag in verwittigde de boswachter de politie, aldus de 
wijkagent. Snel kwamen politieagenten ter plekke en namen de gevonden tas met biljetten in beslag. 
Na onderzoek bleek het te gaan om nep biljetten. Of deze speciale vondst (of misschien grap) gelinkt 
is aan Geocaching kan onze redactie momenteel niet  
zeggen. Mogelijks ging het hier om een aan Geocaching  
gerelateerde zoektocht, maar het nep geld kan evengoed 
verstopt zijn door de leiding van een jeugdbeweging voor 
een opdracht voor hun leden. 

De politie heeft na het onderzoek het nep geld in ieder  
geval vernietigd. Wie het verstopt heeft is dus niet duidelijk. 

 
Bron: gelrenieuws.nl 

ADVERTENTIE 

https://www.gelrenieuws.nl/2020/03/boswachter-vindt-600-000-euro-begraven-onder-boom.html?fbclid=IwAR3GgpdHpgIXwmJKrtsHt_KGdH8ySACWcT4vnw1AdqWBbw0WPdHLRQhJI-4
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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. 

© Rory De Ron 

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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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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