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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

In 2014 kwam ik er toevallig mee in aanraking door een vriend. Hij begon erover te vertellen dat hij een 
leuke hobby ontdekt had, ik heb het toen zelf maar eens geprobeerd en had al vrij snel de microbe te 
pakken.  

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Meestal één keer per week of om de twee weken, maar voorlopig blijf ik veilig thuis. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij en waarom?  

De Huisjesreeks omdat dat mijn eerste ‘speciale’ reeks ooit 
was. Het is een hele populaire reeks die ik in 2015 heb  
gelopen. Het concept sprak me heel hard aan, allemaal  
huisjes waar je voor de ene al meer moeite moest doen dan 
de andere om aan het logboeken te geraken. Toen ik de reeks 
gelopen had zag je dat er heel veel tijd in gekropen was en ik 
voorzichtig te werk moest gaan. Jammer genoeg waren er 
huisjes die 1 maand na het uitkomen van de reeks al  
beschadigd waren en je gewoon zo het logboekje kon  
tekenen. Dit was wel jammer maar desondanks is dit de reeks 
die me het meeste bij is gebleven. Wegens soms de moeilijke 
puzzels en heel knappe huisjes heb ik heel hard genoten van  
deze reeks. Deze reeks heeft me ook veel moeite en tijd  
gekost om sommige huisjes open te krijgen, maar het is  
uiteindelijk gelukt en de tijd die erin stak om deze reeks te  
lopen was ze echt helemaal waard! De reeks was ook  
helemaal niet ver van mij dus heb hier speciaal een hele dag 
voor vrijgemaakt om deze te voet te doen ! 

Nog via deze weg een dikke dankjewel aan de legger van  
deze reeks en dat is Piewen!  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Traditionele, omdat deze doenbaar zijn voor iedereen. Ook 
voor mensen die in rolstoel zitten of om iemand met  
geocachen kennis te laten maken.  

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

Mijn eerste event dat ik heb bijgewoond is in april 2015, dat 
was “Meet & Greet 1 De Hei (be)leeft. Daar ontmoette ik  
Heksemie anirca62 en Sven 1965, dankzij hen is mijn passie 
voor geocachen eigenlijk echt begonnen. Ik was toen 14 jaar 
en zij hebben me altijd ondersteund in deze hobby en zijn 

vrienden voor het leven. Hiervoor wil ik hen toch nog eens extra in de bloemetjes zetten, want zij  
hebben mij echt veel geleerd! ♥ I️n 2016 heb ik 6 events bijgewoond dit was voordat mijn ouders  
uiteen gingen. Nadat mijn ouders uiteen zijn gegaan is dit op een laag pitje beland, omdat ik toen  
besefte “ik ben amper 16 en moet nu alleen op pad gaan”. Maar dankzij andere geocachers heb ik 
toch de draad om geocaching te blijven doen terug opgenomen. Eind 2018 kreeg ik de vraag of ik 
wou helpen op een event. Natuurlijk zei ik volmondig “Ja tuurlijk” en zo ging ik helpen op het event 
“De Hei (be)leeft 3! 2019”. Ik vond het zo leuk en de unieke kans die ik kreeg van Heksemie anirca62 en 
Sven 1965 waar ik ze nog altijd heel dankbaar voor ben! Dat jaar werd ik ook gevraagd om te helpen 
op een MEGA event van Birre’s Camper Friends en natuurlijk zei ik hierop ook volmondig “Ja hoor ik 
zal erbij zijn!”. Ik voelde me vereerd om bij  
Birre’s Camper Friends te behoren en direct als 
Team Captain wat ik niet verwacht had. Ik vond 
het echt een heel geslaagd weekend. Daarna 
vroeg het BCF-Team om te helpen bij het ESCR 
event dit jaar en natuurlijk was het antwoord 
“Ja hoor, ik ga op dat event ook van de partij 
zijn”. Dit event was ook super meegevallen en 
vind het super dat ik hen zo kan helpen! Dus 
als ze me vragen om nog eens te helpen op 
een event (gewoon event, MEGA, CITO) zeg ik 
sowieso terug volmondig JA!  

En vergeet niet dat ik binnenkort mijn eerste 
eigen event organiseer. Het is wel direct een 
speciaal event, want het is een Birthday  
Community Celebration Event. 

 

 

 

“ Als ze me vragen om 
nog eens te helpen op 
een event zeg ik  
sowieso terug  

    volmondig JA!  
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Heb je zelf al caches verstopt en/of trackables de wereld in gestuurd?  

Ja, ik heb zelf ook geocaches in het veld liggen. Deze liggen in mijn eigen gemeente (Heist-op-den-
Berg) en worden maandelijks nagekeken. Voorlopig liggen er 10 traditionele geocaches en 1 mysterie 
cache. Binnenkort komen er nog 10 gewone geocaches en 1 mysterie cache en als kers op de taart een 
birthday community celebration event (als dit in december 2020 mag doorgaan natuurlijk). Ook heb ik 
zelf trackables, 14 stuks nu. Deze trackables reizen bewust niet, omdat ze een speciale of persoonlijke 
betekenis hebben. Zoals bv een trackable (een Community Volunteer Travel Tag in dit geval) waar de 
as van mijn overleden hond inzit (persoonlijke betekenis) of een trackable die me herinnert aan mijn 
eerste MEGA event (Welcome To Belgium). Deze laatste is natuurlijk een Birre’s Camper Friends  
Kompas Geocoin.  

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

Ja. Een week van huis en elke dag gaan geocachen. Mijn vakanties zijn altijd gecombineerd met  
geocachen.  

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

Ja dat de natuur mooier kan zijn dan je denkt. Want vroeger genoot ik niet van de natuur. Dankzij  
geocachen kom je buiten en ontdek je nieuwe plaatsen en mooie stukjes natuur. 

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen 
tijdens het Geocachen?  

Een seksueel getint voorwerp in een geocache.  

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

Dat andere mensen geocaches soms vernielen, wat 
een gebrek aan respect...  

Wat vind je zelf leuke Geocaching-gerelateerde  
uitspraken? 

"Geocachers aren't born, they get published"  

"Geocachers don't get sick, they are just  
temporarily disabled" 

"Geocachers don't talk, they write Notes" 

 "Geocachers don't die, they just get archived”  

Hierbij willen we Nataschake graag nog van  
harte bedanken voor het interview! 
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Ben jij een geboren schrijftalent en geniet je ervan artikels of een blog 
uit te schrijven? Heb je er ooit al eens aan gedacht mee te werken aan 
een magazine? Zit Geocaching in je bloed en wil je je onvergetelijke 
verhalen van de daken schreeuwen? 

Het zijn allemaal geweldige redenen om mee te werken aan Geonews 
magazine! 

Wij zoeken momenteel nog mensen die ons willen helpen van iedere 
uitgave een succes te maken. 

Voel je je geroepen? Stuur dan zeker een mailtje naar  
info@geonews.be 

Hopelijk horen we snel van je! 

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! 

mailto:info@geonews.be
https://www.geonews.be/interview


 

 

2020 is een speciaal jaar voor geocaching. Het is een 20-jarig jubileum voor de mensen die wereldwijd 
de GPS-technologie gebruiken om avontuur, gemeenschapszin en natuurlijk geocaches te vinden. Dit 
alles werd mogelijk gemaakt door de gebeurtenissen die plaatsvonden op 2 mei 2000, of zoals  
geocachers het noemen: Blue Switch Day. 

Voor die dag was nauwkeurige GPS-technologie alleen selectief beschikbaar. Op 2 mei 2000 heeft de 
Amerikaanse overheid de schakelaar overgehaald en werd Selective Availability uitgeschakeld,  
waardoor de nauwkeurige GPS-technologie plotseling voor iedereen beschikbaar werd. We vieren de 
20ste verjaardag van deze dag met een gloednieuw Blue Switch Day-souvenir! 

Dit nieuwe souvenir werd zopas aangekondigd door Groundspeak en was initieel voorzien specifiek 
voor 2 mei 2020, maar omwille van de ongeziene omstandigheden die de coronacrisis teweeg heeft 
gebracht wereldwijd heeft Groundspeak beslist dat dit souvenir verdiend kan worden van 2 mei tot en 
met 31 december 2020 zodat iedereen de kans krijgt om het te verdienen zonder daarvoor regels te 
overtreden. Voor vele mensen wereldwijd is letterlijk naar buiten gaan namelijk geen optie. 

In voorgaande jaren, bijvoorbeeld in 2017, kon je ook al een speciaal souvenir verdienen ter ere van 
Blue Switch Day. Toen was het enkel mogelijk om dat souvenir te verdienen op de eigenlijke datum, 
namelijk 2 mei. Dit jaar is daar vanwege de coronacrisis dus een periode van ruim 7 maanden aan  
toegevoegd zodat iedereen evenveel kans heeft om het souvenir te verdienen. 

Vanaf 2 mei tot het einde van het jaar kan je het Blue Switch Day 2020-souvenir verdienen door een 
geocache of Adventure Lab te loggen of een event bij te wonen. 
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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 

Zoals de oplettende lezer misschien al opgemerkt heeft stond er vorige maand geen vermelding in  
Geonews van de nieuwe land– en regiosouvenirs die Groundspeak maandelijks bekendmaakt. Maar dat 
is geen toeval, want er worden momenteel geen nieuwe land– en regiosouvenirs gepubliceerd… 

Aangezien vele Geocachers wereldwijd niet in de mogelijkheid zijn te gaan cachen alsook omdat het 
reizen naar het buitenland in zeer veel landen wereldwijd niet mogelijk is momenteel heeft Ground-
speak beslist om de publicatie van nieuwe land– en regiosouvenirs even ‘on hold’ te zetten zodat  
Geocachers ondanks de regelgeving of tegen het gezond verstand in toch naar het buitenland zouden 
reizen om een souvenir te kunnen verdienen. 

Maar dat is niet het enige wat even stopgezet is. Ook maakt Groundspeak voorlopig geen nieuwe 
‘Geocache van de week’ meer bekend, maar worden er op de officiële Geocaching Blog flashbacks  
gepost naar Geocaches die ooit al ‘Geocache van de week’ waren. 

Momenteel is er nog niet geweten wanneer nieuwe land– en regiosouvenirs weer bekendgemaakt  
zullen worden, net als de ‘Geocache van de week’. Het verdere verloop van de pandemie zal  
vooral bepalend zijn hiervoor. 

http://www.geonews.be/subscribe


 

 

Vanwege de onzekerheden die de uitbraak van COVID-19 let zich meebrengt heeft Geocaching HQ  
beslist om de viering van 20 jaar Geocaching in Seattle met een jaar uit te stellen tot 2021. 

In een officiële communicatie op de Geocaching Blog kondigde Geocaching HQ op 21 april aan dat 
het grote event dat georganiseerd zou worden om het 20-jarige bestaan van Geocaching te vieren zal 
uitgesteld worden tot in 2021. Ze laten weten dat ze zich ten zeerste verontschuldigen voor alle onge-
makken die de verplaatsing met zich meebrengt, maar ze zijn van mening dat dit de beste manier is om 
het evenement op een veilige en verantwoorde manier te organiseren. “Velen van jullie hebben reisar-
rangementen voor de viering gemaakt en waren bezorgd over het uitstellen van je plannen naarmate 
de datum dichterbij komt. Dus hoewel we hopen dat we elkaar in augustus kunnen ontmoeten op eve-
nementen, weten we dat er momenteel te veel onzekerheid is om een veilig evenement voor iedereen 
te garanderen,” laat Geocaching HQ weten. “We kijken ernaar uit om geocachers te verwelkomen om 
volgend jaar met ons in Seattle te vieren!” 

Wanneer gaat het event dan wel door? 

Op zaterdag 21 augustus 2021 in Seattle. 

Dit geeft iedereen nog meer tijd om enthousiast te worden over leuke exposities, stands van shops, 
sprekers, en nog veel meer. 

Zij die merchandise van het event hebben gereserveerd, hebben restituties ontvangen. 

Alle eerdere reserveringen voor het Geocaching HQ Visitor Center de week voor en na de viering van 
het 20-jarig bestaan worden geannuleerd. Gratis tickets voor het bezoekerscentrum zijn beschikbaar op 
basis van wie het eerst komt, het eerst maalt op de website van het evenement in januari 2021.  
Geocaching HQ zal een aankondiging op de cachepagina plaatsen van zodra er tickets beschikbaar 
zijn. 

GeoWoodstock (GC86VDF) in Abbotsford, British Columbia wordt ook uitgesteld en wordt nu  
gehouden op 28 augustus 2021. Net als met de originele datum kan je GeoWoodstock dus perfect 
combineren met de viering in Seattle een week eerder. 

Geocaching HQ bedankt iedereen voor zijn/haar begrip. Ze blijven meer informatie bekendmaken over 
de grote viering van zodra deze beschikbaar is, en Geonews zal uiteraard zijn rol spelen om je daarvan 
op de hoogte te brengen. 

Als je nog vragen zou hebben over hoe Geocaching HQ omgaat met de wereldwijde pandemie, dan 
kan je steeds een kijkje nemen op een webpagina die speciaal werd aangemaakt om je te voorzien van 
de laatste informatie hierover. Via volgende link kan je deze terugvinden op het wereldwijde web: 
https://www.geocaching.com/sites/updates/en/ 
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In het vorige artikel hebben we het al kort vermeld, maar Geocaching HQ voorziet ons allemaal van de 
laatste informatie over de impact van COVID-19 op Geocaching en wat er door Geocaching HQ wordt 
ondernomen of beslist hieromtrent. Hier lijsten we graag kort even de belangrijkste punten op. 

* MEGA– en GIGA-events 

Geocaching HQ werkt nauw samen met de organisatoren van MEGA– en GIGA-events en geeft hen de 
mogelijk om hun event te herplannen. 

* Gewone events en CITO-events 

In sommige regio's kunnen reviewers het publiceren van evenementen onderbreken en/of reeds  
gepubliceerde evenementen offline plaatsen, intrekken of archiveren, in overeenstemming met de 
richtlijnen van gezondheidsautoriteiten. 
* Find Signal the Frog® – Locationless in 2020 

Nieuwe deadline: 31 december 2021 
Omdat veel MEGA- en GIGA-evenementen in 2020 worden uitgesteld, heeft Geocaching HQ de  
beschikbaarheid van deze speciale cache verlengd tot 31 december 2021. De cachepagina wordt  
gearchiveerd en vergrendeld op 1 januari 2022.  

* Community Celebration Events 

Nieuwe deadline: 31 december 2021 
Geocaching HQ wilt hosts de flexibiliteit bieden om hun Community Celebration-event te plannen, 
aangezien dit een uniek type evenement is. Er zijn aankondigingen op die evenementpagina's  
geplaatst om het proces voor het opnieuw plannen te verduidelijken. Hosts die een Community  
Celebration Event kregen mogen deze evenementen tot 31 december 2021 organiseren. 

* Cache In Trash Out® (CITO) – Seizoen 1 

CITO-Seizoen 1 wordt verlengd tot 31 augustus 2020. 

* Adventure Lab 

Nieuwe deadline: 31 augustus 2020 
GC HQ heeft de deadline verlengd tot 31 augustus 2020 zodat alle Adventure Labs gepubliceerd  
kunnen worden. Ze zullen de komende maanden de veranderingen volgen om te zien of verdere  
aanpassingen nodig zijn. Mensen met Adventure Lab-credits hoeven niet te mailen om een verlenging 
aan te vragen. 

* Virtual Reward 2.0 

Nieuwe deadline: 31 december 2020 
De deadline voor alle niet-gepubliceerde Virtual Reward 2.0-caches die moeten worden ingediend 
voor publicatie, wordt verlengd tot 31 december 2020.  
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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 

© Natascha Goossens 

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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