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Wanneer ben je begonnen met Geocaching?  

Ik werd lid op 8 oktober 2017 maar ik logde mijn allereerste cache op 15 oktober 2017. Ik vergat alleen 
wel een balpen. Mijn eerste cache was dus eigenlijk al direct een DNF maar toen logde ik met het 
tekstje 'Gevonden maar balpen vergeten dus van de week nog even terug'. Als ik eraan terug denk 
moet ik toch echt wel lachen.  

Hoe vaak ga je Geocachen?  

Ik ga bijna elke week geocachen. Als het me een week niet lukt, dan probeer ik nog steeds wel 1 cache 
te loggen. Maar nu ga ik niet veel geocachen met al die COVID-19 regels.  

Welke Geocache blijft jou het beste bij en waarom?  

Dat is meer een reeks eigenlijk. De reeks in Lommel van dat verloren kabouterbos.  

Ik moest die dag eigenlijk nog wat persoonlijke dingen in orde brengen waarvoor mijn zus vanuit  
Limburg (BE) naar ons kwam en wij zouden haar dan terug brengen naar huis en erna die reeks gaan 
doen. Maar dit werd eigenlijk veel later dan verwacht waardoor het eigenlijk al wat donker aan het  
worden was toen we bij die bonus aankwamen.  

Maar die ganse reeks genoten we van het mooie bos en 
de caches. Maar op het moment dat we bij de bonus 
aankwamen genoten we nog zoveel harder want wat is 
deze reeks PRACHTIG!  

Ik wil voor deze reeks de maker/ CO heel hard  
bedanken. Zijn 2de reeks staat bij ons ook echt nog 
hoog op de TO DO list.  

Welk soort Geocaches doe je het liefst?  

Traditional caches en labcaches. Tradi's zijn simpel om 
te vinden vaak en de labs leer je nog eens iets bij. Ook 
doe ik heel graag voortuincaches, dit doordat je vaak 
een leuk praatje kan slaan met de CO (en dan ook nog 
eens als woodieverzamelaar vaak wel weer wat woodies 
van de CO aan je collectie kan toevoegen).  

 

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

Ja, mijn eerste event was in Roosendaal. Toen woonde ik nog 
in Kasterlee, dus helemaal vanuit Kasterlee naar Nederland 

(Roosendaal) terwijl ik nog maar net nieuw was in het geocachen en ik er eigenlijk nog niks van wist. 
Een kleine tijd erna verhuisde ik naar Antwerpen. Dit was in de winter. En toen deed Nico Mozzer nog 
zijn winterevents (waar ik er dan 2 van heb kunnen meepikken). Erna is het nooit gestopt want onder-
tussen heb ik al 42 events bijgewoond en laten we hopen dat we dat aantal volgend jaar kunnen  
verdubbelen. 40 in 1 jaar is goed te doen.  

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

Ja, ik heb zelf 32 caches gemaakt. Mijn eerste ooit was een vogelhuisje dat ik in kerstthema had  
gemaakt. Deze lag in Kasterlee maar helaas was die na een maandje verdwenen. Toen verhuisde ik 
naar Antwerpen en deed ik enkel nog simpele oppikkers. Ik studeer overigens in Turnhout waar ik ook 
wat caches liggen heb. Maar nu ben ik bezig met een gaaf TB hotel te maken.  

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

Nee, wel ooit 2 dagen achter elkaar 
van huis weg geweest. Geldt dat ook 
als 2 dagen van huis weg? Hahaha  

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

Ja, ik heb geleerd toch te genieten van 
de natuur. Ik woon in Antwerpen en 
zou eigenlijk (dit is een geheimpje  
tussen ons) terug naar een iets rustiger 
gebied willen.  

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

Goh, niet echt iets gek maar wel iets dat niet echt goed is, namelijk snoep. 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?  

De berichten van mensen die posten dat de cache weer kapot is. Die berichten stoor ik me niet aan 
maar wel het feit dat caches zo vaak worden kapot gemaakt.  

 

“ Nu ben ik bezig met 
een gaaf TB hotel te 
maken 
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Heb je leuke anekdotes of een grappig verhaal?  

Niet echt grappig maar wel een verhaal dat gaat over een dagje cachen in Lier. De dag van het  
struisvogelevent 2019 in Lier gingen ik en Dounia74 (een van de teamleden toendertijd van een ander 
account) cachen richting het Struisvogelevent. We waren tegen het einde van alle caches en hoorden 
in een zijstraat luide muziek. We gingen kijken en het bleek echt een bandje te zijn dat wij ook echt wel 
goed vonden. We werden binnen geroepen en kregen een babbel met hun en ze speelden nog wat 
muziek. Ook kregen we wat te drinken want die dag was het echt enorm warm weer. 

Hoe denk jij dat de toekomst van Geocaching eruit ziet? 

Ik verwacht nog meer labcaches dan dat er nu al zijn. Virtuele events zouden ook wel een leuke  
toevoeging kunnen zijn. Iedereen gewoon vanachter de pc of gsm hallo zeggen en contacten leggen.  

Van waar kunnen Geocachers je misschien kennen? 

Ik ben ook de geocacher achter GC Meneer Janssens GeoVlogs. Dit is een YouTube kanaal dat door 
mij ontstond een viertal jaar na GC Rogier GeoVlogs met de toestemming van Rogier. Dit deed ik  
omdat Rogier eigenlijk de enige Nederlandstalige GeoVlogger is en ik vond dat er een beetje  
assortiment zou moeten zijn. Wat kun je op dit kanaal verwachten? Dat zijn uiteraard GeoVlogs maar 
ook vodcasts doe ik. Wat houden deze vodcasts 
in? Dat zijn podcasts in video formaat. In de  
eerste aflevering daarvan spreek ik met Dirtbag 
Geocaching Society leden TeamThoroCatchers. 
Ik hoop nog vele geocachers te vinden die een 
uurtje willen mee praten over geocaching. Als je 
dit allemaal leuk vind klinken kun je een kijkje 
nemen op deze link: https://www.youtube.com/
channel/UCCeSNdSu3MdDEPeGvTfDRIw. Ook 
zullen hierop wanneer er terug events zijn 
geovlogs en/of aftermovies van geo-events te 
vinden zijn. 

Ik wil ook nog even de TB code van mijn  
YouTube kanaal delen. Dit is REANKQ. 

Ook ben ik lid van TeamLageLanden (een team 
dat ontstond in een livestream van GC Rogier). 
Dit is een fijne groep geocachers die elkaar  
eigenlijk alleen op events zien (of als ze met  

https://www.youtube.com/channel/UCCeSNdSu3MdDEPeGvTfDRIw
https://www.youtube.com/channel/UCCeSNdSu3MdDEPeGvTfDRIw
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elkaar onderling afspreken). Voor de rest hebben we allemaal contact met elkaar via een WhatsApp 
groep en Facebook groep. Voel je zeker vrij om daar ook lid van te worden want iedereen is welkom. 

Ook ben ik oprichter (en lid van het eerste uur) van team ACT. ACT staat 
voor AntwerpCacheTeam. Dit team ontstond bij mij en Dounia74 (een  
geocacher van Linkeroever. Voor de mensen die Linkeroever niet zouden 
kennen, dit is een ander deeltje van Antwerpen maar de Schelde zit tussen 
Antwerpen en Linkeroever). Toen Dounia74 eruit ging kwam  
GeoOwlsBelgium erbij en na hem kwam ook Palmboy_be erbij. Maar na een 
jaartje stapte ook GeoOwlsBelgium eruit. Waarna dubbelm zijn plek innam 
bij dit team en wie er nu bij zitten zijn er nog steeds bij. En daar ga ik nog 
één dingetje over zeggen. We zijn bezig met een groots event klaar te  
maken en als het zou kunnen zijn we van plan dit in een weekend van  
september te gaan houden. Houd dus zeker je agenda vrij in de weekends 
van september als je bij dit gave en grootse event wil kunnen zijn wat ik je 
zeker kan aanbevelen. 

Hierbij willen we GC_Meneer_Janssens graag nog van harte bedanken voor 
het interview! 

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


 

 

2020 is al op vele manieren een jaar dat absoluut de geschiedenisboeken zal ingaan voor de hele wereld. 
Zeker ook voor Geocachers. Zowel in België als Nederland is er wettelijk niets dat je tegenhoudt om op 
dit moment te gaan Geocachen, zolang het maar in je eigen buurt is en je er te voet of met de fiets kan 
geraken. Dat betekent dus ook dat wij als Belgen en Nederlanders kunnen deelnemen aan Memory Lane, 
de nieuwste souveniractie van Groundspeak. Wat die actie precies inhoudt vertellen we je hieronder, 
maar één ding is zeker: deze actie had heel anders verlopen als de huidige pandemie niet had plaats-
gevonden. Hoe dan ook willen wij als redactie van Geonews in ieder geval iedereen op het hart drukken 
van verantwoord om te gaan met de manier waarop we aan Geocaching doen. Houd het vooral veilig, 
zowel voor jezelf als voor anderen. 

Memory Lane is een souveniractie die op het moment van dit schrijven, in mei 2020, eigenlijk al  
afgelopen had moeten zijn. Volgens de originele plannen van Groundspeak had deze actie moeten 
starten op maandag 6 april en nu al beëindigd moeten zijn. COVID-19 heeft daar echter anders over 
beslist. Omdat Groundspeak wilt dat iedereen evenveel kans heeft om op een veilige manier deel te 
nemen aan deze actie werd in maart beslist om de souveniractie te verplaatsen. Deze zal nu starten op 
maandag 1 juni en in plaats van enkele weken nog de rest van het jaar duren. De einddatum is vast-
gelegd op 3 januari 2021. Op die manier kunnen Geocachers die op een locatie wonen die momenteel 
nog in lockdown is later dit jaar nog steeds deelnemen aan de actie. 

Maar genoeg over het uitstel van de actie, tijd om uit de doeken te doen waar het echt om draait… 

Hoe werkt het? 

Bij Memory Lane verzamel je punten op basis van de caches die je vindt. Voor bepaalde types van  
Geocaches kan je meer punten verdienen dan voor anderen. Hoe dat in zijn werk gaat lees je verderop 
in dit artikel. 

Aan de hand van de punten die je verdient kan je vijf souvenirs verdienen die alle vijf een historisch  
moment voor Geocaching eren. De punten die je verdient blijven gewoon verdertellen wanneer je een 
souvenir verdiend hebt trouwens, het is niet zo dat je na het verdienen van een souvenir terug op 0 
punten komt. 

Volgende vijf souvenirs kan je verdienen (tussen haakjes zie je bij hoeveel verzamelde punten je dit 
souvenir verkrijgt): 

 Eerste geocache verstopt (10 punten) 

 Eerste geocoin (50 punten) 

 Eerste mega-event (100 punten) 

 Eerste miljoen geocaches verstopt (150 punten) 

 20 jaar geocaching (200 punten) 

P A G I N A  6  



 

 

P A G I N A  7  

Hoe verdien ik punten? 

Dat is simpel. Voor iedere cache die je vindt spaar je punten, een beetje zoals je bij bepaalde winkel-
ketens punten op een spaarkaart krijgt voor je aankopen. Alleen draait het hier om Geocaches in plaats 
van waspoeder en chocolade. Voor iedere cache die je logt krijg je punten. Hieronder kan je zien hoe 
die puntenverdeling werkt. 

Per log kan je maximaal 10 punten verdienen. Per log kan je dus aan slechts één van bovenstaande vijf 
acties voldoen om punten te krijgen. Je krijgt automatisch het maximaal mogelijke aantal punten op  
basis van aan welke voorwaarden je log voldoet. 

Je hebt maar liefst 7 maanden de tijd om de vijf nieuwe souvenirs te halen, dus er is absoluut geen 
nood om je te haasten bij het verzamelen van punten door caches te loggen. 

Actie Punten 

Een Geocache gelogd als gevonden 5 

Een Adventure Lab Cache gevonden  5 

Een multicache gevonden  7 

Een mysterycache gevonden  7 

Een geocache met meer dan 10 favorietpunten gelogd als gevonden  10 
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“Aangezien de situatie met het coronavirus 2019 (COVID-19) zich snel wijzigt, moedigen we geoca-
chers aan om de meest actuele richtlijnen van de volksgezondheidsautoriteiten op te volgen als je wilt 
beslissen hoe je wilt deelnemen aan activiteiten als geocaching. Je gezondheid en veiligheid zijn het 
allerbelangrijkste,” laat Groundspeak weten. “Ons doel is om een souvenirchallenge te hebben die  
zowel leuk als veilig is. Daarom zullen we wijzigingen aan blijven brengen op het moment dat dat  
nodig is om Memory Lane zo inclusief mogelijk te maken.” 

Kan ik op ieder moment meedoen aan Memory Lane? 

Natuurlijk! Als je laat aansluit, heb je nog steeds de kans om alle vijf souvenirs te verdienen zolang je 
maar genoeg punten verzamelt voor 3 januari 2021. Zorg ervoor dat je je vondsten logt voor 6 januari 
2021 om 14:00 om de souvenirs te verdienen. 

Vergeet niet… 

Als je een Notitie, DNF of ander logtype 
omzet naar een Gevonden-log, wordt dat 
niet herkend in Memory Lane. Plaats dus 
meteen een ‘Found it’, of als je per ongeluk 
een Notitie hebt geplaatst in plaats van de 
cache als gevonden te loggen, verwijder 
dan je Notitie en plaats alsnog een 
‘Gevonden’. 

Hoe volg ik mijn ‘stand’? 

Voor deze souveniractie maakt Ground-
speak geen gebruik van de ‘Vriendenliga’ 
die al voor verschillende andere souvenir-
acties gebruikt werd in het verleden. Voor 
deze actie werd een visueel spelbord  
gecreëerd waarop je visueel kan zien hoe 
ver je staat. Hier rechts zie je hoe dat spel-
bord er bij aanvang uitziet. Door punten te 
verzamelen maak je vorderingen op dit 
spelbord, waarbij je een souvenir verdient 
van zodra je een sterretje op het spelbord 
bereikt. 

Namens Geonews wensen we je alvast veel 
plezier met Memory Lane. Maar bovenal: 
houd het veilig voor jezelf en voor anderen! 
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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 

Omdat het pas werd bekendgemaakt op 19 mei lopen we helaas wat achter de feiten aan, maar op 22 
mei was het ‘Thank a Volunteer Day’. Wat houdt dat precies in? 

Op 22 mei stonden we er even bij stil hoeveel vrijwilligers bijdragen aan de vooruitgang en het leuk 
houden van onze geweldige hobby Geocaching, en om hen te bedanken voor het werk dat ze dag in 
dag uit doen voor ons als gemeenschap. 

Vrijwilligers zijn er in vele vormen. Er zijn uiteraard de reviewers, Earthcache reviewers en vertalers. Met 
de ene komen we al wel eens makkelijker in aanraking dan de andere, maar alle drie soorten vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat onze hobby in een gecontroleerde manier uitgevoerd kan worden doordat ze 
de kwaliteit van de bestaande en nieuwe caches bewaken en ervoor zorgen dat alle informatie van 
Groundspeak mooi vertaald wordt. 

Maar uiteraard zijn er nog vele andere soorten vrijwilligers, zoals mensen die zich inzetten bij de  
organisatie van allerhande events, testers, mensen die kwaliteitsvolle caches maken, enzovoort. 

Wij zijn een tikje te laat om het te zeggen, maar toch: van harte bedankt aan  
alle vrijwilligers om onze hobby nog beter te maken! 

http://www.geonews.be/subscribe
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Na een korte onderbreking omwille van de coronacrisis 
heeft Groundspeak het uitbrengen van nieuwe land– en  
regiosouvenirs deze maand hervat. Het eerste land in deze 
verdergezette reeks is Réunion, een Frans overzees  
departement dat geografisch gezien gelegen is tussen 
Mauritius en Madagaskar. 

Réunion is een afgelegen eiland in de Indische Oceaan, honderden kilometers verwijderd van de 
dichtstbijzijnde landmassa. De afgelegen locatie zorgt voor een ontsnapping aan al je zorgen voor zijn 
bezoekers en dat merk je ook aan de cultuur van degenen die er wonen. De koraalriffen, bossen en  
vulkanen zorgen voor een levendig scala aan fauna en flora, waarvan sommige nergens anders ter  
wereld te vinden zijn. Of je nu je wandelschoenen wilt aantrekken, duikuitrusting wilt omdoen of op het 
strand wilt liggen, er is nooit een geocache te ver weg. 

De meeste geocaches van Réunion zijn gemakkelijk  
toegankelijk en je hoeft niet lang rond te dwalen om van een 
aangenaam uitzicht en een onvergetelijke zonsondergang te 
genieten. Voor degenen die op zoek zijn naar stranden en 
riffen zijn er twee caches net buiten de hoofdstad die precies 
dat bereiken: GC43QYV en GC79ZVY. Als je gevoel voor 
avontuur je typisch naar grote hoogten brengt, ga dan  
landinwaarts naar het Réunion National Park. 

Het enorme natuurpark is een officieel werelderfgoed en  
bestaat uit kloven, baaien, vulkanische kamers en 23  
gemeenschappen die bijna de helft van het eiland beslaan. 

                De missie van het park is het verrijken en delen van kennis 
over het gebied en het beschermen van de natuurlijke omgeving en soorten. Het is dan ook niet  
verrassend dat veel van de EarthCaches van het eiland zich binnen de grenzen van het park bevinden. 

Een van de meest populaire bezienswaardigheden is de EarthCache LA PITON DE LA FOURNAISE 
(GC1RNRX), een actieve vulkaan van 2.600 m (8.600 ft) aan de oostkant van het eiland. Je missie is om 
het gebied om je heen te begrijpen en je hoogte te 
schatten terwijl je op de coördinaten staat. De caldera, 
een grote krater, aan de bovenkant is gevormd door 
uitbarstingen uit het verleden en zolang het op dat  
moment niet uitbarst, kun je een mooie foto op de rand 
maken om je smiley te verzegelen als de laatste  
logvereiste. 
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 



 

 

Deze maand bestaat Geocaching welgeteld 20 jaar, een enorme mijlpijl voor onze hobby dus.  Helaas 
kunnen we het niet vieren zoals origineel gepland omwille van de huidige pandemie. Events kunnen niet 
doorgaan en ook de grote viering die Groundspeak zou houden deze zomer is een jaar verplaatst. Maar 
desalniettemin blikken we even terug op 20 jaar geogeschiedenis.  

2 mei 2000: Blue Switch Day zoals deze dag wel eens genoemd wordt door Geocachers. Dit is de dag 
dat de Amerikaanse regering selectieve beschikbaarheid op civiele GPS-ontvangers heeft verwijderd, 
waardoor de nauwkeurigheid van GPS-technologie vertienvoudigd kon worden. 

3 mei 2000: De eerste "geocache" wordt geplaatst. De eerste geocache 
werd echter helemaal geen geocache genoemd, maar een 'GPS Stash'. 
Hoewel de originele geocache niet meer aanwezig is, is er een plaat die 
de locatie markeert en een fysieke container met een logboek dat  
bezoekers kunnen ondertekenen. 

2 september 2000: De geboorte van geocaching.com, waarbij de site bij 
lancering 75 caches telde. 

30 augustus 2001: De eerste Travel Bug® ziet het levenslicht dankzij Jeremy, de mede-oprichter van 
geocaching.com. TB1 is een rubbereend met de naam “Deadly Duck: Envy.” 

30 september 2001: Moun10Bike plaatst de tweede geocoin in een cache nabij Deception Pass,  
Washington. Hij bewaart de eerste geocoin in zijn persoonlijke collectie.  

27 mei 2006: Het eerste Mega-Event is GeoWoodstock 4 (GCRRC6) in Texas (Verenigde Staten). 

31 december 2007: Op deze dag staan voor het eerst meer dan 500.000 caches online. 

8 maart 2010: De kaap van 1 miljoen actieve Geocaches wordt gerond. 

4 juli 2010: Het eerste souvenir wordt ontworpen en uitgereikt aan deelnemers van het Mega-event 
Geowoodstock VIII. 

26 februari 2013: Wereldwijd zijn er maar liefst 2 miljoen actieve Geocaches. 

17 augustus 2013: Het eerste GIFF-event wordt gehouden op de Geocaching Block Party (GC3X684).  

13 september 2013: Een Travel Bug® reist naar waar andere TB’s nog nooit gekomen waren: het  
internationaal ruimtestation ISS. 

16 augustus 2014: Het eerste Giga-event is Project MUNICH2014 (GC4K089) in Duitsland. 

18 april 2017: Met 3 miljoen actieve Geocaches wordt opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt. 

3 mei 2020: Geocaching bestaat 20 jaar en telt ruim 3,1 miljoen actieve Geocaches wereldwijd. 
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ADVERTENTIE 

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! 

mailto:info@geonews.be
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Velen van ons over de hele wereld worden nog steeds gevraagd om veilig te blijven door thuis te  
blijven. Gelukkig kunnen opgesloten cachers zich zelfs laten inspireren door geocaches!  

Terwijl de minimale afstand tussen geocaches is vastgesteld op 0,1 mijl (528 voet of 161 meter), liggen 
sommige geocaches een stuk verder uit elkaar. We bekijken de vijf meest ver verwijderde caches -  
caches waarvan de fysieke stadia het verst verwijderd zijn van andere caches! 

1. L’une des caches les plus isolées du monde (GC51G4H) 
De naam van deze cache zegt eigenlijk alles - voor niet-francofielen vertaalt het zich als "Een van 
de meest geïsoleerde caches ter wereld!". Gelegen op New Amsterdam Island (technisch  
onderdeel van The French Southern Territories / Antarctica), is deze cache het verst verwijderd 
van alle andere caches ter wereld. Slechts vier keer per jaar per boot bereikbaar, het is niet  
verwonderlijk dat deze nog maar drie keer is gevonden sinds hij in 2014 werd geplaatst.  

 

2. Norilsk cache (GC4RJV4) 
De tweede op onze lijst is deze traditionele cache in Noord-Rusland. Geplaatst in Norilsk, boven 
de poolcirkel en 's werelds noordelijkste stad, werd deze sinds 2013 slechts één keer gevonden. 
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3. Deep gold (GC4W9H7) 
Onze derde cache neemt ons mee op een diepe duik met een geocaching schatkist verborgen 
onder de zee. Deze cache bevindt zich niet alleen in het midden van de oceaan, maar bevindt 
zich ook op 2431 m onder zeeniveau. Het is niet verwonderlijk dat deze cache nog nooit werd 
gevonden, hoewel legger Die Lessies al eens teruggekeerd is om onderhoud uit te voeren!   

4. Erosion of the Mogadishu Coastline (GC887N1) 
De enige EarthCache op onze lijst bevindt zich in Somalië, in de Hoorn van Afrika. Met de langste 
kustlijn van eender welk Afrikaans land is Somalië de perfecte plek om meer te weten te komen 
over de wetenschap van erosie. Deze geocache is onlangs in juli 2019 geplaatst en moet nog 
worden gevonden.  

5. Treasures of Suwarrow – Cook Islands (GC2EW9R) 
Onze laatste cache die aan social distancing doet bevindt zich op Anchorage Island, een kleine 
atol in de Stille Zuidzee. Deze werd al in 2010 geplaatst en is het meest gevonden uit alle caches 
op onze lijst - in totaal vier keer!  
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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 

© 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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