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In 2015 ben je begonnen met Geocaching. Op welke manier ben je er toen mee in aanraking gekomen?  

Ik ben destijds mijn buurman in de straat tegengekomen. Toen ik hem vroeg wat hij met zijn gsm aan 
het doen was, kreeg ik als antwoord schatten zoeken. Ik was heel verbaasd en hij wist me te vertellen 
dat er vlakbij ons huis twee schatten verstopt zaten. Toen ik thuis kwam heb ik meteen opgezocht wat 
'geocachen' inhield, en dat wilde ik wel eens proberen. De volgende dag heb ik meteen de app op 
mijn gsm geïnstalleerd en ben ik hier in de buurt eens gaan wandelen. Bij het vinden van de eerste  
cache vond ik het meteen spannend en dat smaakte naar meer. Stilletjes aan ben ik meer en meer  
beginnen wandelen en fietsen om schatten te zoeken. Na een tijdje heb ik me dan toch een  
wandel-gps aangeschaft. Mijn vrouw verklaarde me zot en zei dat het snel ergens thuis ongebruikt zou 
liggen. Ondertussen heb ik al mijn derde gps 'versleten'. :) Sindsdien heb ik, maar ook iedereen in het 
gezin, de microbe volledig te pakken. 

En wie van het gezin gaat er dan allemaal mee 
om te gaan cachen? 

Binnen het gezin gaan de Matteo en Vince, 
alsook de vrouw regelmatig mee. Zo krijgen 
we de kids nog eens mee wandelen en fietsen. 
Natuurlijk bij de wandelingen is onze Border 
Collie, Nox, er ook steeds bij. 

Wat is je voornaamste drijfveer om te gaan  
cachen?  

De belangrijkste redenen om te gaan cachen 
zijn toch wel het ontstressen van een drukke 
werkweek, alsook de gezonde beweging die 
je hebt tijdens het cachen. Maar zeker ook het 
ontdekken van nieuwe plaatsen waar je anders 
nooit zou komen. Zeker het sociale aspect vind 
ik bij het geocachen belangrijk, zo heb ik in het verleden verschillende mensen leren kennen die  
ondertussen goede kennissen en vrienden zijn geworden.  

Als cachers jou tegenkomen, waaraan kunnen ze jou dan zeker herkennen?  

Als ik ga cachen heb ik meestel mijn trui aan waar mijn avatar en naam opstaan.  

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van  
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘steven.a’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview. 
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Welk cachetype doe je het liefst?  

Ik heb niet echt een voorkeur van cachetype, maar een 
tradje op een mooie locatie of een knappe en originele  

creatie kan me zeker bekoren. Een  multi waar veldpuzzels en veel doe-opdrachten in zitten doe ik ook 
wel heel graag. Uitdagende caches qua terrein zijn ook wel mijn ding. 

Mysteries oplossen vind ik dan weer een ideaal tijdverdrijf voor de koude regenachtige dagen en 
avonden. 

Ga je doorgaans vaak naar events (in een normale situatie)?  

Ik ga regelmatig naar events, vooral om wat bij te praten met andere cachers. Dit om wat ideeën uit te 
wisselen en nieuwe leuke reeksen te ontdekken. Maar ook om elkaar te helpen en tips te geven voor 
moeilijk op te lossen puzzelcaches. Een groot event kan leuk zijn, al ligt mijn voorkeur nog altijd bij een 
kleine en gezellige meet & greet. 

Hoe vaak ging je gemiddeld Geocachen voor de coronacrisis?  

Voor de crisis ging ik elk weekend op pad. Vooral in België, maar ook vaak in Nederland en Duitsland. 
Dit omdat we niet zo heel ver van de grens wonen. Maar ook omdat ik vaak sneller op een plaats over 
de grens ben, dan ergens voorbij bijvoorbeeld Antwerpen of Brussel. Als de dagen langer zijn, in de 
zomer, gebeurde het ook wel eens dat ik na het werk nog ergens een klein rondje of multi ging doen 
niet zo ver van de thuisbasis.  

In welke mate heeft de crisis nu invloed op je 'Geocachinggedrag'?  

Er is wel een invloed op mijn geocachegedrag omwille van de crisis. Natuurlijk heb ik nu altijd een  
alcoholgel bij en ontsmet ik regelmatig mijn handen. Ik probeer nu ook dichter bij huis te blijven en 
mijd verre verplaatsingen. Het geocachen in de buurlanden staat nu ook on hold. We spreken wel nog 
met de 'vaste' cachevrienden af. Dit zijn altijd steeds dezelfde personen en we houden ook voldoende 
afstand tijdens het cachen. 

Wat is naar jouw mening de leukste cache die je zelf gemaakt hebt?  

De leukste caches die ik heb gemaakt zijn die voor mijn 2 zonen. Het is bij de oudste begonnen. Hij 
deed zijn communie en als cadeau had hij graag zijn eigen geocache gehad. Ik wilde natuurlijk niet  
zomaar ergens een potje of petling verstoppen. Zo is het idee ontstaan voor een Matteo's TB Hotel. 
Samen met hulp van TeamWalken hebben we een grote 'kast' ontworpen volledig in het thema van 
Star Wars. Er zitten figuurtjes in uit de film achter plexiglas, er is licht in voorzien en natuurlijk  
voldoende plaats om trackables achter te laten. 

 

“ Zeker het sociale aspect 
vind ik bij het  
geocachen belangrijk 



 

 

Voor de jongste van het gezin, Vince, heb 
ik bij zijn communie hem ook een cache 
beloofd. Hier wilde we er tevens iets  
speciaal van maken en zo was 
'Vincekes Raket' geboren. Door een leuke 
handeling te doen kan je aan het logrolletje 
komen. 

In welke mate doe je fervent mee aan het 
laten reizen van trackables, ruilen van 
woodies, etc.?  

Het ruilen van woodies wordt hier vooral 
gedaan door de oudste zoon, Matteo. Hij 
heeft op zijn kamer al verschillende kaders 
hangen waar hij zijn woodies in verzamelt. 
We hebben enige tijd geleden ook onze 
eigen woodies laten maken.  

Trackables die ik onderweg tegenkom 
neem ik regelmatig mee om hen zo terug 
in andere caches te plaatsen. Zelf heb ik 
verschillende Tb's die aan het reizen zijn, en weet daarom dat er niets zo leuk is als een trackable die in 
beweging blijft. 

Ben je ooit al verschillende dagen op rij weggeweest om te cachen of plan je je vakantie soms  
doelbewust in functie van Geocaching?  

Als we ergens op vakantie gaan wordt er zeker als eens op voorhand de kaart open gedaan om te  
kijken of er in die regio interessante en leuke caches liggen. En wordt er op voorhand al een planning 
opgemaakt van de rondjes of reeksen die we dan zouden kunnen doen. 

Regelmatig plannen ook we met de vaste cachevrienden een weekendje weg in. Zo hebben we er al 
eens een 'lost place' driedaagse van gemaakt op de grens van Luxemburg met Frankrijk. Het was toen 
een strakke planning, maar wat een prachtige locaties die we toen deden. Daar wordt nu nog regel-
matig over nagepraat.  

Voor de MEGA in Hamburg, Geonord in Frankrijk, het Hoorns cache event enz. werd er telkens een  
hotel geboekt om er zo enkele dagen in die regio op uit te kunnen trekken. 
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Wat is de meest waardevolle les die je al geleerd hebt dankzij Geocaching? 

Dat er zoveel mooie plekjes zijn hier in België en nog niet eens ver van je thuis. Je moet dus niet  
kilometers reizen om te vertoeven in een mooie omgeving. 

Wat vind je het mooiste aspect van onze hobby? 

Het mooiste aspect van onze hobby is voor mij het sociale contact. Samen met vrienden leuke caches 
doen alsook nieuwe mensen leren kennen die dezelfde passie delen. Ook de gezonde beweging die 
je hebt is wel een pluspunt.  

Wat stoort je wel eens tijdens het Geocachen? 

Een geocache gaan zoeken op een plaats die geen meerwaarde heeft. Ik vind het persoonlijk nogal 
belangrijk dat een cache geplaatst wordt op een mooie en knappe locatie die een geocache 'waardig' 
is. 

Wat is het gekste dat je zelf al hebt meegemaakt tijdens het cachen? 

Ik heb wel meerdere grappige en leuke momenten gehad tijdens het cachen. Eentje wat we me bij  
gebleven is toen ik mijn eerste cache had geplaatst. Na een 1000 founds vond ik dat het tijd was om er 
zelf eentje te plaatsen. Zoals elke legger wel weet is dit bij een eerste extra spannend als hij eindelijk 
online komt. Zo was deze nog 's avonds laat uitgekomen en was het al donker. Hij ligt in een natuur-
gebied op een 300 meter van mijn deur. Ik dacht toen nog, hier zal wel niemand in de duister gaan 
zoeken. Na een kwartier kon het toch niet laten om even te gaan kijken. Tot mijn grote verbazing  
stonden er aan de bosrand enkele wagens geparkeerd en hoorde ik stemmen in het bos. Ik was  
helemaal verrast en na een korte babbel heb ik eerste zoekers voorgesteld om thuis een pintje te  
komen drinken. Ook maar meteen een berichtje gedaan naar de vrouw dat ik op de terugweg was en 
er wat volk mee kwam. Nadat er vier personen binnen waren gekomen wilde mijn vrouwtje de deur 
dicht doen, maar er was nog volk die net toekwam. Dit had ze ook niet verwacht. Zo zaten we met een 
twaalf tal cachers in de living en hebben we er nog een gezellige avond van gemaakt. Toen is er een 
vriendschap ontstaan met cachers waar ik tot op heden nog steeds mee op pad ga.  

Hoe denk je dat Geocaching er binnen 20 jaar uitziet? 

Dat geocaching binnen dit en 20 jaar nog bestaat daar twijfel ik niet aan. Er stoppen regelmatig  
mensen maar er komen ook veel nieuwe cachers bij.  

De containers met een fysiek logboek zullen blijven bestaan, hoewel de labcaches ook aan een opmars 
bezig zijn. Maar hier ben ik eigenlijk niet zo een grote fan van. Ik zoek nog altijd liever een geocache in 
een groene omgeving dan een zoveelste jaartal op een gevel van een kerk of aan een standbeeld in de 
stad. 



 

 

 Denk je dat onze hobby sterk zal veranderen door de coronacrisis? 

Onze hobby gaat in mijn ogen niet zo sterk veranderen door de huidige 
crisis. Hoewel het gaan cachen in andere landen wel minder zal zijn. Er is 
eigenlijk niks zo veilig als in een bos in de openlucht te wandelen waar je 
soms zelfs niemand anders tegenkomt. Het 'meer' ontsmetten van de 
handen begint stilaan een gewoonte te worden en zal denk ik wel  
blijvend zijn. De events en vooral de grotere gaan wel minder plaats-
vinden de komende tijd. 

Wil je zelf nog iets toevoegen dat interessant is voor lezers van Geonews?  

Blijf genieten van onze prachtige hobby, heb respect voor de leggers, caches en mekaar. Heb je een 
leuke reeks of cache gedaan, schrijf dan een leuk verhaaltje in je log, dit wordt zeker  
geapprecieerd door elke co.  

Hierbij willen we steven.a graag nog van harte bedanken voor het interview! 
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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 

ADVERTENTIE 

http://www.geonews.be/subscribe


 

 

In onze editie van mei konden we de start van de souveniractie Memory Lane al melden, maar vandaag 
doen we er nog een schepje bovenop met de nieuwste souveniractie binnen Geocaching, namelijk 
‘Wonders of the World’. Hieronder geven we met plezier een overzicht van hoe deze nieuwe actie in  
elkaar zit en hoe je de souvenirs van deze actie kan verdienen op je profiel. 

De ‘Wonders of the World’ oftewel Wereldwonderen beslaan alle zeven continenten en bevatten  
enkele van de meest ontzagwekkende architectonische hoogstandjes van de mensheid en de grootste 
wonderen van moeder natuur. Reis vanaf 12 augustus naar de uithoeken van de wereld en ga terug in 
de tijd naar oude beschavingen om tot drie nieuwe souvenirs te verdienen en de World Explorer te 
worden. 

Verdien tot drie nieuwe souvenirs door geocaches te vinden en stempels te verzamelen om je Wonders 
of the World-paspoort te vullen. 
 
Van de Tempel van Artemis tot het Romeinse Colosseum, laat deze wonderen je gids zijn bij je  
volgende geocaching-avontuur om de World Explorer te worden! 
 
Hieronder vind je antwoorden op enkele van de meest gestelde  
vragen.  

Staat Wonders of the World in de Geocaching®-app? 

Ja! Wonders of the World is beschikbaar op zowel de iOS- en Android 
Geocaching®-apps als op Geocaching.com. Ga vanaf 12 augustus om 
12:00 UTC (14:00 lokale tijd in België en Nederland) naar je profiel en 
tik op ’Wonders of the World’ om je voortgang in de  
Geocaching®-app te zien, of bezoek je Dashboard op  
Geocaching.com. 

Ik zie Wonders of the World niet verschijnen in de app...  

Je hebt de nieuwste versie van de Geocaching®-app nodig om  
toegang te krijgen tot Wonders of the World op je mobiele apparaat. 
Bezoek Google Play of de App Store om uw Geocaching®-app bij te 
werken.  
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https://www.geocaching.com/promos/campaigns/2?utm_source=geocaching.com&utm_medium=blog&utm_campaign=WondersoftheWorld
https://www.geocaching.com/promos/campaigns/2?utm_source=geocaching.com&utm_medium=blog&utm_campaign=WondersoftheWorld


 

 

Wat zijn de ‘Wonders’? 

‘Wonders’ zijn digitale stempels verborgen in geocaches. ‘Wonders’  
helpen je bij het opvullen van je Wonders of the World-paspoort.  
Verzamel ze wanneer je geocaches vindt en logt. Zoek naar geocaches 
die de Wonders bevatten waarnaar je op zoek bent en verzamel ze  
wanneer je de cache logt vanaf 12 augustus om 14:00. 

Hoe vind en verzamel ik ‘Wonders’?  

Plan je uitspappen door te zoeken naar Wonders. Opmerking: je moet 
alle moderne wonderen verzamelen voordat je oude wonderen kunt 
gaan verzamelen. 

1. Gebruik filters om geocaches te zien die wonderen bevatten.  
2.  Zoek en log geocaches om de wonderen te verzamelen. 
3.  Verzamel alle moderne wonderen om de oude wonderen te 
 ontgrendelen. 
4.  Verzamel alle oude wonderen om je paspoort te vullen en  
 ontvang de titel van ‘World Explorer’. 
5.  Houd je voortgang bij op de Wonders of the World-pagina. 

Opmerking: alle Geocachers (Basic en Premium) kunnen Wonders  
zoeken en filteren op Geocaching.com en in de Geocaching®-app. 
 
Je kan ook naar de listings kijken om te zien of een geocache het 
wonder heeft dat je nodig hebt. 

Hoe weet ik welke geocaches wonderen hebben?  

Je kunt filteren op geocaches die de wonderen hebben die je  
nodig hebt door de zoekfilters te gebruiken in de Geocaching®-
app of op Geocaching.com of door op de knop "Search for  
Wonders" te klikken op de Wonders of the World-pagina. 
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Hoe kan ik wonderen verzamelen? 

Filter op wonderen om te zien welke geocaches de wonderen hebben die 
je nodig hebt. Zoek en log vervolgens die geocaches om het Wonder op 
de Wonders of the World-pagina te verzamelen in de Geocaching®-app of 
op Geocaching.com. Je kunt ook in de listings van de cache kijken om te 
zien of die geocache het wonder heeft waarnaar je op zoek bent.  
Opmerking: je moet alle moderne wonderen verzamelen voordat je de  
oude wonderen kunt verzamelen.  

Vallen er op events wonderen te verzamelen? 

Neen, op dit moment bevatten events (hoe groot of klein ook) geen  
wonderen. 

En wat met Lab Caches? 

Ook deze soort van caches bevatten geen wonderen. 

Bevatten Geocaches die gepubliceerd werden na de lancering van deze actie wonderen? 

Ja, alle caches die vanaf 12 augustus gepubliceerd worden zullen sowieso één van de moderne  
wonderen bevatten. 

Ik heb mijn log gewijzigd en heb geen Wonder verzameld. Wat nu? 

Wanneer je log wijzigt van logtype dan zal je geen wonder krijgen. Het wijzigen van een ‘write note’ of 
DNF naar een ‘Found it’ levert je dus niet op. In dit geval kan je beter je foutieve log verwijderen en een 
nieuwe ingeven van het type ‘Found it’. 

Wanneer ik mijn log verwijder, wat gebeurt er dan let het wonder dat ik door mijn log verzameld had? 

Helaas pindakaas, wanneer je log verwijderd wordt dan wordt gelijktijdig het geassocieerde wonder 
uit je collectie gehaald. 

Wanneer ik een cache vind die één van de ‘Ancient Wonders’ (oude wonderen) bevat, maar ik heb dit 
level nog niet vrijgespeeld door alle moderne wonderen te vinden, wat dan? 

Je kan geen wonderen vinden waarvoor je nog niet in aanmerking komt, je moet dus eerst alle  
moderne wonderen verzamelen vooraleer je oude wonderen kan verzamelen. 



 

 

Moet ik caches in een specifieke volgorde loggen om wonderen te kunnen verzamelen? 

Je moet de ‘Modern Wonders’ vinden voordat je Ancient Wonders kunt verzamelen. Controleer je 
voortgang op de Wonders of the World-pagina om er zeker van te zijn dat je alle moderne wereld-
wonderen hebt verzameld voordat je de oude wereldwonderen verzamelt.  

Hoeveel wonderen kunnen er door één Geocache te verzamelen zijn? 

Een geocache kan maximaal twee Wondertypes bevatten, maar een onbeperkt aantal van elk Wonder. 
Een geocache kan een modern wonder hebben of zowel een modern als een oud wonder. Als je een 
geocache logt die zowel een modern als een oud wonder bevat, verzamel je het wonder alleen voor 
het niveau waarop je je bevindt. Dus als je niet alle zeven moderne wereldwonderen hebt gevonden, 
verzamel je het moderne wonder. Als je alle moderne wonderen hebt verzameld, dan verzamel je het 
oude wonder. Als je een geocache vindt met alleen een Modern Wonder die je al hebt verzameld,  
ontvang je geen Wonder bij het loggen van de cache.  
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Zullen mijn vrienden dezelfde wonderen zien als ik?  

Ja, maar als je de Geocache in kwestie ooit al gelogd hebt als gevonden, dan kan je het wonder of de 
wonderen die deze cache bevat niet verzamelen. 

Welke drie souvenirs kan ik verdienen met deze souveniractie? 

* Modern Wonders of the World 
* Ancient Wonders of the World 
* World Explorer  

Hoeveel wonderen moet ik vinden om elk souvenir te verdienen?  

Het eerste souvenir, Modern Wonders of the World, vereist het vinden van alle zeven Modern  
Wonders. Het tweede souvenir, Ancient Wonders of the World, vereist het vinden van zeven Ancient 
Wonders of the World. Het derde souvenir, World Explorer, wordt uitgereikt wanneer je de  
voorgaande twee stappen hebt volbracht. 

Wanneer eindigt deze souveniractie? 

Wonders of the World zal doorgaan en zal niet eindigen tot ten minste  
31 december 2020.  

Hoe zit het met COVID-19? 

Aangezien de situatie van omtrent COVID-19 snel over de hele wereld  
evolueert, moedigt Groundspeak geocachers aan om de meest actuele  
richtlijnen van volksgezondheidsautoriteiten te volgen bij hun keuze voor 
deelname aan activiteiten zoals geocaching. Uw gezondheid en veiligheid 
hebben de hoogste prioriteit. Groundspeaks doel is om een actie te hebben 
die zowel leuk als veilig is. Als zodanig zullen ze doorgaan met het maken van 
eventuele aanpassingen zodat de actie zo inclusief mogelijk is. 

Waar kan ik mijn souvenirs terugvinden? 

Souvenirs verschijnen op je profiel onder de souvenirtab en ook in het  
souvenirgedeelte in de app. IOS-gebruikers hebben toegang tot hun  
souvenirs via het profieltabblad in de Geocaching®-app. Android-gebruikers  
hebben toegang tot hun souvenirs vanuit uw profiel via het menu (≡) in de linkerbovenhoek.  



 

 

Groundspeak zet de ’traditie’ voort om 
iedere maand een nieuw souvenir voor 
een land of regio te onthullen. Deze 
maand wordt er met Tunesië een zon-
overgoten land voorzien van een eigen 
souvenir. 

Tunesië is een van de kleinere landen in 
Noord-Afrika, maar laat je vanwege zijn 
omvang niet onderschatten wat dit land 

te bieden heeft. Met heldere mediterrane stranden in het noorden en de zandige Sahara-woestijn in 
het zuiden vertoont Tunesië een opvallende ecologische diversiteit. De lange geschiedenis van het 
land strekt zich uit van de vroege Berbercultuur tot het Romeinse en Ottomaanse rijk, tot de moderne 
Tunesische democratie. Deze boeiende en complexe geschiedenis wordt belichaamd in de kunst en 
architectuur van het land. 

Een andere schat van deze Noord-Afrikaanse natie is het geocaching-landschap. Geocachers in  
Tunesië kunnen een cache zoeken in de buurt van het Ichkeul-meer omringd door vogels die op de 
oevers van het meer rusten bij GC75FA, een cache loggen terwijl ze de Byzantijnse architectuur in de 
oude medina in Sousse bij GC3APHX bewonderen of fascinerende feiten over graniet en marmer leren 
bij THERMES OF CARTHAGE (GC83BQE), Groundspeaks Geocache van de week.  

 

Deze EarthCache is vernoemd naar de ruïnes van het Romeinse badcomplex in de hoofdstad Tunis 
waar het te vinden is. De Thermen van Carthago, ook wel de Thermen van Antoninus genoemd, was 
het grootste badcomplex buiten Rome toen het in de 2e eeuw na Christus werd gebouwd. Tegen-
woordig zijn er alleen ruïnes over, maar bezoekers die langs de paden en onder de bogen van de  
fundering van het complex lopen en genieten van het adembenemende uitzicht op de Golf van Tunis, 
kunnen zich voorstellen hoe groots de oorspronkelijke keizerlijke structuur moet zijn geweest. 
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Foto © Ci_Ti  

https://coord.info/GC75FA
https://coord.info/GC3APHX
https://coord.info/GC83BQE


 

 

Om deze Geocache te loggen, moeten cachers 
goed letten op de enorme kolommen die nog 
steeds bij de baden staan. De hoogste van deze 
kolommen is meer dan 15 meter hoog en geeft 
een idee van de omvang van het complex toen 
het voor het eerst werd gebouwd. De  
kolommen zijn gemaakt van marmer en twee 
soorten graniet, die verder naar het oosten in 
het Romeinse rijk werden gewonnen in Egypte. 
Op de cache-pagina geeft cache-eigenaar  
VIRGILIUS informatie over de samenstelling en 
kenmerken van de twee soorten gesteente, die 
helpen bij het beantwoorden van de vragen van deze EarthCache. 

Een bezoek aan THERMES OF  
CARTHAGE (GC83BQE) geeft cachers 
de kans om de natuurlijke schoonheid 
van de Tunesische kust in zich op te 
nemen en de ruïnes van een oud rijk 
te bewonderen. Voor degenen die op 
zoek zijn naar een fantastische vondst 
in de hoofdstad van Tunesië, zal deze 
EarthCache zeker voldoen aan de  
verwachtingen, of zelfs beter. 

Tunesië biedt enorm veel mogelijk-
heden voor wie als toerist het land  
bezoekt, niet enkel op vlak van  
Geocaching. Houd echter steeds de 
huidig geldende reisadviezen van de 
overheid in het achterhoofd wanneer 
je op reis gaat, reizen wordt naar vele 
landen op dit moment namelijk nog 
afgeraden omwille van de huidige  
situatie omtrent COVID-19. Houd  
jezelf en je omgeving veilig! 
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Foto © menschle  

Foto © Loup Silencieux 

https://coord.info/GC83BQE
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 



 

 

Pak je ruimtepakken, geocachers, want 
de allereerste interplanetaire trackable 
is zopas gelanceerd! Dat klopt, NASA's 
Mars 2020 Perseverance Rover is een 
trackable. En je kunt hem loggen! 

Dankzij het Mars 2020 SHERLOC-
instrumententeam van NASA bevat de 
nieuwste missie naar Mars een  
trackable-code, waardoor geocaching 
echt van buiten deze wereld wordt! 
Blijf lezen om meer te weten te komen over Perseverance, over hoe je de trackable kan loggen en 
meer.  

Wat is de missie van Perseverance? 

Perseverance is eigenlijk zelf aan het cachen… hij is namelijk op zoek naar monsters. En nee, dan  
bedoelen we niet die engerds die zich onder kinderbedjes schuilhouden, maar wel bodemstalen. Een 
van de taken van de rover is het verzamelen van kernstalen en bodemmonsters en deze op te slaan 
voor een eventuele terugkeer naar de aarde. Het zal ook proberen tekenen van omgevingen uit het 
verleden te identificeren die een leven in stand zouden kunnen hebben gehouden, op zoek naar  
tekenen van dat leven. Ook zal Perseverance de zuurstofproductie uit de atmosfeer van Mars testen om 
te zien of Mars het menselijk leven in de toekomst zou kunnen herbergen. 

Wanneer wordt Perseverance gelanceerd? 

De lancering heeft al plaatsgevonden, namelijk op 30 juli van dit jaar om 13:50 (Belgische/Nederlandse 
tijd) vanop ruimtebasis Cape Canaveral in Florida (Verenigde Staten). Dat is echter niet zonder slag of 
stoot gegaan. Niet lang na de lancering bleek er namelijk een probleem te zijn met de communicatie 
van het toestel. De eerste signalen van de Perseverance liepen om 15.15 uur binnen. De telemetrie liet 
echter tot ongeveer 17.30 uur op zich wachten. “Data geven aan dat het ruimteschip zich in een veilige 
modus heeft gezet, waarschijnlijk omdat een deel van het ruimteschip kouder was dan verwacht. Alle 
temperaturen zijn nu normaal”, klinkt het.  

Waarom de verkenner net nu de lucht werd in geschoten? Omdat de maanden juli en augustus van dit 
jaar dé beste mogelijkheid vormen om naar Mars te vliegen, aangezien de Rode Planeet en de onze 
dan vertoeven in een relatief gunstige positie om te kunnen landen. De landing in de ongeveer 45  
kilometer grote Jezerokrater -miljarden jaren geleden vermoedelijk een meer- is voor 18 februari 2021 
voorzien.  
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Waar bevindt de trackable-code zich precies op Perseverance? 

De trackable-code is speciaal afgedrukt op een unieke glazen schijf van 2,5 cm die deel uitmaakt van 
het kalibratiedoel van de rover. Camera's en andere tools op de rover gebruiken kalibratiedoelen om 
nauwkeurig kleuren, helderheid, focus en andere informatie te bepalen. Dit kalibratiedoel is specifiek 
voor de SHERLOC's WATSON-camera. Het SHERLOC-instrument is een spectrometer op de arm van 
de rover die laserlicht gebruikt om mineralen te classificeren en naar organische verbindingen te  
zoeken. WATSON, zijn sidekick-camerasysteem, wordt gebruikt voor engineering, operaties en  
wetenschappelijke beeldvorming op het oppervlak van Mars. 

Hoe kan ik de trackable loggen als ik geen ticket naar Mars heb? 

Maak je geen zorgen als je zelf geen uitje maakt naar de ruimte de komende tijd! Vanaf februari 2021 
kun je de Mars Rover loggen. Aangezien de trackable-code zich op het kalibratiedoel van de WATSON
-camera bevindt, zal de camera, zodra Perseverance op Mars landt, een foto van de trackingcode zelf 
maken en die foto terugsturen naar de aarde. Je kan de Rover loggen door de code in die afbeelding 
te vinden. Houd er rekening mee dat Geocaching HQ, de eigenaren van deze trackable, expliciete  
toestemming geeft om deze trackable virtueel te loggen. Volgens de richtlijnen is het normaal  
gesproken niet toegestaan om trackables te discoveren zonder toestemming van de eigenaar. 

Hoe kan ik de voortgang van deze speciale trackable mee volgen? 

Je kunt de voortgang van Perseverance volgen in het gedeelte Mission Updates van de NASA-website. 
Updates zullen ook periodiek op de pagina van de trackable worden geplaatst.  

https://www.geocaching.com/track/details.aspx?id=4638861


 

 

Vorige maand konden we op basis van gegevens die Groundspeak heeft gepubliceerd een overzicht  
geven van de meest geliefde EarthCaches van ieder continent, dit op basis van het aantal favorietpunten 
dat die caches hebben ontvangen. Deze maand geeft Groundspeak ons opnieuw een overzicht, maar 
ditmaal van de multi’s die het meest aantal favorietpunten wisten binnen te halen tot nu toe op hun  
continent. Wij sommen ze met veel plezier even op. En voor we het vergeten… spoiler alert! 

Afrika 
Zuid-Afrika 
Intersect 2.0, GC548HP  
Moeilijkheid (D): 2,5 / Terrein (T): 1,5 

Deze multi brengt je naar een deels geheime plek in een oude bibliotheek vol geschiedenis. Het eerste 
waypoint is een leuk vermomde puzzel en de final is een handgemaakte gadgetcache met een  
technisch thema en opslagruimte voor zoveel trackables als je maar wilt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antarctica 

Voor dit continent hebben ze bij Groundspeak heel lang moeten zoeken naar een multi, maar zelfs met 
alle moeite van de wereld konden ze niet anders dan hun schouders op te halen en de zoektocht op te 
geven… niets te vinden… maar wie weet voel jij je wel geroepen om geschiedenis te schrijven en de 
allereerste multi op Antarctica te plaatsen? 
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https://coord.info/GC548HP


 

 

Azië 
Israël 
Austrians in Jerusalem – Travel Bug Hotel, GC4P619  
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1,5 

Deze route leidt je via een oud postkantoor naar een 'unieke oase' 
en belicht de geschiedenis van de moderne postdienst in  
Jeruzalem, die teruggaat tot 1853. 

 

 

 

 

 

 

 

Europa 
Duitsland 
Alberich der Zwergenkönig, GC2586K  
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1 

Deze cache is gebaseerd op het verhaal van Alberich de Dwerg-koning en leidt avonturiers op een 
sprookjesachtige reis om de geheime mijn van de dwerg te lokaliseren. Deze Multi-Cache heeft  
veertien waypoints, dus het is zeker niet voor zij die niets gewoon zijn! 

 

Noord-Amerika 
Verenigde Staten 
HQGT: Fremont Library, GC1F79P 
Moeilijkheid (D): 1,5 / Terrein (T): 1,5 

Deze multi is een persoonlijke favoriet van  
Geocaching HQ. Hij werd geplaatst in samen-
werking met de Seattle Public Library (de  
publieke bibliotheek van Seattle). Het is een 
klassieke bibliotheekcache en een niet te  
missen halte op de HQ GeoTour.  
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https://coord.info/GC4P619
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https://coord.info/GC1F79P


 

 

Oceanië 
Australië 
Gawler Fort Knox, GC5T0W1 
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1 

De final van deze cache vereist zowel een 
sleutel als een knop om te functioneren. 
De legger is ook serieus over spoilers, 
zelfs simpele hints geven zonder de  
uiteindelijke locatie van de cache te  
onthullen kan niet door de beugel, dus 
houdt Geocaching HQ het bij deze korte 
omschrijving...  

 

Zuid-Amerika 
Peru 
Plaza Tour Cusco, GC2W02K 
Moeilijkheid (D): 2,5 / Terrein (T): 2,5 

Deze ongeveer anderhalf uur durende wandeling door de historische pleinen van Cusco heeft vijf  
waypoints. Bij ieder waypoint moet een kleine opgave volbracht worden om uiteindelijk de final van 
deze multi te kunnen bereiken. Maar het uitzicht van deze multi is het meer dan waard... 
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https://coord.info/GC5T0W1
https://coord.info/GC2W02K


 

 

Tegenwoordig is het gemakkelijker dan ooit om je beste geocachemomenten vast te leggen, mede 
dankzij smartphones maar natuurlijk ook dankzij de geweldige geocaches die er zijn. Hoewel het toevoe-
gen van foto's aan je geocaching-logs al enorm lang kan, heb je er ooit al over nagedacht wat je nog 
meer met die foto's kan doen als je eenmaal je je smiley hebt verdiend? Deze foto's zijn herinneringen 
aan je verhaalwaardige geocaching-momenten, dus waarom zou je er niet het beste van maken met deze 
vijf tips van Geocaching HQ? 

1. Ontwerp een kalender. Als je het moeilijk vindt om je te beperken tot je favoriete foto's, dan is 
een kalender misschien het perfecte ding voor jou! Maak elke maand een collage van foto's of 
gebruik gewoon je favoriete herinneringen van tijdens het cachen. Bonus: gebruik deze kalender 
om je toekomstige uitstapjes te plannen! 

2. Maak ansichtkaarten. Houd op de ouderwetse manier contact met je geocaching-vrienden - met 
post! Verander je foto's eenvoudig in ansichtkaarten of wenskaarten, of misschien ook kerst-
kaarten op het einde van het jaar. Bewaar er een paar voor jezelf tegen de koelkast of aan je prik-
bord, stuur de rest stiekem weg als een leuke verrassing voor je vrienden, of laat ze de volgende 
keer dat je een Letterbox Hybrid vindt achter voor de volgende vinder of voor de legger. 

3. Maak een kleurboek. Er zijn studies die aantonen dat kleuren stress vermindert en het zicht en de 
motoriek verbetert. Als dat geen win-win is! Bewaar het kleurboek voor jezelf als activiteit op een 
regenachtige dag of deel het als cadeau voor cachers van alle leeftijden! 

4. Trakteer jezelf. Het bakken van Geocaching-cakes is een beetje een trend geworden, dus waarom 
zou je je favoriete geocaching-foto's niet veranderen in een smakelijke traktatie? Van heerlijke 
koekjes tot gebakjes, je foto's zullen er zoet uit zien! Deze foto's gaan misschien niet te lang mee, 
maar ze zullen op zichzelf al gedenkwaardig zijn.  

5. Pas je profiel aan. Gebruik je favoriete geocachingfoto om je openbare profiel aan te passen met 
je eigen omslagafbeelding. Om je afbeelding bij te werken ga je naar je profielinstellingen en 
uploadt je een foto in het gedeelte "Omslagfoto". Je ziet deze afbeelding nu zowel op  
Geocaching.com als in de Geocaching® app! 

Kan je wat hulp gebruiken om voor tip 1, 2 of 3 een ontwerp te maken? Of heb je je ontwerp klaar maar 
zoek je een heel goedkope drukkerij? Neem dan zeker eens contact op met onze vrienden van BP  
Publishing! Zij maken voor Geocachers steeds een enorm scherpe 
prijs op. En vermeld er zeker bij dat je van hen hebt gehoord via  
Geonews, dan zullen ze des te meer hun best doen om je van een 
enorm mooi product te voorzien! Meer informatie over BP Publishing 
kan je terugvinden op hun website: www.bppublishing.be, of je kan 
hen rechtstreeks mailen op info@bppublishing.be. 
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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 

© baheti  

© Kris 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. 

4               5 
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6     2       9   

  2       7 3     

5 3     1   4   7 

1             0     

            0     0 

    1               

    1 1   1 1       

1     1     1   0 0 

  1                 

        1         0 

  1           1     

      0   1     0   

  1   0   1   0 0   
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Oplossingen 
Pagina 23 

Geonews magazine 

Jaargang 8, nummer 7 
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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