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Je doet intussen al ruim tien jaar aan Geocaching. Op welke manier ben je er destijds mee begonnen?  

Dat is eigenlijk door een combinatie van twee factoren. In die periode zat ik in het eerste middelbaar. 
Tijdens de lessen aardrijkskunde stond er eens een korte verwijzing naar Geocaching, en dat volstond 
om wat opzoekwerk te doen erover. Maar de echte trigger was het feit dat de ouders van mijn toen-
malige vriendinnetje toevallig ook aan Geocaching deden, het is door hen dat ik echt verslaafd ben 
geraakt. Het begon met af en toe eens mee te gaan, en nu, een dikke tien jaar later, doe ik het nog  
altijd met veel plezier. 

Wat voor soort Geocacher ben je? 

Ik ben een heel sociaal beestje zoals ze wel eens  
zeggen, ik kom heel graag op events voor het sociale 
contact dat je er hebt. De coronacrisis doet me  
daarom ook enorm veel pijn omdat in België er  
momenteel geen events door mogen gaan. Maar  
gezondheid is natuurlijk wel belangrijker dan mensen 
kunnen zien. Op events kennen heel wat mensen me 
al, vooral omdat ik vaak mijn fototoestel bij me ‘s te 
maken voor Geonews. Een heel groot deel van de  
foto’s die hier in het magazine verschijnen zijn dan ook 
door mij gemaakt. Maar momenteel steekt de corona-
crisis dus stokken in de wielen op dat vlak. Ik hoop dus 
dat we snel terug naar een iets of wat normale situatie 
zullen kunnen en dat de crisis snel voorbij zal zijn. 

Over het algemeen ben ik dus een sociaal iemand, 
maar om echt te Geocachen trek ik er ook regelmatig 
alleen op uit. Met een mooie wandeling of fietstocht 

kan je me altijd plezier doen als het weer een beetje meezit. Onderweg doe ik dan graag caches die 
niet te ver van elkaar vandaan liggen, en het liefst dan nog simpele caches op mooie plekken. Of dat 
nu een tradje is of een simpele multi, dat maakt me niet uit. Ik ben niet echt een puzzelaar, mysteries 
laat ik dan ook eerder links liggen. Tenzij het simpele mysteries zijn voor een geo-art bijvoorbeeld, dat 
kan wel eens een uitzondering zijn. 

Geonews gaat op zoek naar de speciale momenten, fijnste herinneringen … van  
Geocachers in Nederland en Vlaanderen. Deze maand nemen we eens een kijkje bij 
‘toverke20000’, die de oprichter en bezieler is van Geonews magazine. Kom meer over 
deze Geocacher te weten door ons interview. 
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Hoe vaak ging je gemiddeld Geocachen voor de corona-
crisis?  

Ik probeerde wekelijks eens te gaan cachen, in de zomer 
was dat ook regelmatig meermaals per week. De ene keer ging ik dan alleen, de andere keer met een 
bevriende Geocacher. 

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

Sinds de uitbraak van de coronacrisis ben ik zo goed als niet meer gaan cachen. De laatste grote trip 
die ik maakte was met schrikkeldag, 29 februari, toen ben ik met een groep cachers die ik ken eropuit 
getrokken voor een roadtrip van maar liefst 24 uur die ons doorheen 5 landen voerde: in chrono-
logische volgorde waren dat België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Na die dag ben ik 
vanwege de lockdown die er niet lang erna volgde in België eigenlijk zo goed als niet meer gaan  
cachen. Op dit moment is de zin er ook wat minder dan vroeger. Dat is door een combinatie van  
factoren. Enerzijds omdat ik het wat lastig vind om in te schatten hoe veilig alles wel is, maar anderzijds 
(en vooral hierom) omdat ik het enorm druk heb met mijn vaste baan alsook met de opstart van mijn 
eigen bedrijfje. Op 1 april, midden in de lockdown dus, ben ik zelfstandige in bijberoep geworden. 
Omwille van de crisis heb ik het heel zwaar om klanten te vinden, dus kruipt daar dan ook enorm veel 
van mijn tijd in, ook tijd die ik normaal gesproken zou besteden aan het cachen. 

Wat is de meest uitdagende cache die je al gevonden hebt? 

Dat was voor mij de cache “Engels Kamp” (GC6BG76) die op een goeie tien kilometer van mijn deur 
ligt. Dat is een uitdagende multi die je kriskras door een voormalig militair domein stuurt en waarin je 
enorm vernuftige en leuke opdrachten moet uitvoeren. Voor 
die cache vormde ik een gelegenheidsteam met enkele  
andere cachers, en tot onze grote verbazing slaagden we er in 
om deze cache zeer vlot af te werken. Omdat je toch vaak in 
de logs leest dat het een enorme uitdaging is hadden we niet 
meteen een vlotte doorloop verwacht. Enkel bij het allereerste 
waypoint waren we verkeerd begonnen, maar daar had de 
legger duidelijk op geanticipeerd. In ieder geval, deze zou ik 
zeker en vast aanraden voor zij die van een uitdaging houden 
en die graag aangaan met een klein groepje, want bij een 
multi als deze is een leuke groepssfeer absoluut een recept 
tot succes. 

 

 

“ Met een mooie wandeling 
of fietstocht kan je me  
altijd plezier doen  

https://coord.info/GC6BG76


 

 

Ik moet echter ook even nog een vermelding maken van een 
andere cache die ik mee ben gaan zoeken, maar niet kon  
vinden destijds. De multi “DE VERMISTE BOORDSCHUTTER 
(NC)” (GC7C86V) is een zware nachtcache waarbij je het  
onderste uit de kan moet halen op vlak van denkwerk. Het 
brengt je in een bijna surreële wereld ‘s nachts. Na het lopen 
van deze cache ben je stikkapot, maar voel je je als  
Geocacher wel enorm geprikkeld vind ik. 

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

Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo sterk mee bezig. Ik heb in 
het verleden wel een aantal TB’s en coins de wijde wereld in 
gestuurd zelf, maar stuk voor stuk raakten die vermist,  
sommigen zelfs al na een paar caches aangedaan te hebben. Vandaar stuur ik er zelf geen meer op uit. 
Wanneer ik in een cache een TB of coin tegenkom dan doe ik wel nog regelmatig de moeite om die 
mee te nemen naar ergens anders omdat ik weet hoe spijtig het is als die zoek raken of gewoon in een 
cache blijven steken voor een lange periode. 

Woodies heb ik kort aan meegedaan, maar ook daarvoor is de interesse nooit echt groot geweest. Ik 
richt me graag op de essentie van Geocaching, en woodies zijn in mijn ogen maar bijzaak. Niet dat ik 
vind dat ze geen plek verdienen binnen Geocaching, zeker niet, maar voor mij is het gewoon onder-
geschikt aan andere aspecten binnen Geocaching. 

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

In oktober 2019 heb ik een reis naar Londen gemaakt waar één van mijn belangrijkste doelen wel  
Geocaching was. Ik verbleef gedurende mijn citytrip van vijf dagen in Greenwich, de plek waar de  
nulmeridiaan zijn oorsprong kent. Omdat dat toch wel een belangrijke plek is voor Geocaching  
aangezien hier de splitsing tussen het oostelijk en westelijk halfrond ligt kon ik het dan ook niet laten 
om het observatorium te gaan bezoeken waar de nulmeridiaan werd vastgelegd, alsook de  
zogenaamde ‘Greenwich Mean Time’. Dat is een aanrader voor iedere Geocacher moet ik zeggen. 

Omdat ik ‘s ochtends vroeg arriveerde op London City Airport en ik pas in de namiddag kon inchecken 
in mijn hotel had ik er niet beter op gevonden om de bijna 10 kilometer van de luchthaven naar het  
hotel te voet af te leggen en onderweg zoveel mogelijk caches te doen. Het miezerde en af en toe 
sloeg dat zelfs om in lichte regen, dus toen ik net na de middag in mijn hotel aankwam was ik enorm 
blij dat de tocht er op zat. Maar al bij al was ik wel blij, want ik had mijn eerste caches in het Verenigd 
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Koninkrijk op de teller staan. Vijf stuks waren het er. Maar als je met je koffer bijna 10 kilometer aan het 
wandelen bent in het slechte weer dan is het vinden van vijf caches al een hele prestatie. 

Voor de rest probeer ik als ik op reis ga altijd wel een paar caches op te pikken. Zo heb ik er al  
gevonden in Kaapverdië, Turkije, Portugal, Slovenië en Italië. Toch altijd fijn van wat caches te kunnen 
doen in het buitenland. 

Wat is de meest waardevolle les die je al geleerd hebt dankzij Geocaching? 

Dat er zelfs in je eigen omgeving verborgen parels zijn die je nooit ontdekt zou hebben als je niet aan 
Geocaching deed. En met het ontdekken van die verborgen parels sta ik ook regelmatig stil bij de 
schoonheid van de natuur. Als er een bankje in de buurt van een mooie plek staat, dan is de kans groot 
dat ik er even ga zitten om te genieten van het uitzicht of de rust. 

Hoe ben je in mei 2013 begonnen met Geonews? 

Het klinkt misschien vreemd, maar dat was eigenlijk uit verveling. Ik had iets nodig om mezelf mee  
bezig te houden en vond er niet beter op van een klein magazine te beginnen. Wat destijds begon als 
een simpel en klein projectje in een soort van opwelling is uitgegroeid tot een magazine dat intussen al 
aan zijn achtste jaargang toe is. Ik ben zelf dus best trots dat ik erin geslaagd ben om het magazine te 
laten groeien en tot een groter publiek te brengen. Natuurlijk verwacht ik geen explosieve groei meer 
in het aantal lezers, maar ik hoop dat we met Geonews toch nog meer Geocachers zullen bereiken in 
de toekomst, dat er meer interactie zal komen en dat er vooral ook meer inbreng komt van anderen. 
Tot op heden schrijf ik heel veel artikels namelijk zelf, maar ik hoop dat er vroeg of laat eens iemand zin 
heeft om mee in de pen te kruipen zodat er eens een andere schrijfstijl in het magazine komt. Voor wie 
dit dus leest: als je je geroepen voelt om eens een artikel te schrijven, over wat dan ook, laat ons vooral 
iets weten! Iedere aanvulling op het magazine is een mooie verrijking zeg ik altijd. 

Mijn doel is om met Geonews nog verder te groeien en er ook nog in te investeren. Zo zijn er grootse 
plannen die in juni van dit jaar al uitgevoerd waren geweest als de coronacrisis er niet was geweest. 
Maar nu zijn die een jaartje opgeschoven. Veel kan ik er nog niet over kwijt, maar één ding staat vast: je 
hebt het laatste nog niet gezien van Geonews en aan stoppen denk ik nog lang niet. 

Wat staat er op korte termijn nog te gebeuren voor Geonews? 

Op korte termijn blijft het doel natuurlijk een magazine te maken dat aangenaam leest en visueel aan-
trekkelijk is. Vele groter dan het nu is kunnen we het niet echt maken op dit moment, want om pagina’s 
te vullen heb je natuurlijk nieuws nodig, en iedereen weet dat er niet iedere dag iets schokkends  
gebeurt op vlak van Geocaching. Wat wel de bedoeling is dat is van op korte termijn wat meer  
wedstrijden te organiseren. En van zodra er weer events in België georganiseerd mogen worden, dan 
zijn we zeker weer van de partij. En van zodra er ook weer iets grotere events in Nederland zullen 



 

 

 plaatsvinden, dan bestaat de kans er zeker ook dat je me daar als fotograaf zal aantreffen in naam van 
Geonews magazine. 

Wat ik wel hoop is dat we op korte termijn wat meer geïnteresseerden zullen vinden voor deze rubriek, 
‘Meet the Geocacher’. Het wordt namelijk alsmaar moeilijker om Geocachers te vinden die hun verhaal 
graag kwijt willen. Dus ook hierbij een warme  
oproep aan iedereen die dit leest: als je het zou zien 
zitten om geïnterviewd te worden, laat jezelf dan 
vooral niet tegenhouden en laat van je horen via ons 
mailadres info@geonews.be, of je kan het online  
formulier al invullen voor het interview. We zouden 
je er enorm dankbaar voor zijn! 
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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


 

 

Afgelopen maand ging de souveniractie ‘Wonders of the World’ van start op geocaching.com. Bij deze 
souveniractie verzamel je verschillende wereldwonderen, welke je kan verzamelen door geocaches te 
vinden die het wereldwonder dat je nodig hebt op hun listings hebben staan. Er zijn in totaal 14 wereld-
wonderen die je moet bemachtigen om alle souvenirs te kunnen krijgen. Hiervan zijn er 7 ‘Moderne  
wonderen’, welke het eerste level vormen, en 7 ‘Klassieke wonderen’, die vormen het tweede level. Dit 
zijn allemaal bouwwerken die als wereldwonder bestempeld zijn door UNESCO. Deze maand geven we 
je wat extra info over de zeven ‘Moderne wonderen’. 

1) Chinese Muur 
De Chinese Muur, gebouwd tussen de 
5de eeuw voor Christus en de 16de 
eeuw na Christus is het langste door 
mensen gemaakte bouwwerk ter wereld. 
Maar hoe lang is dat dan? Sommige  
stellen dat de Chinese Muur meer 
dan 6.000 kilometer lang is, terwijl op 
andere plekken wordt gesproken van 
ruim 20.000 kilometer. Het ligt er een 
beetje aan welke delen je meetelt bij de 
telling en welke delen je weglaat in je 
berekening van hoe lang de Chinese 
Muur is. De Muur bestaat namelijk niet 
uit één stuk. In verschillende dynastieën werden namelijk verschillende stukken van de Chinese 

Muur gebouwd op diverse plekken. UNESCO (en zo ook  
Groundspeak) houden het op 4.000 mijl, oftewel 6.437 km. Wist je 
trouwens dat een stukje van de Chinese Muur in het huidige  
Noord-Korea ligt? 

2) Petra 
Petra is gelegen in wat nu Jordanië is en was in een ver verleden de 
hoofdstad van de Nabateeërs, een Arabisch volk dat in de klassieke 
oudheid in het Midden-Oosten leefde. Petra is vooral bekend  
vanwege zijn in rots uitgehakte constructies, waaronder graftombes 
en een klooster, maar ook de ruïnes van deze oude stad zijn bekend 
bij het grote publiek vanwege zijn schoonheid. De stad is al eeuwen 
verlaten, maar rond het begin van de jaartelling zouden er ongeveer 
25.000 mensen gewoond hebben op deze plek. 
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3) Christus de Verlosser 
Wie kent het beeld van Christus de Verlosser oftewel Cristo  
Redentor niet dat monumentaal uittorent boven Rio de Janeiro? 
Het beeld is maar liefst 38 meter hoog en zou naar schatting 
1.145 ton wegen. Die zet je dus niet even op je aanhangwagen… 
Dit grootse monument is nog niet eens een eeuw oud. Het werd 
namelijk ingewijd op 12 oktober 1931. 

4) Machu Picchu 
Deze welgekende ruïnes vormden ooit een stad van de Inca’s. Ze 
is echter niet lang bewoond geweest: men schat dat de bouw 
rond 1440 begon, maar vanwege de Spaanse veroveringen in het 
gebied rond 1532 werd het gebied verlaten. Volgens sommigen 
zou de stad een fort zijn geweest ter verdediging van het Incarijk. 
 

 

 

P A G I N A  9  



 

 

5) Chichén Itzá 
Chichén Itzá was een van de belangrijkste steden 
van de Maya's. Volgens de legendes werd de 
stad in 987 gesticht door Topiltzin Ce Acatl 
Quetzalcoatl, de legendarische koning van Tula, 
maar vermoedelijk is de stad al ouder en werd 
hij in 987 veroverd door Topiltzin. Het bekendste 
bouwwerk dat zich hier bevindt is de piramide 
van Kukulcán, maar je kan er onder andere ook 
een sterrenwacht, graftombe en enkele tempels terugvinden. 

6) Romeins Colosseum 
Het Colosseum (officieel het ‘Flavisch Amfi-
theater‘ genoemd) is een enorm bouwwerk in 
Rome dat het grootste amfitheater van het  
Romeinse Rijk was. De bouw werd begonnen 
onder de heerschappij van Vespasianus in 72 en 
gefinancierd uit de krijgsbuit van de plundering 
van Jeruzalem in 70. Na de voltooiing in 80 werd 
het ingewijd door Titus. De spelen bij de  
opening duurden 100 dagen. Waarschijnlijk  
ontleende het  Colosseum zijn huidige naam aan 
het ruim 35 meter hoge beeld, de Colossus van 
Nero, dat naast het amfitheater stond en niet op 
de afmetingen van het gebouw, wat men ook vaak beweert. 

7) Taj Mahal 
De Taj Mahal is een enorm wit marmeren  
mausoleum (dat is een groot bouwwerk waarin 
de as of het lichaam van een overledene wordt 
bewaard) gelegen in de Indiase stad Agra. Shah 
Jahan, de vijfde heerser van het Mogolrijk, liet 
het grafmonument tussen 1632 en 1648 bouwen 
als laatste rustplaats voor zijn geliefde  
echtgenote Mumtaz Mahal, die in 1631 in het 
kraambed was overleden. Na zijn eigen dood 
werden ook zijn stoffelijke resten bij in de tombe 
geplaatst. 

P A G I N A  1 0  



 

 

Groundspeak gaat weer onverschrokken verder met 
het creëren van nieuwe landsouvenirs na een korte 
pauze in het voorjaar omwille van de coronacrisis. In 
augustus zoeken we het verder naar het oosten met 
een land dat een zeer grote bevolkingsgroep maar 
ook een heel rijke cultuur kent, namelijk India. 

India is een subcontinent en een land in Zuid-Azië. 
De regio's van India zijn uitgestrekt en divers,  
variërend van plateaus en stoffige woestijnen tot 
met sneeuw bedekte bergen en weelderige vlaktes. 
Het is ook het op een na meest bevolkte land ter 
wereld. 

De EarthCache “Rocks of Hyderabad – Golconda” (GC6CX04), Groundspeaks Geocache van de week 
van 19 augustus, nodigt je uit om het Golconda Fort in het gebied van Greater Hyderabad te  
verkennen. Deze historische citadel ligt in het uitgestrekte zuiden van India, ten zuiden van het  
Vindhyas-gebergte en bestaat voornamelijk uit grijs graniet. Graniet, een zeer hard gesteente en  
waardevolle grondstof die in dit gebied wordt aangetroffen, werd gevormd door de langzame  
kristallisatie van afkoelende magma onder het aardoppervlak. Zelfs de beroemde Himalaya, tussen de 
40 en 60 miljoen jaar oud, is aanzienlijk jonger dan de rotsen die in deze regio worden aangetroffen. 
Geologen dateren deze oeroude rotsen tot het moment waarop de aardkorst stolde. Dat was  
ongeveer 2,5 miljard jaar geleden - lang voordat er een dinosaurus op deze planeet rondliep. 
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Loop door de historische site om alles te zien 
wat deze cache te bieden heeft. Er zijn oude 
structuren gemaakt van deze prehistorische 
materialen en informatieve borden geven je 
de nodige tekst en uitleg wanneer je hier 
rondloopt. Porfiergraniet is het dominante 
type gesteente rond Hyderabad. Deze  
rotsen spelen niet alleen een integrale rol in 
de architectuur, maar ook in het behoud en 
de koestering van het ecologische evenwicht 
van de regio. Ze hielpen zelfs om het  
natuurlijke afvoersysteem te creëren.  
Moessons komen in dit gebied seizoens-
gebonden voor en deze rotsen zorgen  
ervoor dat waardevolle grond en vegetatie 
niet wegspoelen. 

Aangezien dit een EarthCache is, moeten 
cachers en hoopvolle geologen vragen  
beantwoorden over de rotsblokken, graniet 
en rotsformaties die ze tegenkomen in de 
vele Waypoints. Je zult naar verschillende 
locaties in het gebied moeten zoeken, dus 
zorg ervoor dat je ondersteunend schoeisel 
en voldoende water meeneemt tijdens het 
jagen op het landsouvenir van deze maand, 
India, en Groundspeaks Geocache van de week: Rocks of Hyderabad - Golconda.  
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@GeonewsBelgieNederland 

Volg Geonews 
op Facebook en 
mis geen enkel 

nieuwtje! 



 

 

Ben je op zoek naar een geocache-
avontuur? Klinkt drie dagen wandelen 
en geocachen door schilderachtige 
landschappen als een droomvakantie? 
Zo ja, laat ons dan voorstellen om een 
bezoek te brengen aan de regio  
Paderborn in Noordrijn-Westfalen, 
Duitsland en de GeoTour Paderborner 
Land (GT5E)!  

 
Deze GeoTour begon in juni 2015 en 
over de afgelopen 5 jaar zijn er vele 
enthousiaste geocachers geweest die hoopten hun aantal vondsten te verhogen en te genieten van het 
natuurschoon in deze regio. De tour bestaat uit 79 geocaches die zijn verspreid over 10 verschillende 
wandelpaden in tien verschillende steden en dorpen.  

Terwijl je wandelt langs de verschillende paden van de tour, kun je de verschillende natuurlijke  
bronnen en rivieren in de regio Paderborn bewonderen. De stad Paderborn zelf heeft al meer dan 200 
natuurlijke bronnen, die iedere seconde 5.000 liter water omhoog laten bubbelen. 

De GeoTour geeft een interessant en gedetailleerd kijkje in dit indrukwekkende natuurlijke kenmerk 
van de regio. Bijvoorbeeld: de multicache GC3K3B8 neemt cachers mee op een wandeling naar de 
bron van de rivier de Pader en onderwijst cachers over de rol die dit waterlichaam heeft gespeeld in de 
geschiedenis van de regio. 

In aanvulling op het natuurschoon biedt deze 
GeoTour ook een aantrekkelijke afwisseling van 
cachetypes, variërend van klassieke traditionele 
caches, tot moeilijke multicaches, gadgetcaches 
en meer. 

De creatie van deze GeoTour was het resultaat 
van een indrukwekkende samenwerking tussen 
geocachers in de regio en lokale toerisme-
organisaties. De geocachers verenigden zich om 
de caches langs de GeoTour te bouwen en te 
plaatsen en ze zorgen nog steeds voor regel-
matig onderhoud aan de caches, zodat ze in  
tiptop conditie blijven voor bezoekende  
geocachers. 
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Om de Geotour te voltooien moet je  
minstens 7 van de 10 wandelroutes op de 
tour gedaan hebben. Elke route heeft zijn 
eigen stempel waarmee je je GeoTour-
paspoort kunt afstempelen. 

De paspoorten kunnen worden  
gedownload van de website van de 
GeoTour (https://www.geotour-
paderborner-land.de/). Het voltooien van 
de GeoTour duurt minstens 2-3 dagen. 
Het huidige record voor de GeoTour staat op 2 dagen. 

Met alles wat deze GeoTour te bieden heeft, is hij werkelijk een verborgen schat. 

Een geocacheparadijs wacht op je! 
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Vorige maand konden we op basis van gegevens die Groundspeak heeft gepubliceerd een overzicht  
geven van de meest geliefde multi’s 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 virtuals die het meest aantal favorietpunten wisten binnen te halen tot nu toe op hun  
continent. Een virtuele cache oftewel Virtual gaat over het ontdekken van een locatie in plaats van een 
container. De vereisten voor het loggen van een Virtual variëren. Eenmaal op de coördinaten kan het zijn 
dat je een vraag over de locatie moet beantwoorden, een foto moet maken of een taak moet voltooien 
om de Virtual te mogen loggen. Hieronder tonen we je graag de Virtuals met het grootste aantal favoriet-
punten per continent. 

 

Afrika 
Egypte 
Cheops V, GCJG9J  
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 2 

De Grote Piramide van Gizeh staat ook 
wel bekend als de Piramide van Cheops. 
Het is de grootste en oudste van de drie 
piramides op het plateau van Gizeh. Het 
is ook de oudste en enige overgebleven 
van de zeven wonderen van de antieke 
wereld. De Virtual die je hier kan loggen 
behoort tot de klassieke Virtuals (net als 
de volgende vijf hieronder), deze Virtual 
is namelijk geplaatst in 2004. 

Antarctica 
Antarctica 
Winter Wonderland, GCA93C 
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1 

De geocachebeschrijving zegt het al: deze  
cache zal gemakkelijk te loggen zijn, maar niet 
zo gemakkelijk te bereiken! Gelegen in The 
McMurdo Station, een onderzoeksfaciliteit op 
het zuidelijkste puntje van Ross Island, vereist 
deze virtuele cache een echte poolexpeditie. 
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Foto © patiperra 

Foto © VeteranTributes  

https://coord.info/GCJG9J
https://coord.info/GCA93C


 

 

Azië 
China 
Tiananmen, GCA209 
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1 

Het Tiananmen-plein, gelegen in Peking, is vernoemd 
naar de "Poort van Hemelse Vrede" die het scheidt van 
de Verboden Stad. Hoewel het 's werelds grootste 
plein is, is het misschien het best bekend vanwege een 
reeks protesten die plaatsvonden in de jaren tachtig. 
Deze cache vereist het lokaliseren van een specifieke  
steen op het plein, dus zorg ervoor dat je voldoende 
tijd vrijmaakt voor deze Virtual! 

 

Europa 
Duitsland 
Historic Words, GC9A6E 
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1 

Checkpoint C, of Checkpoint Charlie, was de  
belangrijkste grensovergang tussen Oost- en West-
Berlijn. Alleen geallieerde diplomaten, militairen en 
buitenlandse toeristen mochten passeren. Nu dient  
het als een toeristische attractie waar bezoekers  
kunnen reflecteren over het historische verleden.  

 

Noord-Amerika 
Verenigde Staten 
Welcome to Las Vegas, GC729A 
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 1 

Het Welcome to Fabulous Las Vegas-bord, een bekend 
monument sinds 1959, staat vermeld in het nationaal 
register van historische plaatsen. Met een hoogte van  
7 meter en gemaakt van neonlichten is dit bord  
moeilijk te missen! 
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Foto © Hunter.ke 

Foto © DYL13  

Foto © PeHeTra  

https://coord.info/GCA209
https://coord.info/GC9A6E
https://coord.info/GC729A


 

 

Oceanië 
Australië 
Lane Cove, GC3E 
Moeilijkheid (D): 1,5 / Terrein (T): 1,5 

Op deze locatie werd eigenlijk de eerste Geocache van Australië op 18 mei 2000 geplaatst, maar deze 
is nu omgezet in een virtuele cache om het milieu te beschermen. Lane Cove National Park is een be-
schermd natuurreservaat net buiten Sydney. 

 

Zuid-Amerika 
Peru 
Machu Picchu, GC7B9HF 
Moeilijkheid (D): 1,5 / Terrein (T): 2 

Machu Picchu, een van de moderne 
wereldwonderen, is een Inca-citadel 
uit de 15e eeuw. Machu Picchu staat 
ook op de werelderfgoedlijst van 
UNESCO en ligt 2.430 meter boven 
de zeespiegel in een buitengewoon 
mooie omgeving bovenop een  
bergrug. 
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Foto © ludo394  

Foto © XVM251145  

https://coord.info/GC3E
https://coord.info/GC7B9HF


 

 

Dankzij de eigenschappen die je op de listings van een cache kan vinden is het gemakkelijk om snel een 
goed beeld te vormen van wat je precies mag verwachten van een cache. De lijst met mogelijke  
eigenschappen is vrij uitgebreid en ligt al vele jaren vast, maar nu heeft geocaching.com vier nieuwe  
eigenschappen toegevoegd die inspelen op aspecten die doorheen de jaren aan populariteit gewonnen 
hebben binnen Geocaching. 

 

Challenge cache eigenschap 

Hoewel challenge-caches een soort Mystery Cache zijn, komen de coördinaten in de 
listings meestal overeen met de fysieke cachelocatie. De uitdaging om een vondst op 
een challenge-cache te claimen, ligt in het moeten uitvoeren van een reeks aan  
Geocaching gerelateerde taken die zijn gedefinieerd door de cache-eigenaar voordat 
de cache online wordt gelogd - naast het vinden van de cachecontainer en het ondertekenen van het 
fysieke logboek natuurlijk. 

 

Bonus cache eigenschap 

Een bonuscache is een Mystery Cache waarvoor je aanwijzingen in andere caches 
moet vinden. Soms staan de coördinaten voor de bonuscache in één andere cache.  
In andere gevallen verzamel je aanwijzingen voor de uiteindelijke coördinaten van de 
bonuscache uit meerdere andere caches. Aanwijzingen voor een bonuscache kunnen 
in elk ander cachetype worden verborgen. 

 

Power trail eigenschap 

Een Geocaching power trail is een groot aantal caches, vaak geplaatst op een  
minimale afstand (161 meter) van elkaar, verborgen langs een wandel-, fiets- of  
autoroute. Het bevordert vaak het vermogen van een Geocacher om relatief snel veel 
Geocaches te vinden. 

 

Geocaching.com solution checker eigenschap 

Om geocachers te helpen ervoor te zorgen dat hun opgeloste coördinaten correct zijn 
voordat ze op zoek gaan naar de uiteindelijke container, kunnen CO’s een oplossings-
controle toevoegen aan hun Mystery Caches. 
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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 

© dnf_finder  

© An Merckx 

mailto:info@geonews.be
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Omdat een  Geocacher goed moet zijn in logisch denken, doet de redactie 
haar best om in iedere uitgave hersenbrekertjes te plaatsen. De oplossing 
van de puzzels zijn te vinden op de laatste pagina van deze uitgave. 

SUDOKU 
Vul het diagram zodanig in dat op elke rij, in elke 
kolom en in elk deelblok van 3x3 de cijfers 1 
t.e.m. 9 slechts één keer voorkomen. Elke sudoku 
heeft een unieke oplossing. 

 

Deze sterren geven aan wat de  
moeilijkheid is van de opgave. 

Zelf een idee voor een leuke puzzel?  

Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be 

BINAIRE PUZZEL 
Een binaire puzzel bestaat uit enkel  
nullen en eentjes. In iedere rij en iedere 
kolom moeten even veel nullen als enen 
staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel 
van 10 rijen en 10 kolommen staan in  
iedere rij en iedere kolom vijf nullen en vijf 
enen.  Bovenop deze regel zijn er nog 
twee regels: er mogen maximaal 2 nullen 
of 2 enen naast elkaar staan en identieke 
rijen en kolommen zijn niet toegestaan. 
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Oplossingen 
Pagina 21 

Geonews magazine 

Jaargang 8, nummer 8 
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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