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Op welke manier ben je begonnen met Geocaching?  

Ik ben ermee begonnen in 2013. Iedereen die te maken krijgt met opgroeiende kinderen zal het wel 
kennen denk ik. De vraag “wat gaan we samen doen?” In de wintermaanden is spelletjes spelen en  
samen koken natuurlijk een prima activiteit maar als het een beetje mooi weer is ben ik toch het liefst 
buiten, genietend van de natuur en elkaar. Een prachtige combi! Maar zeg maar eens tegen je tieners 
dat ze 10 kilometer gaan wandelen. Gegarandeerd dat ze lekker op de bank willen blijven hangen. 
Toen mijn broer vertelde over geocachen was mijn interesse meteen gewekt: met een GPS aan de 
hand van miljoenen kostende satellieten op zoek naar plastic doosjes. Voor een techneut, ik ben  
software ontwikkelaar, natuurlijk bij uitstek iets om eens in te duiken. En zo gingen wij in 2013 voor het 
eerst op pad op zoek naar zo een “schat”.  

Hoe vaak ga je doorgaans Geocachen? 

Dat is heel wisselend. Soms dagen achter elkaar maar ik heb ook een serie van 68 dagen niet cachen. 
Ik trek er op uit om gezellig met vrienden op stap te gaan maar ook met het gezin om steden te  
ontdekken. Vaak ga ik toch alleen op zoek naar de rust of om een stuk te fietsen. Oktober is wel altijd 
de maand geweest dat ik na een actieve zomer bijna niet ga cachen. Soms zijn er weken bij dat ik 3 
keer per week ga. Maar het kan ook zo zijn dat ik een maand lang niet ga. 

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

Ik ben door de crisis juist meer gaan geocachen. Ik heb een 
kantoorbaan en door corona kwam ik mijn huis niet meer 
uit.  Ik ben dus vaker er op uit getrokken. Bijna altijd alleen 
of met één goede vriendin. 

Welke Geocache blijft jou het beste bij en waarom?  

Om er één te kiezen is toch best lastig hoor. Een FTF in  
Tsjechië waar mijn zoon om 23:00 ‘s avonds het ijskoude 
water in moest staat me zeker nog bij want dat is natuurlijk 
een geweldig avontuur. Of die keer dat een vriendin mij 
voor haar 4000ste cache even naar de meest westelijke  
cache van Denemarken reed is ook iets wat je niet snel  
vergeet. Maar toch kies ik voor een cache genaamd GC003 
(echte GC-code: GC1863, red.). Zes jaar geleden gelogd 

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

https://coord.info/GLFXJP0A
https://coord.info/GC1863
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waarbij ik afsluit met "een dag om nooit te  
vergeten" blijkt ook waarheid. Het uitzicht boven 
was schitterend maar bovenal was ik supertrots op 
mijn kids, de jongste toen 9, dat we die zware  

         wandeling voltooid hebben.  

Welk soort Geocaches doe je het liefst? 

Gevelstenen routes. Lekker met het gezin op pad een stad verkennen en een stuk geschiedenis  
meekrijgen. Nachtcaches vind ik ook erg leuk vanwege het avontuur en het feit dat daar vaak een dag 
aan vooraf gaat aan lol met vrienden. 

Woon je wel eens events bij? 

Zo af en toe. Ik doe wel liefst de kleinere events. Ik ben wel een paar keer op Mega events geweest 
maar dat is mij te massaal en de meesten komen dan met elkaar of alleen voor de nieuwe caches. Doe 
mij maar het persoonlijke contact. 

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

Als het een beetje koud is mijn groene springbok pet, die houdt me lekker warm. En natuurlijk mijn 
blauwe rugzak waar altijd een goeie voorraad water in zit, want daar heb ik nooit genoeg van. 

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

Ja, in de omgeving van Barneveld heb ik er een paar  
verstopt. Het liefst leg ik dan een tradi of multi in een  
natuurgebied. Met trackables ben ik enkele jaren geleden 
al gestopt. Op één na waren ze allemaal zeer snel  
verdwenen.  

Wat vind je de leukste cache die je zelf gemaakt hebt? 

Dat zijn toch wel de 2 caches die er puur waren/zijn om 
het prachtige natuurgebied "Het Paradijs" te laten zien in 
de omgeving Barneveld. Geen hoogstaande creates,  
gewoon een simpele container. 

Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen? 

Mijn 3 kinderen gaan niet vaak mee. Het meeste plezier 
beleven ze als we met zijn tweetjes gaan omdat we er dan 
een leuke dag van maken. Voor een wandeling met een 
trail van 20 caches krijg ik ze echt niet warm. 

“ Een berichtje in de whatsapp 
van één van de teamleden is 
vaak genoeg voor een wild 
weekend.  



 

 

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

Zijn er ook vakanties mogelijk dat je niet op zoek gaat naar een geocache? Haha, nee dat gebeurt dus 
absoluut wel. Ook ben ik al een aantal keer met vrienden op geocache weekend gegaan. Ergens een 
huisje huren in Luxemburg, Frankrijk of Denemarken en even een weekend op en neer. Heerlijk! 

Wanneer je met vrienden een weekend gaat Geocachen in Luxemburg, Frankrijk of Denemarken, hoe 
komen die trips dan tot stand en hoeveel voorbereiding besteden jullie er aan? 

Een berichtje in de whatsapp van één van de teamleden is vaak genoeg voor een wild weekend. Soms 
lang van tevoren gepland maar het kan ook rustig donderdagmiddag zijn dat we "even" besluiten naar 
Frankrijk te rijden om wat bunkers te bezoeken. De taken worden vaak mooi verdeeld: het opzoeken 
van leuke caches, het boeken van de overnachting en de inventarisatie wie en wat meegaat.  

Zelden plannen we veel. De trip naar Denemarken wist ik niet eens wat van. Ik zou gewoon twee dagen 
bij Trietje zijn en stiekem had zij geregeld dat we een overnachting in Denemarken hadden. Dat kan 
ook omdat we allebei autorijden heerlijk vinden. En dan is een rit van acht uur eigenlijk een  
ontspannen bezigheid in plaats van dat het een "must" is. 

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

Als je puzzels op gaat lossen kom je de meest vreemde en gekke conversies tegen. Of je wat aan al die 
kennis hebt is maar de vraag natuurlijk. Gelukkig leer je niet alleen daar wat van. Alle Earthcaches en 
tegenwoordig ook de lab adventures leren je heel veel over onze aarde en haar verleden. 

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

Ik ga regelmatig geocachen met Trietje. En geloof me, zij is echt het gekste dat me is overkomen in 
geocaching. Hoe vaak wij tranen van het lachen hebben is echt ongelooflijk. Tijdens het lopen van de 
mutli "Jumanji" had zij een klapper om de administratie te doen. Komen we op een plek waar bizons 
lopen. Terwijl we daar staan te kijken komt er een man voorbij en Trietje loopt zo op die man af en zegt 
"Goedemiddag, wij doen namens Staatsbosbeheer een onderzoek naar de bevindingen over de  
gewijzigde flora en fauna hier in de omgeving". Affijn, die man kreeg een paar vragen op zich af en  
terwijl Trietje dit met een stalen blik deed stonden wij een paar meter verderop moeite te doen om ons 
in te houden om niet uit te barsten in lachen. Na 1 serieuze vraag had ze nog 2 compleet ridicule  
vragen en rondde ze droogleuk af met "dank u wel mijnheer, nog een fijne middag". Veel gekker dan 
wat zij er iedere keer van maakt kan ik me niet voorstellen. 

Hoe denk je dat Geocaching er binnen 20 jaar uitziet? 

Ik hoop nog net als nu: veel diversiteit. Helaas zie ik een trend van veel hengelcaches en petlings. Veel 
CO's geven er de brui aan omdat er veel mooie creaties gesloopt worden. Heel jammer! Toch denk ik 
dat dat de echte fanatieke knutselende geocachers niet zal weerhouden om ook over 20 jaar nog 
steeds mooi creaties te plaatsen. 
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Wat is de meest waardevolle les die je al geleerd 
hebt dankzij Geocaching? 

Laat weten waar je bent. Altijd! Een aantal jaar  
geleden was ik in mijn uppie aan het wandelen op 
de grens van Polen en Tsjechië. 45 minuten rijden 
van de rest van de groep waar ik op dat moment 
mee op reis was. Mijn GPS had echter alleen de 
kaart van Polen. Maar ja, daar aan Tsjechische kant 
liggen ook caches. Flink verdwaald kom ik dan ook 
bloedsporen tegen en dan realiseer je je dat hier 
waarschijnlijk ook wolven rondlopen. Enfin, ik loop 
door op kompas en de paden die ik tegenkom. Zie 
ik ineens een pijplijn dwars over het pad maar wel 
de richting op waar ik heen moet. Ik besluit die pijp 
te volgen. Als de begroeiing te dicht wordt klim ik 
op die pijp en wandel zo een stuk door. Echter, die 
pijp was natuurlijk glibberig en plotseling glijden 

mijn voeten weg en val ik met mijn stuitje vol op die pijp. Daar zit je dan. Gelukkig kon ik door maar  
terwijl ik zat bij te komen realiseerde ik wel dat niemand mij daar zou gaan vinden in een bos met erg 
slecht bereik. 

Wat stoort je soms tijdens het Geocachen? 

Caches met een cryptische hint zijn by far de caches waar ik een gruwelijke hekel aan heb. Als ik ga  
cachen dan is mijn uitrusting 99% van de tijd een pen/stempel en GPS. Niets zo irritant om dan bij een 
cache aan te komen en te ontdekken dat het tools-attribuut niet geplaatst is. 

Wat vind je het mooiste aspect van onze hobby? 

Het is erg moeilijk één ding te noemen omdat het enorm afhangt van welk onderdeel van geocachen. 
De techneut in mij vindt de cijfertjes prachtig. Ik kijk regelmatig naar uitdagingen in mijn statistieken 
om zo een extra doel te hebben als ik ga geocachen. Zo ben ik in juli dit jaar naar België geweest om 
met drie vrienden het wereldrecord “Meeste gemeentes waar je een geocache gevonden hebt in één 
dag” neer te zetten op 115. Uiteindelijk is het maar een getalletje maar met een heel verhaal erachter 
met belevenissen en herinneringen. Wie het interessant zou vinden kan altijd eens dit blogartikel lezen: 
https://geocachen.nl/gemeentejacht-in-24u/   

En dat is toch wel waar ik altijd naar uitkijk als ik ga geocachen: herinneringen waar je later op kan  
terugkijken en over kan vertellen. De mooiste variant van geocachen vind ik toch wel die waar je de  
natuur in gaat. Soms ga ik juist alleen op pad om de rust op te zoeken. 
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 De natuur is daar bij uitstek de geschikte 
locatie voor. Mijn vrouw voelt het soms 
heel goed aan en moedigt me regelmatig 
aan om weer eens lekker alleen te gaan 
geocachen. Dan kan ik even lekker naden-
ken over alles wat er in een druk  
gezin en wat er omheen speelt. Even  
genieten van de vogels die onbezorgd 
langs fladderen of de Posbank die prachtig 
in bloei staat is echt een verademing en zo word ik er weer even aan herinnerd hoe mooi het allemaal 
bedoeld is. Alleen wandelen in de natuur is voor mij ook een stukje stille tijd met God. En dan zijn die 
geocaches ineens niet meer het doel maar een middel. Prachtig toch?! 

Hierbij willen we hoedinie 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 juli 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 wereldwonderen 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 bouwwer-
ken die als wereldwonder bestempeld zijn door UNESCO. Deze maand geven we je wat extra info over 
de zeven ‘Klassieke wonderen’. 

1) Hangende tuinen van Babylon 
Volgens oude Griekse dichters waren deze tuinen een serie 
aangelegde terrassen in de buurt van de rivier de Eufraat in 
wat het huidige Irak is, op zo’n 80 kilometer van het huidige 
Bagdad. Deze zouden aangelegd zijn onder koning 
Nebukadnezar II, die ze liet creëren om zijn nieuwe echt-
genote Amytes op te vrolijken. Amytes was afkomstig uit 
bergachtige streken en was gewend veel groen om zich 
heen te hebben. De tuinen moesten haar helpen wennen 
aan het leven in het grote Babylon. 

2) Beeld van Zeus te Olympia 
Het beeld van Zeus te Olympia is een groot  
versierde beeltenis van de Griekse oppergod 
Zeus op zijn troon, dat rond 430 v.Chr. gemaakt 
werd door de Atheense beeldhouwer Phidias. 
Het beeld bevond zich in de Dorische tempel 
van Zeus en kon onmogelijk niet gezien worden 
door zijn hoogte van 12 à 13 meter. Het beeld 
werd in 426 naar de Byzantijnse hoofdstad  
Constantinopel overgebracht (het huidige  
Istanbul), waar het 50 jaar later bij een paleis-
brand verloren ging. 
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3) Mausoleum van Halicarnassus 
Dit monumentale graf werd gebouwd voor de  
Anatolische satraap (gouverneur) Maussollos door 
zijn weduwe en tevens zus Artemisia. Maussollos was 
gouverneur van Carië, een streek in het zuidwesten 
van Klein-Azië (het huidige Turkije), van 377 tot 353 
v. Chr. Het Mausoleum werd gebouwd in de buurt 
van wat tegenwoordig de stad Bodrum is in Turkije. 
Niet veel later dan de 15e eeuw werd het bouwwerk 
echter verwoest door een aardbeving. Tegen-
woordig zijn enkel de fundamenten nog te vinden. 

4) Tempel van Artemis in Efeze 
Beroemd om zijn indrukwekkende grootte en de kunstwerken die het versierden, werd deze 
Griekse tempel gebouwd in de 6de eeuw v. Chr. Toen het afgewerkt was was het zelfs het  
grootste tempelgebouw van de oudheid. Het gebouw was één van de heiligdommen ter ere van 
de maagdelijke jacht-, vruchtbaarheids- en maangodin Artemis (Diana), een voor de Grieken zeer 
belangrijke godin, met een oorsprong als Moedergodin in Anatolië. Van de toenmalige tempel 
zijn nu enkel nog een paar stukken van zuilen terug te vinden. 
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5) Pharos van Alexandrië 
Deze vuurtoren, destijds het hoogste door mensen gebouwde bouw-
werk, werd rond 280 v. Chr. gebouwd op het eiland Pharos in de  
haven van Alexandrië. Het zou naar verluid ook de eerste vuurtoren 
zijn die ooit gebouwd werd. Het bouwwerk heeft bijna 1500 jaar 
dienstgedaan voor achtereenvolgens de Grieken, Romeinen,  
Byzantijnen en Arabieren. Volgens Arabische en Europese reis-
verhalen deed de vuurtoren dienst tot ongeveer 1375 toen een  
zware aardbeving de bovenste helft met de lichtinstallatie in zee liet 
storten. Daarna werd de toren niet meer gerepareerd. Tegen de 15e 
eeuw was hij vervallen tot een ruïne. De resterende eerste etage 
werd in de 16e eeuw verwerkt in een fort dat nu nog altijd op Pharos 
staat. 
 

6) Kolossus van Rhodos 
De Kolossus van Rhodos was een groot bronzen beeld gebouwd bij 
de haven van Rhodos ter nagedachtenis aan de opheffing van het 
beleg van Rhodos. Het beeld was een beeltenis van de Griekse  
zonnegod Helios. Het bouwwerk is alleen bekend uit antieke teksten, 
er is geen archeologisch materiaal gevonden dat met zekerheid in 
verband kan gebracht worden met het beeld.  
 

7) Piramide van Cheops 
Het oudste en enig bewaard gebleven Klassieke Wonder is dit  
begrafenismonument dat onderdeel is van een complex gestart 
door farao Cheops, waarschijnlijk rond 2750 v.Chr.  
De oorspronkelijke Egyptische naam 
was "Horizon van Cheops". Deze naam 
verwijst mogelijk naar de rol die de  
piramide speelde in een mysterie  
waarin sterren een hoofdrol speelden. 
De piramide zou het instrument zijn 
waardoor de ziel van de dode koning 
ten hemel kon stijgen om "naar  
zonnegod Ra" te gaan. 
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Gibraltar ligt aan de zuidkant van het  
Iberisch schiereiland, waar Europa en 
Afrika worden gescheiden door de Straat 
van Gibraltar, een van de drukste scheep-
vaartroutes ter wereld. De inwoners van 
Gibraltar spreken Engels, Spaans en een 
mix van verschillende talen die bekend 
staan als Llanito, waarbij ze vaak halver-
wege een zin van taal wisselen.  
Bezoekers van Gibraltar zijn trouwens  

altijd verheugd over de mogelijkheid om in contact te komen met de ondeugende Berberapen, de enige 
wilde aap van Europa. Deze is uitgegroeid tot een soort van nationaal symbool voor Gibraltar. 

De fascinerende geschiedenis van Gibraltar, een Brits overzees gebied, wordt goed weergegeven 
door de geocaches die verspreid zijn over het gebied van 6,8 vierkante kilometer. Geocachers die 
meer willen weten over de oorlogsgeschiedenis van Gibraltar, krijgen de gelegenheid om dit te doen 
wanneer ze GC7B7NB loggen. Geocachers kunnen tijdens het zoeken naar GC4HWRY ook Devil’s Gap 
Road verkennen, een voetgangersstraat met trappen die voor het eerst werden geschilderd tijdens het 
referendum over de soevereiniteit van Gibraltar in 1967. 

Het meest opvallende kenmerk van Gibraltar is de 
Rots van Gibraltar - een torenhoge 426 meter  
hoge en 5 kilometer lange kalkstenen bergkam. In 
de volksmond is deze ook wel bekend als de Rots. 
Hier ligt trouwens ook Groundspeaks Geocache 
van de Week, St. Michael’s Cave (GC1C0B7). St 
Michael’s Cave bevindt zich in het natuurreservaat 
Upper Rock on the Rock. Deze EarthCache leert 
geocachers over de verschillende soorten grotten 
en hoe ze ontstaan. Het eerste dat cachers moeten 
doen, is deze informatie gebruiken om precies te 
antwoorden wat voor soort grot het is en hoe deze 
is gevormd. 

Er zijn twee grote grotten: Old Michael’s Cave en 
New St. Michael’s Cave, ontdekt in 1942 tijdens de 
aanleg van een tunnel om de ventilatie te  
verbeteren. New St. Michael’s Cave (ook bekend 
als Lower St. Michael’s Cave) bevat een meer van 
ongeveer 6 meter diep, dat naar schatting zo'n 
170.000 liter kristalhelder water kan bevatten. 
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Foto © mmdanis  

https://coord.info/GC7B7NB
https://coord.info/GC4HWRY
https://coord.info/GC1C0B7


 

 

Een van de interessante bezienswaardig-
heden in het grottencomplex is een  
enorme gevallen stalagmiet die sindsdien 
op de grotbodem is gecementeerd. In de 
jaren zeventig werd een deel van het  
bovenste deel van de stalagmiet weg-
gesneden om de structuur van de binnen-
kant te laten zien. Dit biedt cachers de  
kans om blootliggende lagen te zien die 
het verhaal vertellen van de natuurlijke  
processen die dit natuurwonder hebben 
gecreëerd. 

 

Terwijl geocachers door het grottencomplex toeren, zullen ze ontdekken dat St. Michael's Cave  
vanwege de indrukwekkende akoestiek vaak wordt gebruikt als auditorium voor concerten, ballet en 
theatervoorstellingen. Cachers kunnen ook genieten van een lichtshow waarbij de gekleurde lichten 
oplichten en de interne grotstructuur benadrukken die ze zojuist hebben bestudeerd. Na het over-
wegen van de krachten die de indrukwekkende grotten hebben gecreëerd en het verkennen van de 
ontdekkingen erin, zullen cachers ongetwijfeld eindigen met het maken van een foto van zichzelf als 
souvenir. 
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Foto © Tobit81 

Foto © fcb06  
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Volg Geonews 
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nieuwtje! 



 

 

Vorige maand konden we op basis van gegevens die Groundspeak heeft gepubliceerd een overzicht  
geven van de meest geliefde virtuals van ieder continent, dit op basis van het aantal favorietpunten dat 
die caches hebben ontvangen. Ook deze maand kunnen we dankzij een overzicht van Groundspeak  
ontdekken wat de meest geliefde caches zijn op ieder continent, maar  deze keer bekijken we de  
mysteries (officieel Unknown Caches) die het meest aantal favorietpunten wisten binnen te halen tot nu 
toe op hun continent. 

Afrika 
Marokko 
Eternity in Casablanca, GC1P5G6 
Moeilijkheid (D): 3 / Terrein (T): 2,5 

Deze Mystery neemt je mee op een wervelende tour 
door Casablanca, de grootste stad van Marokko. Via 
een moskee, monument en romantische tuin ontdekt 
u enkele van de geheimen van de stad. 

 

Antarctica 
Antarctica 
Living on Stilts, GC219KH 
Moeilijkheid (D): 1 / Terrein (T): 5 

Deze ijskoude Mystery bevindt zich net buiten 
de Duitse onderzoeksbasis Neumayer Station III. 
De ijskap waarop het station is gebouwd  
verschuift naar de Weddellzee met een snelheid 
van ongeveer 45 centimeter per dag, en teams 
die voor onderzoek komen, blijven veertien tot 
vijftien maanden op de basis ... Als dat geen  
toewijding is om een geocache te vinden! 
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Foto © JustCach 

Foto © UtopiaDK  

https://coord.info/GC1P5G6
https://coord.info/GC219KH


 

 

Azië 
Turkije 
TOP 10 POI Istanbul, GC43K3Y 
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1,5 

Istanbul, voorheen Constantinopel, is de enige stad ter 
wereld die zich zowel in Europa als Azië bevindt. Het 
strekt zich uit over de twee continenten via de Straat 
van Bosporus. Wanneer je deze cache gaat zoeken dan 
word je meegenomen langs alle mooie beziens-

waardigheden die Istanbul te bieden heeft, een niet te missen Mystery dus. 

 

Europa 
Duitsland 
Schatz des Alberich, GC2J9J5 
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 2 

Deze cache volgt het verhaal van Alberich, 
Koning van de Dwergen en de bewaker 
van de mythische Nibelung-schat. Hoewel 
het grootste deel van de schat op tragische 
wijze werd gestolen, kon Alberich een deel 
ervan verbergen in de bossen buiten  
Hessen. Kan jij ze opsporen? 

 

Noord-Amerika 
Verenigde Staten 
HQGT: Ode to the Golgafrinchan Phone Workers, GC32A0H 
Moeilijkheid (D): 2,5 / Terrein (T): 1 

De Mystery met het meeste aantal favorietpunten van Noord-Amerika is toevallig ook een grote favo-
riet van Geocaching HQ. Het verhaal van deze cache is gebaseerd op de boekenserie The Hitchhiker’s 
Guide to the Galaxy (‘Het transgalactisch liftershandboek’ in het Nederlands) en je moet de opgave ter 
plekke bij Geocaching HQ oplossen. Deze Mystery maakt deel uit van de HQ GeoTour, maar is omwille 
van de huidige coronacrises even offline. 
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Foto © Sprievodca 

Foto © DYL13  

Foto © 2Abendsegler  

https://coord.info/GC43K3Y
https://coord.info/GC2J9J5
https://coord.info/GC32A0H


 

 

Oceanië 
Australië 
Stockyard Sculpture Surprise, GC33H2Q 
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1,5 

Deze veldpuzzel - die ter plaatse moet 
worden opgelost - is gebaseerd op een 
verzameling eclectische verroeste kunst 
en zou "geen probleem moeten zijn voor 
iemand die bekend is met negentiende-
eeuwse bossmeden". Zijn we dat niet  
allemaal? 

 

Zuid-Amerika 
Peru 
TOP 10 POI Lima, GC1EY5P 
Moeilijkheid (D): 2 / Terrein (T): 1,5 

Vergelijkbaar met TOP 10 POI Istanbul die eerder werd genoemd, neemt deze cache je mee op een 
rondleiding langs de top tien bezienswaardigheden in Lima. Met een indrukwekkende en goed  
geïntegreerde cachecontainer is deze cache een echt verborgen juweeltje. Iedereen aan boord! 
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Foto © shazonaquest 

Foto © jirca76 

https://coord.info/GC33H2Q
https://coord.info/GC1EY5P


 

 

EarthCaches zijn een geweldige manier om bij te leren over onze aarde en het vormingsproces ervan. 
Daarnaast zijn ze een leuk cachetype dat in de meeste gevallen ook volledig ‘coronaproof’ is omdat je 
geen fysieke cache moet zoeken en vastnemen. 

Al sinds 2012 zet Groundspeak ieder jaar EarthCaches in de schijnwerper door middel van  
International EarthCache Day, zeg maar een speciale ‘feestdag’ voor EarthCaches. Deze speciale dag 
vindt altijd plaats in oktober en zal dit jaar in het weekend van 10 en 11 oktober gehouden  
worden. 

Maar waarom doen ze dat? We horen het sommigen al luidop denken... het antwoord is simpel: 
EarthCaches hebben een grote educatieve waarde, veel groter dan de meeste ‘normale’ Geocaches. 
De omschrijving van wat het cachetype EarthCache precies inhoudt volgens Groundspeak verklaart dat 
al: “Een Earthcache is een speciale plaats die mensen kunnen bezoeken om iets te leren over een uniek 
geologisch kenmerk of aspect van onze aarde. EarthCaches bevatten educatieve uitleg en details over 
waar de locatie (lengte-en breedtegraad) zich bevindt. Bezoekers van EarthCaches kunnen zien hoe 
onze planeet door geologische processen is gevormd, hoe we omgaan met ecosystemen en hoe  
wetenschappers bewijzen verzamelen om meer over de aarde te kunnen leren.”  

Al sinds de eerste ‘editie’ in 2012 maakte Groundspeak ieder jaar een speciaal souvenir ter gelegen-
heid van International EarthCache Day. Wie al van het prille begin ieder jaar een EarthCache logde op 
International EarthCache Day, kan na 11 oktober dus al negen souvenirs op zijn profiel hebben staan 
ter gelegenheid van deze ene speciale dag. 
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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  

© 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. 
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Oplossingen 
Pagina 19 

Geonews magazine 

Jaargang 8, nummer 9 
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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