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

Wanneer ben je begonnen bent met Geocaching?
21 augustus 2014
En hoe kwam dat?
Mijn oudste zoon had dit spel ontdekt via zijn vrienden en toonde ons wat dit precies inhield... Dan zelf
eens een keertje op pad met mobieltje en de meesten die dit lezen begrijpen zeker wel dat je dan
meteen verslaafd wordt, het spel je niet meer loslaat... heel mijn leven draait rond geocachen.
Rijden we ergens naartoe dan kijken we ook altijd op de map of er caches in de buurt liggen... Gaan we
met vakantie dan bereiden we ons zodanig voor dat we ook daar caches kunnen zoeken, en het laatste
jaar is het andersom, onze vakantie is helemaal ingedeeld om te geocachen…
Wat is je drijfveer om aan Geocaching te doen?
Ik (Myriam) ga zo vaak als mogelijk geocachen, soms dagen aan een stuk, soms een weekje niet... als
mindervalide is het niet altijd mogelijk. Sinds ik ga geocachen heb ik een doel om buiten te zijn.
Voordien had ik steeds problemen om mijn vitamine D gehalte op peil te houden... toen ik met
geocachen begon, was deze waarde verdriedubbeld!!! Mijn huisarts verplicht me dus om deze superleuke hobby te blijven doen :-) Doordat ik zeer slecht te been ben met de ziekte Addison Biermer en
Multiple Sclerosis heb ik wel veel grenzen leren verleggen. Ik ga echter op pad met een 3 wielige
mindermobiele scooter... en uiteraard is niet alles mogelijk vandaar dat ik altijd samen met mijn vriend
Walter erop uittrek, een grote droom van me is geocachen in de Ardennen, maar ik heb nog geen
oplossing om de rotsen te trotseren :-(
Als je er dan op uittrekt, welk type Geocaches doe je dan graag?
Het liefst doe ik traditionals en mysteries. De mysteries los ik op tijdens winter- of regendagen. Multies
liggen me niet zo omdat je ook nooit weet hoe goed ze bereikbaar zijn met een mindermobiele
scooter. Je kan niet altijd thuis op maps kijken of de coördinaten voor mij bereikbaar zijn.
Ik doe het samen met mijn vriend dus als er ergens een onmogelijke doorgang is, kan ik mijn vriend
erop uitsturen en werken we verder met een walkie talkie, om te overleggen of om hem dan bij te
staan met logisch denken.
Van alle caches die je al gedaan hebt met je vriend, welke blijft je het beste bij?
Eigenlijk zijn er dat meerdere... maar de vloek van Clemens Clan (GC6M0CA) zo prachtig gemaakt er
zijn zoveel mogelijkheden om het logboekje te verstoppen, je kan deze op 2 minuten bereiken of op 2
uren, bij ons duurde het ongeveer een kwartier, ik denk graag logisch na hahahaha
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Youssef's Beach Hotel (GC4HMFB) blijft me ook voor altijd bij. Een van onze eerste caches tijdens een
vakantie. Een jonge kerel maakte dit hotel samen met zijn mama, en waw, hoe knap was deze ingericht.
We hebben intussen al veel TB hotels bezocht maar dit is een plaatje, alles maar dan ook alles werd
ingericht met Youssef's logo, en het strandgebeuren... de favoriete puntjes bij deze zegt ook

“

voldoende.

Sinds ik ga
geocachen heb
ik een doel om
buiten te zijn.

Woon je wel eens events bij?
Ik ga graag naar events, gewoon om mensen te ontmoeten,
CO 's te leren kennen, of vragen te stellen, de CO 's weten best
of ik met mijn karretje hun caches kan bereiken. Liefst meet en
greets, gewone events en af en toe een mega event zoals
geocoinfest als ze niet te ver vandaan plaatsvinden.

Heel af en toe doe ik een Cito mee, op een strand of in een park met toegankelijke wandelpaden, maar
nooit in een bos daar ik dan niet kan gaan en deze dan ook geen zin hebben.
Heb je zelf al caches verstopt of trackables de wereld in gestuurd?
Natuurlijk, ook dat kon niet lang uitblijven... onze meest gekende cache is 3 - Shiba'kes Trackabel Hotel
(GC5M7R4) die bereikbaar is wanneer je een boekingskantoor en de receptie passeert. Ook deze
proberen we elke gelegenheid aan te kleden om de sfeer mee te geven. Zoals Halloween, Kerst,
Valentijn, Pasen... ons hotel heeft verschillende kamertjes en omdat we zelf een leuk vakantieverhaal
rond deze caches hebben gebreid krijgen we ook altijd prachtige logement logjes, ik geniet hier
enorm van… Ook is mijn hele verzameling met coins daar te noteren, zodat je deze kan discoveren...
een extra geste van mij ;-)

Uiteraard hebben we nog meerdere caches verstopt en dit najaar komt er een leuk rondje bij, we zijn
volop aan het brainstormen, om de mensen weer bezig te houden.
Bij de geboorte van mijn oudste kleindochter heb ik een fopspeen aan een TB de wereld ingestuurd…
Deze vertoeft momenteel in Engeland en is toch al 2,5 jaar actief aan het reizen, ik volg deze dan ook
goed op. Ooit had ik een beertje met Shiba'kes shirtje aan de wereld ingestuurd. Deze heeft de wereld
rondgereisd en viel plots stil in een cache... geen reacties meer dus ik ben gaan mailen, iedereen die
deze cache had bezocht en BAM ik kreeg plots reactie van een cacher die deze nog in handen had
maar niet had "gegrabbed" en zo kwam ie weer terecht. Omdat deze persoon was gestopt met
eocahen heeft hij mijn trackable per post weer naar mij gestuurd met Nieuwjaar... en sindsdien reist ie

weer met ons mee van cache naar cache... Of ik ons beertje nog opnieuw ga laten reizen??? ik denk er
nog over na...
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Zijn er ook kinderen in het gezin die mee gaan cachen?
Soms de kleinkinderen van mijn vriend Walter maar meestal gaan wij
met ons tweetjes op pad en tijdens de verplaatsing van cache naar
cache wordt er veel gebabbeld en gelachen...

“

Nadien hebben we
ons tranen gelachen
om dit voorval

Je zei eerder al dat jullie vakantie soms combineren met Geocaching. Hoe gaat het er dan aan toe?
Onze vakantie is geheel in de ban van Geocaching. Ik reis het liefste naar de Belgische kust omdat ik
mijn hondjes niet graag achterlaat en zij dan ook meekunnen, overdag geocachen we en de late
namiddag en avond met de hondjes naar het strand zodat ook zij genieten van de vakantie. Omdat
mijn roedeltje al in gezegende leeftijd is blijven we in België maar over enkele jaren hoop ik tevens
verder te reizen, om ook daar hopelijk prachtige creaties te ontdekken, en vooral om veel prachtige
adembenemende plaatsjes te ontdekken. Sinds het geocachen heb ik ontdekt hoe mooi ons eigen
landje wel is en dat je niet altijd ver moet reizen om van prachtige landschappen te genieten.
Zijn er al zaken die je door het Geocachen hebt bijgeleerd?

Ik heb geleerd om coördinaten te lezen, ik heb heel veel geleerd om logisch te denken, om details te
observeren... en dat niet alles altijd is wat het lijkt. Door de mysteries op te lossen heb ik tevens al
heeeel veel bijgeleerd... Recent een geoart van Riemst gedaan, wat ik daarover heb geleerd, het blijft
je ook lang bij... Riemst is ook prachtig om te vertoeven.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het Geocachen?
Dat mensen ruzie gingen maken over ons: we waren in een stad aan de Belgische kust (ben even vergeten waar het juist was) en in het centrum naast een terras tussen 2 appartementen was het nulpunt
van deze cache. Er hing een elektriciteitskastje, kabels, en nog allerlei dingen die wel eens de cache
konden zijn. Uiteraard val ik steeds op met mijn mindermobiele scooter, we waren bezig met
observeren van de kabels en de doosjes, en plots werden we boos aangesproken dat we van deze
dingen moesten afblijven, "dat is niet van jou blijf daar af, en maak dat je wegkomt". We probeerden
uit te leggen dat we op zoek waren naar iets... maar die mevrouw werd maar bozer, en plots dook er
een andere mevrouw op... "ach mens laat die 2 gerust die zijn een spel aan het spelen en die moeten
daar iets pakken", brulde die andere dame haar toe. Wij maakten ons zo klein mogelijk, de boze
mevrouw droop af en de andere mevrouw zei, "doe lekker voort jongens jullie zijn goed bezig" en ze
wandelde ook verder... dat moment waren we wat verdwaasd, maar nadien hebben we ons tranen
gelachen om dit voorval... en yep de cache hebben we gevonden!

Heb je misschien nog zo’n speciaal verhaal?
Eigenlijk maken we altijd wel iets mee. Mijn meest erge ervaring was dat ik in Herenthout een cache
ging zoeken in het bos... en het was 750 meter van de parking dus besloot ik met mijn wandelstok mee
te gaan, we kenden het bos, weinig wortels op het pad en veel paden rechtdoor het bos. We hadden
helaas de cache niet gevonden onder het bladerdek... het was een mistery... (ter info ik kan ongeveer

PAGINA 5

1km stappen met rustpauzes, dan is het rechterbeen zo zwak dat stappen niet meer lukt) op weg terug
naar de wagen was ik uiteraard al erg vermoeid en het stappen ging moeizamer... we besloten een
kortere weg te nemen... deze eindigde aan een sloot (en die stonk enorm, ik hoef je niet uit te leggen
wat een mosegeur is?)

Walter sprong erover en zei tegen mij, geef je stok ik trek jou erover... Maar... dat liep een beetje
anders dan verwacht... ik was te moe en stapte recht midden in die sloot, zakte dieper weg en viel met
mijn buik tegen de kant. Omdat ik de slappe lach kreeg van mijn eigen stommiteit lukte het Walter ook
niet om droog te blijven om mij eruit te trekken. Schoenen onder het slib, broek onder het slip, jas
geheel bemodderd... Yep en daar lig je dan te stinken.
Dus ik een ander pad gekozen naar een geheel andere parking. Walter verder naar de auto en mij
gaan zoeken op de andere parking. Thuisgekomen meteen gedoucht, maar die stinkende geur bleef
me de hele dag achtervolgen en de schoenen met pels in, die heb ik weg gegooid want de geur kreeg
ik er echt niet meer uit. Ja soms loopt niet alles zoals je verwacht ;-)
Wat stoort je soms tijdens het Geocachen?
Dat er mensen zijn die caches beschadigen om toch maar het logboekje te bereiken... dat ze de cache
op een andere plaats verstoppen dan waar ze deze vonden (is dat omdat ze een kort geheugentermijn
hebben of omdat ze de volgende cacher het moeilijk willen maken?) ze vergeten dan ook dat de CO
zijn/haar cache vaak ook niet meer terug vindt ter controle. Zo was één van onze caches verdwenen en
dook die na een half jaar plots weer op. Er lagen dan 2 logboekjes... tja gelukkig liggen onze caches in
onze buurt en bij een DNF ga ik ALTIJD controle uitvoeren, is deze verdwenen of werd ie echt niet
gevonden, en dan zal ik ook de DNF-er een bericht sturen als deze echt verdwenen bleek te zijn.

Is er iets wat je graag nog kwijt wil?
Lieve geocachers, ik wil jullie allen bedanken om mij een tweede leven te geven... Velen denken ach
het is maar een potje, maar voor mij is het intussen een gezonde hobby die ik met mijn ziekte kan
uitvoeren, ik heb terug heel veel plezier in het leven dankzij jullie 'leggers'.
Ik heb heel veel nieuwe vrienden gemaakt, die verbazingwekkend, hoewel ze mij amper kenden wel
steeds ter hulp staan. Door dit spel heb ik geleerd dat er ook nog geweldige mensen op deze
verzuurde planeet bestaan, geen vrienden die je enkel te vriend zijn omdat ze je kunnen gebruiken,
maar echte mensen die er staan als je ze nodig hebt. Bedankt iedereen... Mijn lichaam heeft me al veel
teleurgesteld, maar geocaching heeft me geleerd dat leven met een beperking ook leuk kan zijn en

dat je als mindervalide evenveel recht hebt op plezier en gelach.
Fijne geogroetjes van Shiba'ke Myriam (en Walter uiteraard)
Geonews wilt bij deze Myriam nog van harte bedanken voor dit ongelooflijk mooie interview.
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Wat vliegt de tijd toch snel… Geonews magazine bestaat al 5 jaar! De afgelopen 5 jaar zaten vol nieuws,
zowel van Geonews zelf als van de community. En daar blikken we met plezier op terug nu.
Ons verhaal begon in mei 2013, toen de eerste editie van Geonews de wereld zag. Destijds stelde
Geonews nog niet veel voor. Er waren enkele kleine artikels in te vinden, maar daar bleef het ook min of
meer bij. Er waren wel al twee rubrieken in terug te vinden die nu nog steeds in Geonews staan,
namelijk onze fotorubriek ‘Shoot!’ en ‘Puzzelplezier’ met daarin steeds enkele puzzels.
Augustus 2013 bleek een slechte maand te zijn op vlak van nieuwsberichten, er was namelijk geen
nieuws… Onze redactie moest toen improviseren om het magazine toch gevuld te krijgen. Een maand
later, in september, waren die problemen weer van de baan. Toen konden we ook onze allereerste
fotoreportage publiceren. Dat eerste event was een CITO event op de Cartierheide vlakbij Eersel (NL).
Tot op de dag van vandaag helpt onze redactie met veel plezier mee aan het behoud van onze natuur
en het aanmoedigen van CITO events behoort tot een belangrijk punt in ons doel om CITO events
bekender te maken bij het grote publiek.
In januari 2014 kende ons magazine enkele veranderingen. Het eerste logo werd bijvoorbeeld

vervangen door een sterk gelijkend logo. De reden voor die verandering was een grote samenhang
van ons eerste logo met het officiële logo van geocaching.com. Om later niet in de problemen te
komen met copyright, werd ervoor gekozen de open source variant van het Geocaching logo te
gebruiken voor het Geonews logo. Maar dat was niet de enige verandering. Er werd namelijk voor
gekozen onze focus te verleggen van Vlaanderen naar zowel Vlaanderen als Nederland. Om die reden
werd er ook een nieuwe website gebouwd die meer inspeelde op beide regio’s. De keuze om dat te
doen is een groot succes gebleken, want in de maanden die daarop volgden kregen we er veel meer
lezers uit Nederland bij. En ook onze nieuwe rubriek ‘Meet the Geocacher’ werd blijkbaar gesmaakt.
Ook mochten we in januari 2014 onze eerste adverteerder verwelkomen, namelijk geocachingshop.nl
uit het Nederlandse Nuenen. Dankzij hen konden we sindsdien regelmatig wedstrijden organiseren.
Tot op heden adverteren ze nog steeds in ons magazine, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn!
In mei 2014 konden we ons eenjarig bestaan vieren. Dat deden we met een jaaroverzicht van het
nieuws, waaruit we vooral leerden dat er regelmatig bommeldingen plaatsvinden vanwege onze leuke
hobby, maar ook met een prijsvraag. Naar goede gewoonte zorgde
geocachingshop.nl ervoor dat de winnaar van die prijsvraag een mooie prijs in de bus
kreeg.
In augustus van datzelfde jaar introduceerden we onze nieuwsbrief. Wie zich daarop

inschrijft krijgt van tijd tot tijd een update over wat er speelt bij Geonews. Het gaat dan
om ongeveer één mail per maand. Nu is het nog steeds mogelijk in te schrijven voor
de nieuwsbrief via onze vernieuwde website (te bereiken via www.geonews.be en
www.geonews.nl).
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In september 2014 konden we wel een heel speciaal interview in ons
magazine plaatsen, eentje dat ons nog lang zal bijblijven. Bryan Roth,
medeoprichter van Geocaching, had namelijk ons interview online
ingevuld. Met enorm veel plezier konden we zijn antwoorden
publiceren in ons magazine.
Januari van het daaropvolgende jaar betekende een nieuwe rubriek
voor ons magazine, namelijk ‘De geheimen van de Aarde’. Die
rubriek kende helaas geen lang leven. Uit een enquête die we in
december 2015 hielden bleek deze rubriek alles behalve populair te
zijn. Daarom werd beslist er niet mee door te gaan in 2016.
Op 26 september 2015 bereikte Geonews een van haar belangrijkste
mijlpalen tot nu toe. Op die dag waren we standhouder op
Geocoinfest Europe 2015 in Eindhoven. Daar mochten we ons
magazine promoten en bekend maken bij de bezoekers van het MEGA event. Ter ere van deze

gelegenheid werkten we zelfs een special edition uit van maar liefst 48 pagina’s! Tot onze grote spijt
bleek de special edition geen succes te zijn, er werden slechts een vijftigtal exemplaren van verkocht.
Desalniettemin zijn we nog steeds ontzettend trots op deze verwezenlijking!
Ook in 2016 bleef de populariteit van Geonews toenemen, zoals we konden merken aan bezoekersaantallen op onze website en likes op onze Facebookpagina. En net dat maakt het voor ons als
redactie uiteraard ook enorm fijn. Het zijn onze lezers die ons ertoe blijven aanzetten om Geonews
steeds beter te maken. En dat zijn we dan ook blijven doen. We zijn naar steeds meer events gegaan
om foto’s te maken en deze foto’s te delen met iedereen die ze wou zien. Zo ook op Geocoinfest
Europe 2017 in Aarschot (België). Daar brachten we via onze Facebookpagina zelfs live verslag uit

door continu nieuwe foto’s online te plaatsen en te delen via Facebook. En dat het geapprecieerd
werd, dat konden we duidelijk merken aan de vele positieve opmerkingen die we ontvingen.
En nu zijn we op het punt aanbeland dat het magazine al 5 jaar bestaat. En dat konden we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Als je op dit punt bent geraakt in het magazine, dan heb je
ongetwijfeld al gemerkt dat Geonews er nu helemaal anders uitziet. Het heeft als het ware een echte
make-over gekregen. Een nieuw logo, nieuwe huisstijl, het maakt allemaal deel uit van de weg die
Geonews nu inslaat. Een weg waarmee we nog meer Geocachers kunnen bereiken in Nederland en
België.
En het houdt niet op bij een nieuwe huisstijl alleen… er is ook een volledig nieuwe website gepubliceerd met alles wat je nodig hebt. Deze is vanaf nu terug te vinden via het adres www.geonews.be
voor onze Vlaamse lezers, maar ook via www.geonews.nl voor onze Nederlandse lezers. De site is op
dit punt nog niet helemaal afgewerkt, maar de komende weken en maanden zullen er nog een aantal
nieuwigheden onthuld worden.
Wij hopen alvast dat jij als lezer de nieuwigheden kunt appreciëren en hopen op nog vele mooie jaren
voor het vernieuwde Geonews magazine!
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Dit jaar heb je geen zeebenen nodig om een reeks souvenirs te behalen
deze zomer. Mary Hyde keert niet terug met haar bemanning, maar in de
plaats zullen we dit jaar op zoek gaan naar een reeks Verborgen Wezens,
oftewel ‘Hidden Creatures’ in het Engels.
Recent zijn er maar liefst 13 meldingen gemaakt van magische wezens of andere buitenaardse

schepsels, zo meldt Audrey Kettler op 29 mei op de Geocaching Blog. Bereid je voor op een globaal
avontuur en probeer deze unieke wezens te spotten in hun unieke habitats. Van 27 juni tot en met 25
juli kan je tot wel 13 unieke souvenirs verzamelen voor op je profiel, allemaal in het thema van
mythische wezens. Je kan ze verzamelen door Geocaches te vinden of events bij te wonen.
Al sterren
eeuwenlang
voeden
Deze
geven aan
wat de Verborgen Wezens de verbeelding van de mens en geven ze ons een uitleg
moeilijkheid
is van de opgave.
voor onverklaarbare
of supernatuurlijke zaken die zich afspelen in de wereld, zowel dicht bij ons als ver
weg. Al vele jaren worden ze afgeschreven als simpele mythologie, onbestaand of gewoonweg
verzinsels en worden ze zelfs al stilaan vergeten. Een aantal vrij recente events heeft echter aangetoond
dat een heel aantal van deze wezens misschien toch bestaat… Jouw uitdaging? Op zoek gaan naar

deze schepsels in hun natuurlijke habitat en van zo veel mogelijk het bestaan bevestigen binnen een
periode van vier weken.
Elke week zal een nieuwe habitat geïntroduceerd worden, te beginnen met ‘Verborgen Wezens van
het woud’ (ook wel ‘Hidden Creatures of the forest’) en te eindigen met wezens die terug te vinden zijn
tussen de sterren.
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Ontdek hoe snel jij alle wezens kan ontdekken en doe een race tegen
de klok om ze te zien te krijgen, of neem rustig je tijd om ze te vinden
en te bestuderen of misschien zelfs bewonderen.
Hoe meer Geocaches je kan vinden van 27 juni tot en met 25 juli en
hoe meer events je kan bijwonen, hoe groter de kans wordt dat je ze

allemaal zal ontdekken. Onze redactie wilt nog niet te veel verklappen,
maar er doen geruchten de ronde dat Bigfoot onlangs gespot is in
onze regio, wie weet kunnen we hem al snel te zien krijgen…
Voor wie al langer dan een jaar aan Geocaching doet, kan zich ongetwijfeld nog herinneren dat we
vorig jaar ook een geweldig avontuur voorgeschoteld kregen in de zomer. Toen mochten we de zeilen
van The Golden Cache hijsen samen met kapitein Mary Hyde. Van 15 juli tot en met 13 augustus
konden we toen zes souvenirs bemachtigen. Dit jaar heeft Geocaching duidelijk dat aantal
opgetrokken, waarschijnlijk vanwege het grote succes afgelopen jaar.

Het record van aantal te bemachtigen souvenirs staat in ieder geval nog steeds op augustus 2013. In
die periode kon je met ‘31 Days of Geocaching’ letterlijk iedere dag van de maand een souvenir vinden
door een Geocache te vinden of een event bij te wonen. Voor wie destijds ook daadwerkelijk iedere
dag een log had kunnen plaatsen, lag er zelfs nog een extra souvenir klaar. 32 souvenirs in totaal dus,
een aantal dat we waarschijnlijk niet meer zullen zien passeren de komende jaren.
De souvenirs die met ‘31 Days of Geocaching’ werden vrijgegeven waren in ieder geval visueel zeer
aantrekkelijk, er stond weinig op het souvenir, maar door er telkens een kleine tekening in te
verwerken wisten de makers toch iets moois neer te zetten. Hieronder kan je nog eens een greep uit
die collectie bewonderen.
We kunnen alleen maar hopen dat de souvenirs van dit jaar minstens even leuk zullen zijn.
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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.

3
2 7 9
5 2 8
6
2

SUDOKU

2
7
6 4 2 3
8
6
7 9 2
6
7 1
3
4 8
5
9
4

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.

1
BINAIRE PUZZEL
Een binaire puzzel bestaat uit enkel nullen

1

0
1

en eentjes. In iedere rij en iedere kolom

0
0

1
1

0
0 0

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.

0

Bovenop deze regel zijn er nog twee

1

regels: er mogen maximaal 2 nullen of 2
enen naast elkaar staan en identieke rijen

1

en kolommen zijn niet toegestaan.

0
0

0
0 0
0 0

0
1 1
1
1

1
0

Zelf een idee voor een leuke puzzel?
Laat het ons weten via ons mailadres info@geonews.be
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Het zat er al langer aan te komen, maar nu is het ook officieel bevestigd
door Geocaching HQ: voor het afwerken van een GeoTour krijg je vanaf
nu een souvenir voor op je profiel. En niet gewoon één souvenir voor
alle GeoTours, neen, iedere GeoTour kreeg een individueel souvenir!
Maar eerst, wat zijn GeoTours en souvenirs?

Souvenirs zijn een soort virtuele kunstwerkjes die je kan verdienen voor op je publieke profiel.
GeoTours zijn dan weer uitgestippelde wandelingen met als doel je een mooie trip aan te bieden
boordevol Geocaches wanneer je op vakantie bent. (Uiteraard kan je ze ook doen zonder ze te
koppelen aan een vakantie.) Met de laatste update van Geocaching worden deze twee nu
gecombineerd. Is dat niet geweldig?

Deze sterren geven aan wat de
moeilijkheid
is vanGeoTour
de opgave.afgewerkt hebt in het verleden, dan zal het souvenir voor die tour automatisch
Als je al een

op je profiel verschijnen. Maar let wel op: er zijn enkel souvenirs gemaakt voor GeoTours die nu nog
steeds bestaan, tours die reeds gearchiveerd zijn hebben geen souvenir gekregen.
GeoTours zijn eigenlijk een officiële collectie van Geocaches die dienen als gethematiseerde tour langs
historische sites, parken, steden, natuurgebieden, enzovoort. In veel gevallen zijn de wandelingen gesponsord door een lokale toeristische dienst, historische vereniging of natuurbeheerders. Zij zorgen er
in samenwerking met lokale Geocachers voor dat de caches in topconditie blijven.
Wat moet ik doen om een souvenir te bemachtigen?
Dat is simpel: vind alle Geocaches van een actieve GeoTour om het unieke souvenir te verkrijgen. Let
wel op voor het volgende: ook caches die tijdelijk offline zijn worden meegeteld! Om het souvenir te
verkrijgen moet je die dus ook weten te loggen. Gearchiveerde caches behoren uiteraard niet tot de
caches die je moet loggen.
Eén van de caches van de tour was offline toen ik de wandeling deed. Krijg ik toch het souvenir?
Spijtig genoeg niet. Zelfs als er een cache offline is, dien je ze allemaal te loggen om de GeoTour officieel tot een goed einde te brengen. In het ergste geval zal je dus nog eens moeten terugkeren…
Waarvoor staat de “Acquired on” datum bij het souvenir?
De “Acquired on” datum is de datum waarop je het souvenir verdiend hebt, met andere woorden de
dag dat je de GeoTour afgewerkt hebt. Als je een GeoTour hebt afgewerkt voor 21 mei 2018, dan zal je
toch 05/21/2018 te zien krijgen op je profiel. Dat komt doordat op die dag de update heeft plaatsgevonden in het systeem van Geocaching en er toen souvenirs werden toegekend voor logs in het verleden. De datum kan helaas niet aangepast worden.
Hoeveel caches telt een GeoTour?
Dat varieert van GeoTour tot GeoTour en voor iedere individuele tour kan het doorheen de tijd ook al
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eens veranderen. Dat komt uiteraard doordat er soms Geocaches gearchiveerd worden of bijkomen.
Het zou bijvoorbeeld kunnen dat een bevriende cacher een jaar geleden een GeoTour heeft afgewerkt
met 20 caches en daardoor het souvenir heeft gekregen, maar dat je zelf slechts 18 caches moest doen
onlangs voor hetzelfde souvenir. Uiteraard kan het ook omgekeerd zijn.
Hoe zit het met echte fysieke prijzen?
Sommige GeoTours bieden je een Geocoin, woodie of ander aandenken aan voor het afwerken van de
tour. Die ‘prijzen’ hebben geen enkele relatie met het souvenir op je profiel.
Sommige caches op een GeoTour zijn van mij. Kan ik het souvenir dan nog behalen?
Ja, dat is mogelijk. Eerst en vooral moet je dan de caches loggen die je niet zelf bezit. Daarna kan je
contact opnemen met Geocaching HQ om het souvenir te verkrijgen.
Komen er nog souvenirs aan voor GeoTours die nu niet meer bestaan?
Geocaching HQ heeft als doel een souvenir aan te bieden voor het afwerken van iedere GeoTour. Later
zullen ze nog beslissen of reeds gearchiveerde tours nog een souvenir krijgen of niet, en of ze allemaal
eentje krijgen of slechts een beperkt aantal.
Nog een leuk detail…

Wist je dat alle Geocaches van een GeoTour steeds te loggen zijn door zowel gewone leden als Premium Members? Dat geldt voor alle Geocachetypes en terrein– en moeilijkheidswaarden.

Auteur: MissJenn - Geocaching Blog

PAGINA 14
PAGINA

14

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.

© Brent Pulmans

© Brent Pulmans
© Nick Van Bael

PAGINA 15

Geonews mag vijf kaarsjes uitblazen, en dat vieren we!
Neem deel aan onze prijsvraag en maak kans om één van onze vijf prijzen te winnen.
Wat kan je zoal winnen?
* Micro containers
* Notitieboekjes (te gebruiken als logboek)
* En meer!
Je kan deelnemen door te surfen naar www.geonews.be/win518 en te antwoorden op onze prijsvraag,
die als volgt luidt:
Hoeveel edities van Geonews zijn er sinds mei 2013 op papier gedrukt, inclusief special editions?
Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je ermee akkoord dat je gegevens bijgehouden worden in
de database van Geonews. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor statistische
doeleinden en om je op de hoogte te brengen in geval van winst. Je gegevens zullen nooit met
derden gedeeld worden.

Alvast veel succes!
ADVERTENTIE
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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: bit.ly/2rZFRkE

We zijn je alvast heel dankbaar om ons interview in te vullen!

Geonews magazine
Jaargang 6, nummer 5

.be
www.geonews
.nl
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