
toePassing

“ I THINK ALMOST 
EVERY WRITER 
IN THE WORLD 
WOULD HOPE 
THAT BOOKS 
WOULD BE 
ALWAYS TALKED 
ABOUT WITH  
RESPECT AND 
CIVILITY AND 
DEPTH AND 
SERIOUSNESS. 

 Dave eggers 

Op digitale  
schattenjacht

Ilse Depré, BiB IDee

De lente is weer in zicht, tijd om wat ‘actievere’ apps te down-
loaden, zoals het populaire wandelspel Geocaching (Android, 
iOS, Windows). Dankzij de app en enkele coördinaten, ga je op 
zoek naar een cache (schat). Die kan variëren van een piep-
klein filmrolletje met een logboek, tot een grote doos vol gad-
gets. Je noteert je naam en de dag waarop je de cache vond, 
en kan eventueel een eigen prulletje ruilen met ééntje uit de 
schattendoos.

In de simpelste versie voer je dus de coördinaten in, waarna je 
smartphone jou naar de juiste plek navigeert. Eens ter plaatse 
moet je enkel nog op zoek naar de schat. Een multicache is al 
wat gevorderd: de éne locatie gidst je naar de volgende, en vaak 
moet je verschillende punten bezoeken om de coördinaten van 
de eindcache te weten te komen. Daarnaast heb je ook puzzel-
caches, waarbij je onderweg raadsels moet oplossen.

Deze buitensport bestaat ondertussen al meer dan 15 jaar en telt 
fans over de hele wereld. Het is immers een ontzettende leuke 
en sportieve activiteit, voor een vakantie-uitje met (klein)kinde-
ren, of als teambuilding. Je hebt er ook bijzonder weinig voor 
nodig. Een wandelgps is handig, omdat die nauwkeuriger de 
locatie kan aangeven dan een smartphone, maar de app-versie 
werkt zeker ook. Naast de betalende versie biedt Geocaching.
com ook een gratis demoversie aan, die vooral heel wat nut-
tige uitleg bevat. Daarnaast bestaan er ook enkele alternatieve 
apps, zoals c:geo (Android) of Geo Bucket (iOS).
En nu, zoeken maar…

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com 

Een geopende cache.

Foto Hadrian’s Wall: Michael Loudon (CC).  
Foto Dave Eggers: David Shankbone (CC). 
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thoMas van hoevelen

Thomas Van Hoevelen werkt in de bibliotheek van Mechelen waar hij 
onder meer in staat voor de aankoop van boeken en strips. In z’n vrije 
tijd probeert hij af en toe te sporten, te lezen (uiteraard!) en zoveel 
mogelijk van de wereld te zien.

Foto Hadrian’s Wall: Michael Loudon (CC).  
Foto Dave Eggers: David Shankbone (CC). 

welk boek ligt er nu op je nachtkastje? 
Hoe bevalt het lezen?
Op dit moment ben ik het derde deel 
aan het lezen van de trilogie over Marcus 
Cicero van de Britse schrijver Robert 
Harris. Na Imperium en Lustrum is vorig 
jaar Dictator uitgekomen. De eerste twee 
delen vielen heel goed mee en ook dit 
is al veel belovend. Harris slaagt erin om 
een boeiende combinatie van geschiede-
nis, politiek en spanning te brengen.

welk boek mag er altijd in je nachtkastje 
blijven liggen?
Een boek met korte verhalen, liefst humo-
ristische zoals de licht-absurde boeken 
van de Amerikaan David Sedaris. Zo kan 
ik echt even ontspannen en kom ik niet 
in de verleiding om maar te blijven door-
lezen, wat soms wel gebeurt met een 
goede detective.

welk boek ligt er al een tijdje op je te 
wachten en waarom ben je er nog niet 
aan begonnen?
The Romans who shaped Britain van Sam 
Moorhead: deze zomer ga ik langs de 
muur van Hadrianus in Noord-Engeland 
fietsen. Ik wacht nog even om in dit boek 
te starten zodat ik het net uit heb voor ik 
naar Engeland vertrek.

wat zijn je leesgewoontes? lees je ook 
digitaal?
Lezen doe ik elke dag, al is het soms maar 
tien minuutjes voor het slapengaan. Ik ga 
met de trein naar het werk dus ook dat is 
een ideaal moment om wat te lezen, vaak 
de krant of wat nieuws op mijn smart-
phone. Vooral op vakantie lees ik ontzet-
tend veel. Ideaal op een camping midden 
in de natuur zonder afleiding van tablet of 
smartphone. Echt genieten van de rust en 
lezen tot je niet meer kan. Zalig!

Digitaal lezen doe ik ook. Tijdens de week 
lees ik de krant op de tablet maar tijdens 
het weekend verkies ik toch de papieren 
krant. Ik neem dan echt veel tijd om rus-
tig de krant te doorbladeren op zater-
dagochtend en dat is toch iets aangena-
mer op papier. Een paar jaar terug ben ik 
zes maanden met de rugzak door Zuid-
Oost Azië gaan trekken en daar kwam 
mijn e-reader ontzettend goed van pas: 
honderden boeken mee en slechts het 
gewicht van een e-reader.

welk boek zou je willen aanraden aan de 
META-lezers?
De boeken van Dave Eggers vind ik altijd 
goed. Vooral Wat is de wat over het lot van 
Valentino Achak Deng, een zogenaamde 

Lost Boy of een op drift geraakt kind uit 
de oorlog in Soedan. Eggers slaagt erin 
om het verhaal van Valentino op een aan-
grijpende maar niet melodramatische 
toon te vertellen. De veerkracht van het 
hoofdpersonage, hoe hij alle tegenslagen 
het hoofd biedt, is echt inspirerend.

Actueler is misschien zijn boek De cirkel. 
Een dystopische roman die de invloed van 
social media op ons leven als thema heeft. 
Een echte eye-opener die hopelijk nooit 
realiteit wordt.

Met welk personage uit een boek zou je 
graag eens een gesprek aanknopen?
Romeins keizer Julianus is het hoofd-
personage uit het boek Julian van Gore 
Vidal. De Romeinse oudheid interesseert 
me wel en Gore Vidal heeft in dit boek een 
knap beeld geschetst van het tijdperk van 
Julianus Apostata en van de man zelf. Het 
is een vrij lijvig boek maar Julianus blijft 
een ietwat mysterieus figuur. Opgegroeid 
in een christelijke familie, met een pas-
sie voor filosofie en boeken werd hij later 
de keizer die de opkomst van het chris-
tendom wou terugschroeven en bekend 
stond als een vernuftig legeraanvoerder 
die op veel respect van zijn troepen kon 
rekenen. Fascinerend! 
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“ Echt genieten van de rust en lezen tot je 
niet meer kan. Zalig!”

Thomas Van Hoevelen:

ZogeleZen


