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Zorgen over gevaarlijke geocaches in Someren
SOMEREN (NL) - Mensen die in het donker de brug over het kanaal in SomerenEind oplopen om een geocache te zoeken. Auto's die in de berm van de Kwart
voor Twaalf geparkeerd staan terwijl dat niet mag.
Het Somerense commissielid Nancky van Doorn (Lijst 6) maakt zich zorgen over
de gevaarlijke situaties die ter plekke geregeld voorkomen als gevolg van geocaching.
"Laat het duidelijk zijn: ik ben helemaal niet tegen geocaching, maar ik vind het
wel belangrijk dat de veiligheid niet in het geding komt. De laatste tijd zag ik
meerdere mensen in het donker een weg oversteken en zoeken onder de
vangrails. Ook hun auto's stonden gevaarlijk langs de weg geparkeerd."
Naar: “Zorgen over gevaarlijke geocaches in Someren” - www.ed.nl
ADVERTENTIE
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Boswachter stuurt groep geocachers weg
RHEDEN (NL) - Een groep van 15 mensen is onlangs door de boswachter weggestuurd uit Nationaal Park Veluwezoom. Ze waren rond 22.45 uur aan het
geocachen.
Na zonsondergang
De groep was in overtreding omdat ze ruim na zonsondergang in het gebied
was. Volgens een woordvoerder van terreineigenaar Natuurmonumenten
wordt er vaker aan geocaching gedaan op de Veluwezoom.
Dieren
"Maar de regel is dat mensen tussen zonsondergang en -opgang het natuurgebied niet inmogen, om de dieren rust te gunnen. Enige uitzondering is de
openbare weg over de Posbank, die van de gemeente is."
Waarschuwen
De groep kreeg geen verbaal. Volgens Natuurmonumenten waarschuwen toezichthouders over het algemeen eerst en leggen ze de regels uit. Bij herhaling
of ernstiger overtredingen zoals stroperij of vernieling ligt dat anders.
Naar: “Boswachter stuurt groep geoccahers weg” - www.gelderlander.nl
ADVERTENTIE
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Meet the Geocacher

*

CV

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

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?

“Wat we wel laten
reizen zijn
GeoKrets. Dat is
een alternatieve
gratis versie van de
Groundspeak
trackable items.”

Dodengang (http://coord.info/GC1WNC8) te Diksmuide. Deze werd gezocht per
smartphone aangezien we toen niet direct een gps aankochten. Echter heeft dit niet
lang op zich laten wachten. De cache werd onmiddellijk gevonden.
Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?
We hadden een korte reportage gezien na het VTM-nieuws: De Stip. eerst hadden
we daar niks verder met gedaan, maar na een paar weken toch eens opgezocht wat
geocaching eigenlijk was en inhield. Zo zijn we er gaandeweg ingerold.
Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?
Ja. 2 dochtertjes van 5 en 7 jaar oud. Ze doen het heel graag. We maken er wel
een apart spelletje van voor hun. We nemen dan zelf kleine dingetjes mee en
verstoppen die vlug waar we een cache moeten zoeken. Volgens het
warmer-kouder principe vinden ze dan hun "schat". Hoewel ons oudste nu haar
eigen GPS heeft en het wel leuk vind zelf naar de cache toe te lopen.
Heb je zelf al geocaches verborgen?
Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?
Wij hebben inderdaad reeds geocaches verborgen. Echter bestaat er op
geocaching.com geen enkele geocache meer van ons. Nu worden onze caches
aangeboden op opencaching.be!!! De reden daartoe is dat we ons niet ten volle
kunnen vinden in de werking van gc.com en hun vrijwillige reviewers. Dat is geen
staatsgeheim. ;-) Ook het vandalisme zijn we grondig beu geworden. Dat
vandalisme heeft verschillende oorzaken, mede mogelijk gemaakt door
Groundspeak zelf. Verder zullen we daar maar niet over uitweiden.
Trackables hebben we er verschillende in onze verzameling. Dat zijn vooral coins
die stuk voor stuk iets speciaal zijn. Echter laten we deze niet reizen omwille van
het hoge gehalte aan diefstal. Wat we wel laten reizen zijn GeoKrets. Dat is een
alternatieve gratis versie van de Groundspeak trackable items. Deze maak je
GRATIS aan op geokrety.org en je kan er qua ontwerp alle kanten met uit. Zo
maken wij nu onze eigen coins.
Bij deze willen we RHCV ook nog bedanken voor het beantwoorden
van al onze vragen.
*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typfouten van de geïnterviewde.

Puzzelplezier
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WOORDZOEKER
Elke woordzoeker bestaat uit een woordenlijst en een diagram. Alle woorden uit de
lijst hebben betrekking op het gekozen onderwerp en zitten kriskras in het diagram
verborgen. Dit kan betekenen dat de woorden van links naar rechts staan; van rechts
naar links; van boven naar beneden; van beneden naar boven of diagonaal. De
bedoeling is dat u de woorden zoekt in het letterdiagram en deze wegstreept. De
letters mogen meer dan één keer gebruikt worden. Als men alle gegeven woorden
heeft weggestreept blijven er nog een paar letters over die niet gebruikt zijn. Deze
letters vormen, van links naar rechts en van boven naar beneden, een woord of zin.

Omdat een Geocacher
goed moet zijn in logisch
denken, zal de redactie
zijn best doen in iedere
uitgave een
hersenbrekertje te
plaatsen. De oplossing
van de puzzel is te
vinden op pagina 10.
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Trackable Race 2015
TRACKABLE VOORWERPEN

door Ruben Heynderycx

Travel Bugs® en coins … wie kent ze niet? Een Travel Bug® is een trackable tag (plaatje) waar je
een voorwerp aanhangt en deze vervolgens laat reizen. Geocachers kunnen deze ontdekken in
caches en eventueel hem een beetje verder helpen naar zijn doel door hem te laten reizen van
cache naar cache.
Bij coins heb je hetzelfde verhaal, alleen moet daar niks worden aangehangen. De coin op zich is
trackable én moet reizen van cache naar cache om zo dichter bij zijn doel te komen.
Al deze trackable voorwerpen kunnen worden aangeschaft in verschillende geocaching winkels
(online), zoals er zijn: Geocaching Shop, Geocachingshop.nl, Geocoinshop.eu, CirCache, en nog
zoveel meer …
TB/COIN RACE 2015

Op 3 januari start een TB/Coin Race in België!!! Het hele gebeuren wordt in gang gestoken via een
event: Start van de Belgische TB/coin-race 2015. Het event is gepland vanaf 17u tot 20u op
volgende locatie: N 51° 02.685 E 004° 06.335, Dendermonde. Wie aanwezig wil zijn op het event,
plaatst een “Will Attend” op de eventpagina.
Wie wil meedoen met de Race moet een mailtje sturen naar Cocquyt
Ides op ides.cocquyt@live.be. Je zal dan de nodige gegevens krijgen om je inschrijvingsgeld te
betalen én je trackable voorwerpen af te geven of op te sturen vóór de aanvang van het event!
Uiteraard geldt hier de regel dat je een account moet hebben op geocaching.com én je alleen
maar kan meedoen aan de race met trackable voorwerpen die enkel en alleen op geocaching.com
kunnen gevolgd worden.

De spelregels
Elke eigenaar van een nieuwe TB/coin en houder van een profiel op de gc.com site kan
deelnemen.
Inschrijven kan op 2 manieren:
o
Je brengt je TB/coin mee naar bovenstaand event en schrijf je daar in.
o
Je schrijft in via email ides.cocquyt@live.be , je dient dan je inschrijving te betalen via
overschrijving en je TB/coin te bezorgen voor het event aan de organisatie, persoonlijk of via post.
Gegevens worden via email bezorgd.
De TB/coin-race start op 3 januari 2015 bij publicatie van de startcache en eindigt op 31
december 2015 om 23u59.
Elke TB/coin die deelneemt aan de TB/coin-race start in de startcache met 0 km op de teller
(nieuw geregistreerde TB/coin)
Elke TB/coin die deelneemt aan de race dient duidelijk de vermelding te dragen “Ik neem
deel aan de Belgische TB/coin-race 2015. Dit wordt op het event gecontroleerd.
-

Elke GC-account kan slechts met 1 TB/coin deelnemen.

-

Elke TB/coin die te loggen is via GC.com-site kan deelnemen.

PAGINA

Elke 2 weken wordt op deze eventpagina via een announcement een stand van zaken
meegedeeld.
Opmerkingen over de stand van zaken dienen rechtstreeks aan de organisatie gemeld
te worden.
Eigenaars van een TB/coin die deelneemt aan de race mogen hun eigen TB/coin op
geen enkel moment zelf in handen hebben. Een TB/coin van een andere deelnemer mag je
verplaatsen maar deze mag je maximum 7 kalenderdagen in handen hebben.
Puntentelling:
o
Voor elke volledige km die een TB/coin tussen 2 cachen waarin hij is geplaatst heeft
gereisd krijg je 1 punt. Voor deze km’s wordt rekening gehouden met de coördinaten bovenaan de listing en niet de coördinaten waar een cache zich bevindt zoals bij een multi of
mysterie. Het heeft dus geen enkel nut een bevriende cacher je TB/coin te laten meenemen
van cache naar cache om km’s te scoren. Ook dient de cacher die je TB plaatst en degene die
hem terug meeneemt bij elke actie verschillend te zijn.
o
Voor elk land, uitgezonderd België, dat in het Geografische Europa ligt (volgens lijst
Wikipedia) waar de TB/coin in een cache wordt gedropt en er niet door dezelfde persoon
terug wordt uitgehaald krijg je 500 extra punten. Deze Europese landen zijn: Albanië, Andorra,
Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Faeroer, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hingarije, Ierland, Ijsland, Italië, Kosovo, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slovakije,
Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.
o
Elke maand vanaf februari 2015 tot en met december 2015 zal er een speciale opdracht
zijn. Indien je TB/coin deze opdracht volbrengt verdien je 1000 extra punten. Deze opdracht
wordt via een announcement op deze eventpagina meegedeeld op de laatste dag van de
voorafgaande maand.
-

Elke deelnemer betaalt voor zijn TB/coin deelnamekosten van €5,00.

-

Valsspelen, niet houden aan de regels heeft uitsluiting tot gevolg.

Indien er nieuwe elementen opduiken die dienen opgenomen te worden in het
reglement zal de organisatie dit doen.
Op het einde van de TB/coin race worden er prijzen uitgereikt in de vorm van een
Premium membership op de GC.com-site. Deze prijzen zijn afhankelijk van het aantal
inschrijvingen en zullen na de start van de TB/coin-race worden meegedeeld. Hierbij zal 90%
van het totaal betaalde inschrijvingsgeld terug verdeeld worden, 10% wordt gebruikt om ons
in te dekken tegen een eventuele prijsstijging van een Premium lidmaatschap en zal indien dit
niet het geval is geïnvesteerd worden in een volgend event.
ALLEN DAARHEEN!!!

Wie zin heeft om mee te doen, weet dus wat er hem te doen staat!!! Verplicht aanwezig zijn
op het event om mee te doen met de Race, hoeft uiteraard niet!!! Zolang de racers maar vóór
het event werden afgeleverd aan de organisatie.
Bij deze veel succes aan iedereen die zal meeracen en heel veel plezier op het event!!!
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FAQ
Hoe kan ik Geonews lezen zonder het te downloaden?
Ga naar http://www.issuu.com/geonews en klik op de uitgave die u wilt lezen.

Hoe kan ik mijn foto's inzenden?
U kan uw foto's inzenden door ze te mailen naar geonews@hotmail.nl met vermelding van naam en GC nickname.

Is Geonews aanwezig op events?
Geonews woont bepaalde events bij in Vlaanderen en het zuiden van Nederland. Indien u wilt weten waar we te vinden zijn,
stuur ons dan een e-mail.

Waar kan ik Geonews gratis downloaden?
U kan Geonews gratis downloaden op onze website op de pagina 'Archief' voor de voorbije edities.
Voor de laatste editie kan u terecht op de pagina 'Home'. U vindt de laatste uitgave onderaan de pagina.

Waar kan ik terecht als ik nieuws heb?
U kan uw nieuws mailen naar geonews@hotmail.nl of gaan naar de pagina 'geoNEWS'.

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews?
Door te adverteren in Geonews bereikt u een
bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus
zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars
gespecialiseerd in wandeluitrusting ...
Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches
hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com

Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com

JAARGANG
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Shoot!

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.
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©kabaja

Stuur ons uw foto!
geonews@hotmail.nl
facebook.com/geonewsbelgienederland

©FGRS
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Het woord dat u zocht bij de
woordzoeker is ‘prikker’.

Een kleine rechtzetting…
In onze vorige editie publiceerden we een wist-je-datje met betrekking tot GC40. Daarin zeiden we dat
GC40 de oudste Geocache van Europa was, maar Ruben Heynderycx merkte terecht op dat GC43 de
oudste is van Europa en GC40 de oudste van het Europese vasteland. Bij deze willen wij ons dus
excuseren voor deze fout.
De Geonews Redactie

Van op ons forum

( www.geonewsbene.com/forum )

Kryptos oplossen
posted Nov 23, 2014 by RHCV
Wie van de lezende Geonews cachers wil zijn steentje bijdragen? Mijn oog is gevallen op Kryptos, een kunstwerk op de
binnentuin van de CIA. Sinds 1990 werden nog maar 3 van de 4 panelen ontcijferd. Misschien kunnen wij geocachers voor
de oplossing zorgen?
Geogroeten,
RHCV

Cache van de maand
posted Jul 25, 2014 by IBAR
Hallo,
Misschien is een idee om in de geonews een rubriek te maken voor de "cache van de maand". Er hoeft geen spoiler te zijn,
maar je kan nemen een cache met vele favo's, en een "verhaaltje" rond te maken. 't is maar een idee
Groeten
RHCV said Nov 22, 2014
Er bestaat al iets als de Parel van de Maand, zowel voor België als Nederland.
Alle info hieromtrent kan je HIER terugvinden.
Misschien wel een ideetje om dit eens in een editie te vernoemen. Kwestie van het gebeuren wat meer animo te
verschaffen. ;-)
Geogroeten,
RHCV

Zelf meepraten op ons forum? Ga naar www.geonewsbene.com/forum

GEONEWS
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C
Deel

Cache

Doel van het geocache-spel. Het woord stamt van het Franse woord cacher,
dat verbergen betekent. Een cache bevat minstens een logmogelijkheid.
Daarnaast kan de cache goodies en travel-bugs bevatten.

Cachebeschrijving

Tekst waarin beschreven wordt waarom de legger de Geocache geplaatst heeft, wat de locatie
te bieden heeft, wat het doel van de Geocache is ...

Cache-code

Combinatie van 3 tot 7 cijfers en letters beginnend met GC om caches te kunnen herkennen.
De code wordt toegekend door geocaching.com en is beter bekend onder de naam GC-code.

Gewenst omgaan met logs (op geocaching.com), cache en cache-inhoud:
1. Niet neer-ruilen (down-trading).
Cache-etiquette
2. Vinders-plicht om zeker te zijn te zijn dat de cache weer goed wordt verborgen.
3. Geen spoilers plaatsen bij de log.
Cache-ezel

Iemand die met open ogen in de val loopt die de legger heeft uitgezet.

Cache-file

Opstopping ten gevolge van drukte bij het vinden van de cache door meerdere geocachers.
Een cache-file komt vaak voor bij caches geplaatst voor een event op de dag van dat event.

Cachegrootte

Zie pagina 12

Cache-hike

Een cache die gekoppeld is aan een grote intensieve wandeling langer dan 10 kilometer.

Cache-mobiel

Vervoersmiddel waarmee geocachers zich naar de caches begeven. (auto, fiets …)

Cache-paadje

Laatste meters naar de cache, platgelopen door geocachers. Paadje ontstaat al na enkele
bezoeken en wordt steeds duidelijker naargelang meer visites. Een cache-paadje kan de
locatie van de Geocache verklappen.

Cache-plaatser

Iemand die een of meerdere caches plaatst. Hieronder zijn ook begrepen het 'plaatsen' van
virtuele caches en het organiseren van events. In het Nederlands gebruikt men ook vaak de
term ‘legger’. In het Engels spreekt men van cache-owner, vaak afgekort als CO.

Cache-puritein

Geocacher die geen hulplijntjes gebruikt, geen hints wil en avond aan avond zwoegt op
moeilijke puzzels. Een cache-puritein is de doe-het-zelver van het Geocaching.

Cacher

Afkorting van Geocacher, iemand die een cache probeert te vinden.

Cache-route

Traject zoals die door de cache-plaatser is uitgezet. Wordt ook wel track genoemd.

Cache-run

Wedstrijd om in een bepaalde periode zoveel mogelijk caches te vinden.

Cache-teek

Teek opgelopen bij het zoeken van een cache.
Opmerking: Teken kunnen de ziekte van Lyme dragen. Verwijder ze steeds met een
tekentang of met een puntig pincet. Indien er enkele dagen nadien een rode kring verschijnt
op de plek van de tekenbeet, contacteer dan meteen uw huisarts!

Cache Tool Kit
(CTK)

Geheel van gereedschappen e.d., bestemd om een cache te gaan vinden en meestal ook
samen in een speciaal daarvoor bestemde tas opgeborgen. Minimaal benodigd voor de
standaarduitvoering: een GPS, een pen, een kompas, een PDA, een GSM, prikstok, enkele
goodies. Behalve de standaarduitvoering zijn er nog de CTK classic (met minder accessoires),
de CTK+ (met meer accessoires) en de CTK+ DeLuxe (met nog meer accessoires). Ook de
CTK Velo met bandenplakkers, fietspomp e.d. behoort tot de mogelijkheden.

Cachettabevlogenheid

Inspirerende, heftige, doortastende, maar helaas kortstondige cache-verslaving, genoemd
naar Lady Cachetta, die in 4 maanden 20 caches legde, er 176 vond en daarna stopte met
geocachen.

Cache-virus

Virtueel virus, dat zich in iemand heeft genesteld en ervoor zorgt, dat de betreffende persoon
zich geocache-verslaafd gaat gedragen. Zie bij 'Cache-verslaving' (zie in volgende uitgave
Geonews) voor de meest ernstige verschijnselen. Tot dusver is geen anti-cache-virus medicijn
voorhanden.

Vervolg in onze januari-editie...
Naar: http://www.geokletsing.nl/Begrippen/
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ADVERTENTIE

Cachegroottes
Pico
Nano

Zeer zeer kleine cache. Grootte is enkele millimeters. Nog niet in de praktijk aangetroffen.
Zeer kleine cache. Grootte is ongeveer vergelijkbaar met het topje van de pink. Kan
opengedraaid worden en bevat een miniem logstrookje. Vaak is de nano-cache magnetisch
zodat hij tegen ijzer "geplakt" kan worden. Als grootte behoort de nano tot ‘other’ op
geocaching.com.

Micro

Kleine cache, meestal filmrol-houdertje. Bevat alleen een loglijst en eventueel een zeer klein
potlood.

Small

Tamelijk kleine cache. Tussenmaatje tussen micro en regular. B.v plastic bakje of glazen potje
met canister erin.

Regular Een cache van normale grootte die allerlei goodies kan bevatten. Veelal worden munitiekistjes
gebruikt. Ook grote plastic bakken zijn regular.
Large

Zeer grote cache. Meestal een kist. Kan heel veel goodies bevatten.
Bij onder andere Earthcaches en Virtual Caches (dit cachetype kan niet meer aangemaakt
worden) moet men geen fysieke Geocache zoeken, hierbij is de grootte ‘not chosen’.

ADVERTENTIE

Uw advertentie in Geonews?
Door te adverteren in Geonews bereikt u een
bepaalde doelgroep: Geocachers. Adverteren in Geonews is dus
zeer doelgericht voor outdoors-winkels, sportzaken, handelaars
gespecialiseerd in wandeluitrusting ...
Maar ook restaurants, cafés, winkels… in de buurt van Geocaches
hebben hier baat bij!

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar

geonews-ads@outlook.com

