geonews@hotmail.nl

Geonews

Hebt u nieuws
voor onze
Geocaching-

J A A R G A N G

3 ,

N R .

1

J A N U A R I

2 0 1 5

community?

Geocaches?

Mail het ons!

Neen bedankt.
www.geonewsbene.com

Artikel op pagina 3

Tea
m

Meet the Geocacher

IN DIT
NUMMER:

Breddorfse
gemeenteraad tegen

3

Geocaching
Meet the
Geocacher

4

Puzzelplezier

5

Nieuwe
Features

6

CITO weekend 7
De geheimen
van de Aarde

8

Woordenschat
voor dummies

11

Gew
ei

Wat u misschien nog niet
wist over onze Aarde…
de middernachtzon
Onze nieuwe rubriek ‘De geheimen van de Aarde’
te vinden op pagina 8

PAGINA

2

Wist je dat...
...Vaticaanstad het kleinste land ter wereld is ?
Vaticaanstad is ongeveer 0,44 vierkante kilometer groot en is het
hart van de Rooms Katholieke Kerk. Het staatshoofd van
Vaticaanstad is de paus, Franciscus I, en de officiële landstaal is
Italiaans, net als Latijn. Men betaalt er met de euro en er wonen
net geen 1.000 inwoners.
In Vaticaanstad liggen slechts 5 Geocaches. Van deze 5 zijn er 4
een mystery en één een earthcache die iets te maken heeft met de
obelisk die je aantreft op het Sint-Pietersplein. Van de 4 mysteries is
er één ‘Premium Members Only’. Op de grens met Italië (net in
Italië) liggen er ook 2 Traditional Geocaches.
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Breddorf wilt geen Geocaching
BREDDORF (D) - De Duitse gemeente Breddorf staat niet open voor onze
geliefde hobby Geocaching. Hun gemeenteraad besliste onlangs dat
Geocaches niet verstopt mogen worden op gemeente-eigendom.
Een Geocacher uit Rhade had bij de gemeente Breddorf een aanvraag
ingediend om een Geocache te plaatsen. “Ik ben er tegen”, zei burgemeester
Günther Ringen. Hij voegde er ook aan toe dat een Breddorfse jager in een
brief had laten weten hetzelfde te denken over Geocaching. De jager schreef
dat wanneer Geocachers in het donker door de velden trekken ze waarschijnlijk moeilijk te zien zijn en daardoor zeer kwetsbaar zijn.
Ulla Otten, schepene van het dorp, wil geen Geocaching omdat moderne
schattenzoekers niet te onderscheiden zijn van mensen met slechte
bedoelingen.
Raadslid Rolf Bader merkte op dat Geocaching niet volledig verboden kan worden door de gemeenschap “want wij zijn een vrij land met vrije burgers.”
Naar: “Breddorfer Rat gegen Geocaching” - www.weser-kurier.de

ADVERTENTIE

GEONEWS

3

PAGINA

4

Tea
m

Meet the Geocacher

*

Gew
ei

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
‘Team Gewei ’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?

“Op vakantie
probeer ik ook
altijd één of
meerdere
Earthcaches te
maken, en
natuurlijk zelf te
loggen.”

De eerste die we gingen zoeken was een DNF! We zagen een cache vlakbij,
namelijk GC5C0B Broken Centre. Nog geen idee van multi's en mysteries en laat
staan een letterbox gingen we op pad en konden op het coördinaat op de pagina
van de multi niks vinden. Tja ... logisch :-P. Een dag later hebben we Brandweer
Bennekom als eerste cache gevonden, zie http://coord.info/GL2XNM9Y. Die dag
hebben we 4 caches gevonden trouwens.
Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?
Van familie hoorden we over het geocachen. Een week later zijn we begonnen met
zoeken (begonnen met een DNF), en sinds toen doen we niet anders ;-)
Heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met geocaching?
Natuurlijk! Geen vakantie zonder cachen. Deze vakantie hebben we 187 caches
gevonden in Oostenrijk en Frankrijk. Van de nu 4100 gevonden caches zijn er
3305 in Nederland.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?
Van alles ... zelfs al eens een gebruikt condoom in een cache tegengekomen :-P ...
Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?
Ja, vooral geologie door de Earthcaches. Op vakantie probeer ik ook altijd één
of meerdere Earthcaches te maken, en natuurlijk zelf te loggen. Je gaat daardoor
zeker meer van geologie afweten!
Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?
Heel soms gaat er een kind uit familie mee, die vindt het dan erg leuk om te doen.
Heb je zelf al geocaches verborgen?
Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?
Ik plaats samen met een ander team. Inclusief gearchiveerde caches hebben we er
nu 89 geplaatst. Ik heb zelf geen tb's meer op reis, ik heb wel heel veel coins maar
die verzamel ik gewoon in een map.
Bij deze willen we Team Gewei 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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KRUISWOORDRAADSEL
Hieronder krijg je een invulpuzzel waarin 9 woorden ingevuld moeten worden.
Het aantal letters van die woorden komt overeen met het aantal leeggelaten
(witte) vakjes. Onder de tabel vind je de omschrijvingen van de weggelaten
woorden. Als alle woorden correct ingevuld zijn, bekom je een woord (van
boven naar beneden te lezen) in het blauwe rijtje.

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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Zowel een gesteentesoort als een tijdperk waarin dinosauriërs leefden.
2. Letterlijk uit het Latijn: “de verlichten”; komt voort uit de vrijmetselarij.
3. Zich zeer snel voortbewegen te voet.
4. Kind ouder dan 3 en jonger dan 6 jaar.
5. Uitvinder van de evolutietheorie (zie ook afbeelding hiernaast).
6. Nederlandse militaire luchthaven waar de onderhoudshangars van Fokker Services zich bevinden.
7. Synoniem voor gedaanteverandering.
8. Klein wezen met puntmuts, woont veelal in een paddenstoel.
9. Angst voor spinnen.
ADVERTENTIE

GEONEWS

Ter informatie:
Copyright puzzel: © Brent Pulmans, Geonews
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G ROUN D S P EAK I N T ROD UC EE RT N I E UW E
P R EM I UM F EAT UR ES
Groundspeak blijft zijn uiterste best doen om tegemoet te komen aan de verlangens van
Geocachers, dat is weer eens gebleken uit de nieuwe premium features die ze
binnenkort zullen introduceren. Premium members krijgen nu al de kans om de
nieuwigheden te testen. (Kijk bij je ‘overzicht’ rechtsboven naar ‘Available Sneak Peeks’).
De veranderingen die ze doorvoeren, zullen voornamelijk uitgevoerd worden voor
Premium Members. Ze hebben te maken met de geavanceerde zoekopties die je in staat
stellen uitgebreid te zoeken naar specifieke Geocaches in een bepaalde regio, geplaatst
door een bepaalde Geocacher, gevonden door een bepaalde Geocacher,
enzovoort.
Dit zijn de drie belangrijkste veranderingen:
Geocaches zoeken op naam - Deze optie biedt je de mogelijkheid te zoeken
naar Geocaches met een bepaald sleutelwoord in zijn naam, waar dan
ook in die naam, niet enkel vooraan in de naam zoals voorheen
Minimum aantal ‘Favorite Points’ - Wil je enkel en alleen het beste van het
beste vinden? Met deze nieuwe optie kan je zoeken naar Geocaches die
meer (of evenveel) ‘favorites’ hebben gekregen dan het aantal dat je
ingeeft in de zoekactie

©Groundspeak

Filters - Een aantal nieuwe filters staat je toe te zoeken naar een specifiek
cachetype, een cachegrootte, een bepaalde moeilijkheidsgraad …
Groundspeak benadrukt wel dat het systeem nog niet 100% op punt staat en er
misschien nog aanpassingen uitgevoerd zullen worden.
Wij zijn alvast enthousiast over de nieuwigheden!

Dit artikel is gebaseerd op de
e-mail ‘Geocaching Premium
Members: Check Out the New
and Improved Advanced Search!’
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C I TO W EE K EN D OP 2 5 EN 2 6 AP R I L
Cache In Trash Out® , we kennen het allemaal wel. Dankzij dit initiatief dat
gelanceerd werd in 2002 ziet onze leefwereld er weer een beetje mooier uit dankzij
de vele inspanningen van Geocachers op CITO-events. En niet alleen wij hebben er
baat bij, ook de vele diertjes in natuurgebieden en daarbuiten genieten mee van
het succes van dergelijke evenementen.
Jaarlijks doen een enorm aantal Geocachers mee aan het Internationale
CITO-weekend, dit doen ze door het organiseren van CITO-events of door er aan deel
te nemen. In dit soort event kan de focus liggen op het opruimen van rotzooi
(zogenaamd zwerfvuil), het verwijderen van uitheemse plantensoorten in een
natuurgebied, het heraanplanten van bossen, enzovoort.
De 13de editie van het jaarlijkse CITO-weekend vindt dit jaar plaats op zaterdag 25 en
zondag 26 april.
CITO tijdens iedere tocht
Cache In Trash Out® vindt uiteraard niet enkel plaats in het CITO-weekend. Je kan aan
CITO doen tijdens iedere tocht! Neem een klein vuilniszakje met je mee tijdens je
wandelingen en neem het zwerfvuil mee dat je hier en daar ziet liggen. Zelfs deze
kleine daad kan een enorm verschil maken!
CITO als een groots evenement
Met velen bereik je meer dan alleen,
uiteraard. Heb je al eens nagedacht over wat
een groep Geocachers, ook al ben je maar
met 5, kan doen voor het milieu? Veel meer
dan je je kan inbeelden. Denk er misschien
eens aan om zelf een CITO-event te
organiseren. Neem contact op met de nodige
personen (landeigenaars, gemeentebestuur,
enzovoort) en prik een datum voor het event.
Het enige wat je moet doen om mensen ‘uit
te nodigen’ om deel te nemen aan je
evenement is het aanmaken van het event op Geocaching.com. Dit gebeurt op
dezelfde manier als het aanmaken van een gewone Geocache. Je bent uiteraard niet
verplicht een evenement te organiseren, deelnemen aan het evenement van iemand
anders is natuurlijk ook al een geweldige ervaring. Het sociale contact alleen al maakt
een CITO-event tot een unieke beleving voor iedere Geocacher.

W I S T J E DAT …
...op het eerste Belgische CITO-event ooit, op 28 mei 2011, maar liefst
1470 kg (18m³) aan afval werd opgeruimd? Als dat geen geweldige
inspanning geweest is, dan weten wij het ook niet meer…
Naar: “Cache In Trash Out® Events” - www.geocaching.com
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De geheimen van de Aarde
PAGINA

8

Dit jaar onthullen we in iedere uitgave een aardrijkskundig weetje. Deze kunnen
gaan over de bouw van onze Aarde, over wat er rond ‘zweeft’, enzovoort.
Op ons forum kan je steeds je mening geven en ons tips geven voor onze volgende
uitgaven. Surf naar www.geonewsbene.com/forum en klik op ‘De geheimen van
de Aarde’ om ons forum over deze rubriek te betreden.

De middernachtzon aan de Noordkaap
Voor elke positie van de Aarde ten opzichte van de Zon kan je constateren dat het deel van onze planeet dat wordt
belicht en ook de plek waar de Zon loodrecht invalt in de loop van het jaar verandert. Daardoor verandert op elke
breedtegraad de duur van dag en nacht en de hoek waarin de zonnestralen invallen op die plek doorheen
het jaar. Op eenzelfde datum hebben alle plaatsen langs eenzelfde meridiaan , van noord- naar
zuidpool een andere duur van dag en nacht. Maar op 21 maart en 23 september hebben alle
plaatsen op Aarde een gelijke duur van dag en nacht. Op 21 juni daarentegen kent iedere
plek op het noordelijk halfrond zijn langste dag. Hoe noordelijker we dan gaan, hoe
langer de dag duurt. Vanaf de noordpoolcirkel tot aan de Noordpool is er zelfs
geen nacht meer. In deze periode, de ‘midzomernacht’ genaamd, gaat de Zon
niet onder. We zien er dus de ‘middernachtzon’, dat wilt zeggen dat om
middernacht de Zon nog steeds te zien is, en de nacht niet valt.
De afbeelding hieronder geeft een duidelijk beeld van de stand
van de Zon op verschillende tijdstippen op 21 juni.

Bron tekst en afbeelding: ‘Wereldvisie 5-6, deel 1’, uitgegeven door uitgeverij Pelckmans in 2004

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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©Cathy Vandooren
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©Nick Van Bael

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.

©Joke Smets

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

Shoot!

©Didier Mercier
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Een kleine rechtzetting…
In onze vorige editie publiceerden we een tabel met verschillende cachegroottes. Daarin zeiden we dat
nano’s bij de grootte ‘other’ behoren, maar Rafael Sales merkte terecht op dat volgens Geocaching.com
de nano tot de grootte micro behoort. Onze oprechte excuses voor deze fout.
De Geonews Redactie
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Geonews komt tot stand door de inzet van vrijwilligers. Zonder hen zou ons blad niet
eens bestaan. Maar om een kwalitatief blad aan te kunnen bieden, hebben we nog
meer hulp nodig. Hoe kan jij helpen aan een beter Geonews voor iedereen? Dat is
simpel! Je kan helpen door foto’s in te zenden voor onze rubriek ’Shoot!’. Je kan ze
sturen naar geonews@hotmail.nl met vermelding van je naam. Je kan ons ook ter
hulp schieten door zelf een artikel te schrijven. Dat mag gaan over letterlijk alles wat
met Geocaching te maken heeft. Heb je een ongelooflijke ervaring gehad tijdens het
Geocachen die je wilt delen met anderen? Schrijf er gerust een artikel over, we
zullen het met open armen ontvangen. Of ben je misschien op reis geweest en heb je
er aan Geocaching gedaan? Ook daar kan je een leuk artikel of zelfs een
fotoreportage van maken. Uiteraard hangt er nooit een verplichting aan vast. Denk
maar zo: als je graag iets wilt delen met ons, dan doe je niet alleen ons maar ook al
onze lezers een groot plezier.
Al je foto’s, artikels, opmerkingen of vragen kan je sturen naar geonews@hotmail.nl.
GEONEWS

Bij deze in ieder geval al een grote ‘bedankt!’ aan iedereen die ons iets zal sturen of
reeds iets gestuurd heeft.
De Geonews Redactie
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Vervolg van onze december-editie (2014)...
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C
Deel

Canister

Filmrol-houdertje dat wordt gebruikt als micro-cache.

Carrottemethode

Veel gebruikte methode om een cache te vinden.
In 5 punten komt de methode op het volgende neer:
1. lees niet goed genoeg de beschrijving;
2. los de (eventuele) puzzel niet op;
3. ga naar de vermoedelijke stash area;
4. struin eerst een half uur op de verkeerde plek;
5. struin vervolgens 1 uur in de buurt van de goede plek rond met de handen in de zakken.

Carrottemethode-proof

Mysterie cache die zo is opgezet dat de Carrotte-methode gedoemd is te falen.

Carrotteren

Zoeken naar de cache waarbij een vermoeden bestaat van de cache-locatie. Wordt veelal
gebruikt als de door de CO bedoelde methode faalt, bijv. als een puzzel niet kan worden
opgelost.

Centurion

Geocacher met minstens 100 founds, ook wel hectocacher genoemd.

Challenge
cache

Speciaal soort mysterie cache waarbij eisen worden gesteld om de cache te mogen loggen.
Een challenge cache moet voldoen aan vele voorwaarden om goedkeuring te verkrijgen. In
principe moeten namelijk alle geocachers aan de erin gestelde eisen kunnen voldoen.

Charter
member

Premium member van het eerste uur, of eigenlijk eerste jaar. Heeft dezelfde rechten en
plichten als een premium member.

Cheat

Combinatie van spoiler, hint en aanverwante zaken. Proberen zonder veel moeite een lastige
cache te vinden.

Checksum

Controlemogelijkheid via een optelling van bepaalde waarden. Wordt zo nu en dan bij multi's
en puzzelcaches door de cache-legger aangeboden. Als de checksum niet klopt, weet men
zeker een fout te hebben gemaakt. Als de checksum wel klopt, kan men nog niet zeker zijn
alle waarden correct te hebben, maar 't geeft meestal een goed gevoel.

Chirp-cache

Cache die gebruik maakt van een zogenaamde chirp-functie. Een chirp is een stukje hardware
elektronica dat signalen afgeeft binnen een relatief klein gebied. Als je GPS daarvoor geschikt
is, vangt het apparaat die signalen op. Op deze wijze kunnen bijvoorbeeld de gegevens van
de cache-locatie worden ontvangen via een verborgen chirp, mits men met de geschikte GPS
dicht genoeg in de buurt is.

Cijfersom

Som van de cijfers van een getal. Voorbeeld. Getal is 249. Cijfersom = 2+4+9 = 15.
Let op: verwar cijfersom NIET met stapeltellen*.

* stapeltellen

Een getal via (eventueel herhaald) optellen van de cijfers herleiden tot een getal van 1 cijfer.
Voorbeeld: Het getal 698. Optellen van de cijfers geeft: 23. Optellen van deze cijfers geeft: 5.

CITO

Cache In Trash Out. Benaming voor een actie om bij het geocachen eventueel door anderen
achtergelaten rondslingerende rotzooi op te ruimen. In het Nederlands ook wel ‘Cache In
Troep Opruimen’ genoemd. (De Engelse vorm komt het meest voor.)

Citycanyon

Gebied met slechte ontvangst op de GPS. Dit kunnen gebouwen zijn die een hindernis
vormen tussen satelliet en GPS-ontvanger. Ook in de natuur kunnen rotsen en bomen een
obstakel vormen.

Classic cache

Cache met een "oude" hexadecimale GC-code, GC1 t/m GCFFFF. Geplaatst voor april 2003 en
bijna altijd op een mooie plek. Het aantal nog steeds bestaande classic caches is beperkt.

Cloud caching

Geocaching met onderweg aanwijzingen via smartphone/tablet. Het apparaat moet
bijvoorbeeld QR-codes kunnen lezen die verwijzen naar beveiligde websites waarop de
aanwijzingen kunnen worden gelezen. Geocachers moeten vooraf met inlogcodes toegang

Vervolg op pagina 12...
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Vervolg van pagina 11...
Clustercaches

Serie caches van diverse soort die een geheel vormen en waarbij één cache de leidraad
vormt.

CO

Afkorting van Cache Owner, de plaatser van een Geocache.

COCA

Afkorting van COöperatief CAchen. Het noodzakelijk met meerdere personen uitvoeren van
cache-opdrachten omdat er meerdere routes zijn waarbij men elkaar wederzijds dient te informeren over de bijbehorende opdrachten.

Coin

Afkorting van Geocoin. Speciaal als geld uitziende geocache-goodie, kan ook een andere specifieke vorm hebben. Kan net als TB's worden gevolgd via het loggen op geocaching.com .

Coingek

Enthousiaste verzamelaar of ontwerper van geocoins.

Commerciële
cache

Volgens de richtlijnen van geocaching.com: een cache die de bedoeling heeft direct of indirect
(opzettelijk of onopzettelijk) reclame te maken voor een commerciële activiteit via de site van
geocaching.com. Geocaching.com wil deze caches niet op hun site, tenzij er vooraf toestemming is gevraagd aan hen en deze toestemming daarna is gegeven.

Confluence
punten

Punten op de kruisingen van hele graden. Nederland heeft er 7 waarvan 2 in zee, namelijk
N52° E4° (in zee), N52° E5°, N52° E6°, N53° E4° (in zee), N53° E4°, N53° E6°, N53° E7°.

Controle systeem

Handige optie via internet om te controleren of een puzzel-cache correct is opgelost.

Coördinaten

Positie uitgedrukt in lengte- en breedtegraad. De lengtegraad is een Oost- of West-coördinaat
en de breedtegraad is een Noord- of Zuid-coördinaat.

Coördinaten
Check

Controleren via een coördinaten-checker of bij de maker van een mysterie-cache of de eindcoördinaten correct zijn.

Coördinatenchecker

Door de cache-plaatser aangebrachte link in de beschrijving van een mysterie-cache om te
kunnen controleren of de berekende eindcoördinaten correct zijn.

CvdD

Cache van de Dag. In de jacht op het volkrijgen van de Jachtkalender, moeten "lege" dagen
gevuld worden met de Cache van de Dag.

Naar: http://www.geokletsing.nl/Begrippen/

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

