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Figibox, de Belgische
Whatsapp voor Geocaching
Bron: http://datanews.knack.be/ict/figibox-de-belgische-whatsapp-voor-geocaching/article-normal-443921.html

Figibox, de app waarmee je op schattenjacht kan gaan, is sinds kort beschikbaar in de appstore en telt al een duizendtal geregistreerde gebruikers. De
initiatiefnemers zijn geen klein beetje ambitieus en hopen binnenkort 1 miljoen euro op te halen.
Figibox werd gelanceerd door Mathieu France en is een systeem voor real-time messaging à la Whatsapp, doet aan geocaching en maakt gebruik van augmented reality.

Paspoort
Naam: Figibox.com (merk
van Hotmobile bvba)
Oprichtingsdatum: App
gelanceerd op
25 september
Maatschappelijke zetel:
Brussel
Personeel: 4 (3 vennoten
+ 1 medewerker)
Kapitaal: 118.000 euro
(via Hotmobile), hoopt
binnenkort 1 miljoen op
te halen.

De 'schatten' bij Figibox zijn uiteraard digitaal: je ontvangt op je iPhone een bericht
waarin je wordt gevraagd om een Figibox te gaan zoeken, en zodra je binnen een straal
van 30 meter van de virtuele schat bent, vraagt je smartphone om de camera-functie
op te zetten. Via augmented reality moet je dan met je camera de omgeving scannen
om het kleine zeshoekige logo van Figibox te vinden, dat bijvoorbeeld verstopt is op
een monument of een deur.
Klik en je schat wordt onthuld in de vorm van een bericht: een liefdesverklaring, het
oproepen van een leuke herinnering of... een opdracht om ergens vlakbij een echte
schat te vinden. Figibox biedt de mogelijkheid om persoonlijke berichten te sturen,
gericht aan een groep of een publiek.
LINITIX

Op technologisch vlak doet Figibox een beroep op Linitix, een andere jonge Brusselse
onderneming die werd opgericht door veteranen van het web agency Tapptic. Geen
van de drie partners in Figibox heeft een it-achtergrond.
De starter koestert de ambitie om tegen eind dit jaar een gemeenschap van ongeveer
10.000 gebruikers uit te bouwen. Het bedrijfje is naar eigen zeggen ook flink op weg
om de komende weken 1 miljoen euro op te halen bij Belgische investeerders.
"Eén derde zal dienen om het platform te ontwikkelen (op Android), één derde zal
worden gebruikt om mensen in dienst te nemen om de gemeenschap te beheren en
één derde zal worden geïnvesteerd in marketing en sales, met name in het buitenland", klinkt het. De opbrengsten moeten komen uit optionele betalende functies en
uit contracten met bedrijven. Een potentiële klant die momenteel een eerste test doet,
is Hello Bank. Figibox tekende onlangs voor de Triënnale in Brugge, in 2015.
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IVN richt zich ook op oudere jeugd
EIBERGEN (NL) - Hoe voorkom je dat leden die de middelbare schoolleeftijd bereiken nogal
eens het lidmaatschap opzeggen? Begeleiders van de jeugdwerkgroep IVN (Instituut Voor
Natuureducatie en duurzaamheid, red.) bespraken dit probleem met de jongeren zelf.
De uitkomst? Het opdelen van de jeugdwerkgroep in een jongere en een oudere groep met op
de leeftijd gerichte activiteiten en - wat die oudere jeugd betreft - door henzelf te organiseren!
De Werkgroep Jeugd van het IVN Oost-Achterhoek (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) telt zo’n 20 leden van 8 tot 16 jaar. Hun aandacht gaat uit naar flora, fauna en
milieu. De groep wordt begeleid door zeven personen, met veelal de IVN-opleiding Natuurgids.
Biologe Els Hendrikx (52), zelf 15 jaar IVN-lid, coördineert de jeugdwerkgroep. “Educatie is mijn
drijfveer om dit werk te doen.” Gevraagd naar het type kinderen dat lid is, antwoordt zij: “Het
zijn jongens en meisjes die graag buiten zijn. Wat er in de natuur is te vinden, bijvoorbeeld
waterdiertjes, insecten, kruiden, roofvogels, boeit hen. Dat waaraan andere kinderen nogal
eens voorbijlopen, wordt door deze kinderen wél gezien. Ook zijn ze creatief, knutselen
graag.“
Het viel de begeleiders op dat het hen moeite kostte jeugd die naar de middelbare school gaat
te blijven motiveren. De maandelijkse bijeenkomsten op de zaterdagochtend werden minder
bezocht; bijbaantjes, huiswerk, vereniging, vrienden. Ook het leeftijdsverschil leidde tot opzegging. Els Hendrikx: “We moesten dit vraagstuk bespreken. Vooral ook om de nog wél gemotiveerde oudere jeugdleden te behouden. Het idee ontstond de jeugdgroep op te delen in een
jongere (8-12 jaar) en een oudere (13-16 jaar) groep. Vervolgens hebben we die oudere jeugdleden zelf voorstellen laten doen. Dát gesprek resulteerde in: op hun leeftijd gerichte
activiteiten waarbij zij zelf meer het initiatief hebben.”
GEOCACHING

Ook voormalig jeugdlid Jan Willem Schokkin (16) werd gevraagd mee te denken over die nieuwe invulling. De 5 VWO-leerling van Het Assink Lyceum was zo’n jeugdlid dat het lidmaatschap
had opgezegd omdat het leeftijdsverschil binnen de groep hem te groot werd. Jan Willem
dacht graag mee en bracht direct ook maar een nieuwe activiteit in: geocaching. “Met een
vriend heb ik voor de groep van 6 jongeren een speurtocht in de natuur georganiseerd met als
doel het vinden van de ‘cache’ (schat). Ik bezit een GPS-apparaat waarmee je coördinaten
(oriëntatiepunten) kunt bepalen en vastleggen. Je weet dan precies waar je je bevindt. De
jongeren moesten de schat zoeken door de hen opgegeven coördinaten te volgen.” Wat je
tijdens zo’n tocht leert? “Oriënteren, observeren en samenwerken in de natuur.” Els Hendrikx
vertelt het fijn te vinden dat Jan Willem weer terug is als lid. In het kader van activiteiten voor
met name de oudere jeugd staan nu op de agenda: zoeken van fossielen in de steengroeve in
Winterswijk, een bezoek aan de sterrenwacht in Lochem, uilen tellen met de vogelwerkgroep
en een natuurfietstocht met een overnachting.
Els Hendrikx: “Nieuwe leden voor de jeugdwerkgroep van 13 tot 16 jaar zijn van harte
welkom.”
Voor meer informatie: www.ivn.nl/oost-achterhoek

Bron artikel: http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=3051699
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Meet the Geocacher*

hy6
9

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
‘cathy69’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Wanneer ben je begonnen met geocaching?
op 27/07/2013,hebben we onze eerste cache gelogd,we waren toen op huwelijks reis
in canada
“wij hebben de
kriebels gekregen
door mijn
schoonbroer die
al 3 jaar
geocaching deed”

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?
wij hebben de kriebels gekregen door mijn schoonbroer die al 3 jaar geocaching
deed
Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?
mijn eerste cache was in Canada N 42° 02.305 W 082° 44.498 wij hebben deze met
de gps van de schoonbroer gedaan want ik had zelf nog geen, en vlot gevonden
Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan
geocachen?
nog geen dagen weg geweest om te cachen, wel onze eerste vakantie onze
huwelijksreis dus
Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?
ja, en veel dingen,zeker geschiedenis,zoals de WO 1,ook al veel plaatsen leren
kennen,en de soorten bomen enz.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?
met een kano naar de cache peddelen, en onder een brug lopen
Heb je zelf al geocaches verborgen?
Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?
ja ik heb verschillende caches liggen, ook trackables, eentje zit wat vast rond
parijs, eentje zit in Spanje, een in Slowakije, Duitsland en Luxemburg
Bij deze willen we cathy69 ook nog bedanken
voor het beantwoorden van al onze vragen.

*Geonews is niet verantwoordelijk voor eventuele spel– of typfouten van de geïnterviewde.
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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.

1
4 6
2 9

9
3

8
7

1

6

7
3
2 1 5
8 2 9

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 8.

DROEDEL

6 8
1

Puzzelplezier

5

Een droedel is een raadsel en een
woordspel waarbij alleen letters gebruikt
worden en waarbij de onderlinge positie
dikwijls van belang is. Door de letters en
de posities ervan correct te interpreteren
bekomt men een woord of uitdrukking.

7

BALLONNEN-SPEL
U ziet hier 8 ballonnen. Nummer deze
ballonnen van 1 tot en met 8. De eerste
twee ballonnen hebben wij al
genummerd. Het getal dat in onderstaand rijtje achter elke ballon staat, is
de som van de getallen van de ballonnen
die door middel van een stippellijn met
elkaar zijn verbonden. Dus ballon 3 is
verbonden met D, E en F en de som van
die 3 ballonnen is 16.

Ballon 1 = 19

Ballon 5 = 13

Ballon 2 = 18

Ballon 6 = 11

Ballon 3 = 16

Ballon 7 = 8

Ballon 4 = 32

Ballon 8 = 7

GEONEWS

Ter informatie: Copyright puzzel 1 en 3: ©Denksport Puzzelbladen®, Gepubliceerd in ‘Doorbijters verdienen Venco’
Copyright puzzel 2: Frans Nijs

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

©Team tilano

©Rafael Sales

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

Shoot!

©Joke Smets

Oplossingen
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Oplossing droedel:
Benaming (B na M in G)
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Uw advertentie in Geonews?

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
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Actieve cache

Cache die aanwezig zou moeten zijn.

Ammobox

Munitiekistje gebruikt als cache. Verstandige geocachers hebben de rode stickers waarop staat
dat de inhoud explosief is, eraf gepeuterd.

Archiveren

Het door een cache-plaatser aangeven via geocaching.com dat een cache niet meer
beschikbaar is. Kan ook door een reviewer worden verricht ingeval de cache niet (meer) aan
de regels van geocaching.com voldoet, of als de cache te lang offline staat.

Attended

Logmogelijkheid om aan te geven dat men een event heeft bezocht. Een attended log heeft
dezelfde waarde als een found log.

Autocache

Een cache-route van minstens 25 km die uitsluitend per motorvoertuig kan worden afgelegd.
Meestal een multi.

Doeltreffende intuïtieve methode om een cache te vinden met de handen in de zakken. Wel
vooraf spoilerfoto's verzamelen en goede gesprekken voeren met degenen die de cache
Barny-methode hebben geplaatst en/of gevonden. Ook ruiltechnieken in de trant van: "Als jij vertelt waar
cache X ligt, vertel ik jou waar cache Y ligt" behoren tot de methode.
Bij voortuincaches* is zijn methode: aanbellen en vragen waar de ligt.
*Voortuincache

Vlakbij eigen huis geplaatste cache. Populaire verstopplaatsen zijn: voor-/achtertuin, hekje,
schuurtje, schutting, onder de lantaarnpaal enz. Reden voor dit soort plaatsing kan zijn bij
voorbeeld: gebrek aan toestemming voor het leggen in een natuurgebied, of vanwege
gewenste kennismaking met andere geocachers, e.d.

Benchmark

Meetpunt waarvan de coördinaten exact bekend zijn. Benchmarks in het Geocachen zijn
Amerikaans en kunnen speciaal gelogd worden. In de Benelux kunnen we er niets mee.

Betaalcache

Cache die zodanig is geplaatst dat er moet worden betaald om te cache te kunnen graaien.
Voorbeeld: Park/gebied/privé-terrein waarvoor entree wordt geheven.

Blubbercache

Cache die slechts te bereiken is na lang ploeteren in vette klei of lange modderpaden en
waarbij het schoeisel geheel in deze natuurlijke substantie verdwijnt.

Bokitogevoel

Gevoel dat je kunt krijgen bij het zoeken naar een cache waarbij de cache-legger je vanuit de
luie stoel recht in de ogen kan kijken... met alle mogelijke gevolgen van dien.

Bonuscache

Cache die pas gevonden kan worden na het vinden van een aantal andere caches.
Deze caches bevatten dan informatie voor het vinden van de bonuscache, veelal codes.
Een bonuscache wordt ook wel metacache genoemd.

Bookmark list

Mogelijkheid bij geocaching.com om een lijst aan te leggen van caches. Deze lijst kan
eventueel openbaar zijn, dus niet alleen voor eigen gebruik. Zo'n lijst kan handig zijn als je
geïnteresseerd bent in bepaalde soorten caches. Zowel Premium als basic members kunnen
een bookmark list aanmaken.

Boomknuffelen

Uitgebreid betasten van een boom (vaak een knotwilg) op zoek naar de cache.

Bootcache

Een cacheroute naar een locatie die uitsluitend met een vaartuig kan worden bereikt.

Brandstapel

Grote hoeveelheid takken ter camouflage op de cache gelegd, maar op een dusdanig
onnatuurlijke wijze, dat de plek juist aandacht trekt.
‘Brandstapel’ is een Nederlandse term, in België noemt men het ‘houtstapel’.

Brouwerjestruc

Met een druppel secondenlijm aan een stok snel een in een buis verstopte cache tevoorschijn
trekken. Speciaal handig voor caches waarbij water in de buis moet worden gegoten om de
cache op te duwen en geen water voorhanden is.

Bureaustoelcache

Meestal virtuele cache die thuis (vaak via internet) opgelost kan worden, zonder een locatie te
bezoeken.

Buskruittruc

Cache waarbij je met meerdere geocachers bent, waarbij iemand de cache vindt, logt en terug
legt, zonder dat de medecachers dat zien. Kan een merkwaardig effect hebben op degene die
vervolgens denkt de cache als eerste van de groep te vinden. Deze persoon merkt pas bij het
openen van de cache dat hij niet de eerste vinder van de groep is.

BVDC

Bedankt Voor Deze Cache. Kan standaard aan het eind van een log geplaatst worden. Mag
ook in andere bewoordingen. Vaak wordt de Engelse variant TFTC (Thanks For This Cache)
gebruikt.

Naar: http://www.geokletsing.nl/Begrippen/
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Wist u dat...
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… GC40 de oudste Geocache in België is en
tevens de oudste nog steeds actieve Geocache in
Europa? De cache werd gepubliceerd op 7 juli
2000, slechts enkele weken na de ‘uitvinding’
van Geocaching en nog vóór de lancering van de
website geocaching.com. De naam van GC40 is
simpelweg ‘Geocache’. ‘Geocache’ werd geplaatst door Pierre Cao en geadopteerd in 2003
door Speerpunt. Deze Geocache is door zijn zeer
hoge leeftijd gegeerd door Geocachers over heel
de wereld en Geocachers worden aangetrokken
tot deze Geocache zoals vliegen op stroop.
Bovendien is GC40 een zeer gemakkelijke Geocache met als moeilijkheidsgraad en terrein
slechts 1 ster. Deze cache is dus ook perfect om
mensen te introduceren in onze prachtige
hobby. Allen daarheen dus!

Enkele feiten over GC40:
Aantal ’Found it’ logs (t.e.m. 31/10/2014): 3.502
Aantal ‘Didn’t find it’ logs (t.e.m. 31/10/2014): 12
Aantal afbeeldingen in galerij (t.e.m. 31/10/2014): 1.405
Aantal favorites (t.e.m. 22/11/2014): 1.289
Op 15 augustus 2011 verkoos Geocaching.com
(Groundspeak) GC40 tot ‘Geocache van de week’.

©survey adjo

Van 26 tot 28 augustus 2011 vond ‘GeoCoinfest 2011 –
Europa’ plaats in het Duitse Keulen (Köln). Zo’n 4.000
Geocachers en reviewers namen deel aan dit evenement.
De organisatie van het evenement voorzag bussen om
Geo-cachers naar historische caches in de buurt te
brengen, waaronder GC40. Er werden op deze drie dagen
229 ‘Found it’ logs geplaatst op de cachelistings.

Links ziet u de originele stash zoals hij geplaatst werd op 7 juli
2000 door Pierre Cao. Momenteel ligt er een andere box die
Speerpunt drie jaar later plaatste op dezelfde coördinaten.

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

