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Uw maandelijkse portie puzzelplezier…
te vinden op pagina 6.
Oplossingen op pagina 11
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Officiële Geocaching-app vernieuwd
Naar: http://www.iphoneclub.nl/333571/geocaching-app-vernieuwd-2014/

Geocaching.com heeft de bijbehorende iPhone-app
compleet vernieuwd voor 2014. Nu het weer lekkerder
weer wordt, is het tijd om de natuur in te trekken op
zoek naar verborgen schatten. De vernieuwde app is
aangepast aan het uiterlijk van iOS 7, bevat een nieuwe landkaart waarmee je jouw trackables kunt volgen
en bevat meer informatie over jouw favoriete geocacheplaatsers (cache owners).
Geocaching lijkt een goedkope hobby, maar als je naar
de app kijkt krijg je een andere indruk: de prijs van de
app is voor seizoen 2014 omhoog gegaan van €8,99
naar €11,99 en bovendien kun je ook nog een jaarabonnement van €26,99 binnen de app afsluiten voor
premium-functies. Voor App Store-begrippen is dat
veel. Groundspeak is het bedrijf achter de officiële
Geocaching-app, die ondanks de fikse prijs behoorlijk
goed wordt gewaardeerd. Nederlandse gebruikers geven de app een gemiddelde
waardering van 4,5 sterren.
De trackable-landkaart zorgt ervoor dat je jouw trackable op de kaart kunt volgen,
terwijl ze over de wereld bewegen van de ene geocache naar de andere. Er zijn al
miljoenen caches in 185 landen, dus dat kan een leuk spoor opleveren. In de app
kun je zoeken op GCcode. Weet je de GCcode van een cache al, dan kun je die
direct opzoeken via de app.
Er is ook een Owner-zoekfunctie toegevoegd, zodat je meer informatie krijgt over de
persoon die de cache geplaatst heeft. Heeft hij/zij nog meer leuke caches in de buurt
verstopt? Dan kun je er meteen naar op zoek. Sommige plaatsers steken echt
moeite in het kiezen van een mooie verstopplek en schrijven leuke tekstjes om ze te
vinden.
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Straat bijna 3 uur afgesloten door Geocache
Naar: http://nwherald.com/2014/04/08/suspicious-object-in-algonquin-a-part-of-treasure-hunting-game/aky2dsk/

ALGONQUIN, Illinois, Verenigde Staten
Op dinsdag 8 april werd ‘Route 62’ in de Amerikaanse stad Algonquin
afgesloten nadat een stadsarbeider een vreemd object had opgemerkt naast
de weg. Het vreemde object was een groen geverfde PVC-buis.
De politie kwam ter plaatse en riep meteen de hulp in van de Kane County
Bomontruimingsdienst en de Algonquin-Lake in the Hills brandweer om hen bij
te staan in het onderzoek naar het verdachte voorwerp.
De hierboven vermelde diensten kwamen tot de conclusie dat het om een
Geocache ging en openden ‘Route 62’ terug na ongeveer drie uur.
De buurtbewoners zullen door de stad op de hoogte gebracht worden over de
Geocache om verder geen ongerustheid op te wekken.

GAPP WORKSHOP: GlobalcachingAPPlication
GAPP oftewel Globalcaching APPlication is een krachtige geocache manager.
In eerste instantie wordt het gebruikt om een geocache-database aan te leggen (bv. alle
caches van geheel België).
In die database kan je dan verschillende zaken gaan uitvoeren: filteren of zoeken, selecteren, notities toevoegen, additionele coördinaten toevoegen, exporteren naar verschillende
bestandstypes, exporteren naar de gps en nog zoveel meer.
Meer informatie op http://rh-design.be/RubensEmpire/gapp-workshops/
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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
‘Dr2thurt’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Wanneer ben je begonnen met geocaching?
20-03-2012
Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?
“Zelf heb ik enkele
reeksjes in De
Panne verborgen ,
maar het vergt
veel inspanning om
deze te
onderhouden ...“

Gezien op televisie en toen de kinderen warm gemaakt om deel te nemen zodat
ze ook eens met hun bakjes in de buitenlucht kwamen.
Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?
Onze allereerste geocache was " De Doornpanne" - GL7PNXRE- Gezocht met een
GPS en ie was gevonden binnen de minuut.
Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om
te gaan geocachen?
Tijdens onze vakantie in het zuiden van Frankrijk werd de omgeving
afgeschuimd naar pottekes , Alsook tijdens onze skivakantie werden pottekes
gezocht in Courchevel en omgeving. Dit was een ervaring op zich , op skilatten
zoeken naar Caches.
Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de
wijde wereld ingestuurd?
Zelf heb ik enkele reeksjes in De Panne verborgen , maar het vergt veel inspanning om deze te onderhouden , daar er steeds mensen zijn die de onhebbelijke
gewoonte hebben om containers te ontvreemden. Ook heb ik verschillende TB's
in omloop maar de meest spectaculaire is toch wel "Granny goes on a world trip"
TB4XVKB : Deze TB werd meegenomen naar Australie
door mijn tandartsassistente om daar te droppen. Daar werd
ie opgepikt door "pyrite Ninja's" en ondertussen heeft ie
reeds meer dan 40.000 km afgelegd in hun handen. Granny
is zelfs tot op 150 km van haar thuishaven genaderd door
Brussel te bezoeken. De moeite om eens haar listig te overlopen met bijbehorende foto's. Van mijn 18 TB's zijn er 2
naar onbekende oorden verdwenen. De rest is nog actief. Ik
probeer altijd om TB's zo snel mogelijk van plaats te doen
wisselen en te droppen.
Bij deze willen we Dr2thurt ook nog bedanken voor
het beantwoorden van al onze vragen.

*Geonews is niet verantwoordelijk voor spelfouten of grammaticale fouten van de geïnterviewde.
Het interview is weergegeven zoals de geïnterviewde het online beantwoord heeft.
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Resultaten poll
‘Aan welk woord denkt u spontaan als u aan Geonews denkt?
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Test je talenkennis met dit
spelletje!

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 alle puzzels
zijn te vinden op pagina 11.
Veel plezier!

Verbind het spreekwoord/
de zegswijze met de correcte
betekenis.
SPREEKWOORD

BETEKENIS

Zijn penaten opzoeken.

1

A

Men vindt iets heel erg.

Het eind is zoek.

2

B

Niet opgemerkt worden.

Hij kan meer dan alleen brood eten.

3

C

Wie heeft wat hij wil, protesteert niet vlug.

Vele graantjes maken een brood.

4

D

Naar huis gaan.

Een muurbloempje zijn.

5

E

Een hoge eigendunk hebben.

Een tevreden roker is geen onruststoker.

6

F

Vele kleine dingen maken iets groot.

Kwade honden bijten elkaar niet.

7

G

Het goede van het slechte scheiden.

Hij heeft een kat op het anker gezet.

8

H

Hij heeft verstand van zaken.

Het kaf van het koren scheiden.
Iedere kraai denkt dat zijn eieren het witste zijn.

9
10

I
J

Hij kan leven van het verdiende geld.
Slechte mensen helpen elkaar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

WOORD

RAAD HET WOORD
Test je talenkennis met dit
spelletje!

...............

Welk woord zoeken we?

.......

Het centrale thema is hier
geneeskunde.
BESCHRIJVING

..........
# LETTERS

ste

1

LETTER

Deze zuster of broeder zijn het allebei

15

V

Deze dokter snijdt om je beter te maken

7

C

Visite van de huisarts

10

H

Benauwde ziekte

5

A

Dik en blauw door ongeval

8

G

Werkdokter

12

B

Meer dan goed na ziekte

5

B

Dit balletje slik je om beter te worden

3

P

Pillenwinkel

8

A

Rechterhand van de dokter

9

A
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............
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In de vorig editie van Geonews hadden we dit wiskundig raadseltje uitgekozen voor onze wedstrijdvraag. Helaas bleek dit voor de meesten veel te moeilijk om op te lossen, waarvoor onze excuses. Een
woordje uitleg is op zijn minst wel even gepast bij het volgende raadsel:
Voor de wedstrijdvraag van deze editie nemen we eens een kijkje bij de familie Vandesteen. Deze
familie runt een boerderij en ze zijn uiteraard verzot van dieren. Ook het jongste dochtertje, Fientje, is
helemaal mee met de familietrend. Zij heeft namelijk een zwak voor hamsters
Uit de berekeningen van vader Vandesteen weten we dat de gemiddelde prijs per hamster vorige
maand €20 bedroeg. Een van de hamsters wist echter te ontsnappen, waardoor de gemiddelde prijs
plotseling €29 bedroeg! (er kwamen op geen enkel moment hamsters bij)
De vraag luidt: Hoeveel euro was de weggelopen hamster waard?

Nu kun je zeggen dat dit raadsel onmogelijk doordat het aantal hamsters niet gegeven is, maar daar laten
we ons uiteraard niet door afschrikken. Doordat er een hamster ontsnapt en het gemiddelde niet 0
wordt, weten we al dat er minstens 2 hamsters waren. Tevens weten we ook dat de gemiddelde prijs
voor de ontsnapping €20 is en na de ontsnapping €29. En voor degenen die het nog niet zouden weten,
de gemiddelde prijs is gelijk aan de som van de prijs van de hamsters gedeeld door het aantal hamsters.
Met deze gegevens zouden we toch al iets kunnen doen.
Nu zitten we inderdaad nog met het lastige probleem dat we niet weten hoeveel hamsters Fientje heeft.
Omdat we er al zeker van zijn dat Fientje er minstens 2 had, maken we het onszelf niet te moeilijk. We
gaan er dus om te beginnen van uit dat Fientje slechts 2 hamsters had.
Voor 2 hamsters komt dit neer op:

Doordat we weten dat de gemiddelde prijs na de ontsnapping plotseling stijgt van €20 naar €29, weten
we dus voor dit geval dat de niet ontsnapte de hamsters €29 waard is. We hernemen dus onze eerdere
vergelijking:

Kijk verder op pagina 8!
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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

Geonews zoekt… (nog steeds)
Eventhopper
Bezoekt u regelmatig events en schrijft u graag
samenvattingen of maakt u graag foto’s? Dan bent u de
persoon die Geonews zoekt!

Fotograaf
Bent u graag bezig met fotografie en doet u dat ook
graag tijdens het Geocachen? Dan bent u de persoon
die Geonews zoekt!
Bent u geïnteresseerd in de functie van eventhopper
of fotograaf voor Geonews? Neem snel contact met ons
op! Mail naar geonews@hotmail.nl om u op te geven of
om meer informatie te bekomen.
(Let wel: deze functies zijn op vrijwillige basis)

Er zijn geen verplichtingen verbonden aan de
hierboven vernoemde functies. Geonews vraagt enkel om
telkens je een event bezoekt er een kort verslagje
van te schrijven of foto’s te maken. Op deze manier
kunnen we aan andere Geocachers tonen hoe de sfeer
was op het event, hoe goed anderen het vonden ...

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

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

BETEKENIS

Zijn penaten opzoeken.

1

A

Men vindt iets heel erg.

Het eind is zoek.

2

B

Niet opgemerkt worden.

Hij kan meer dan alleen brood eten.

3

C

Wie heeft wat hij wil, protesteert niet vlug.

Vele graantjes maken een brood.

4

D

Naar huis gaan.

Een muurbloempje zijn.

5

E

Een hoge eigendunk hebben.

Een tevreden roker is geen onruststoker.

6

F

Vele kleine dingen maken iets groot.

Kwade honden bijten elkaar niet.

7

G

Het goede van het slechte scheiden.

Hij heeft een kat op het anker gezet.

8

H

Hij heeft verstand van zaken.

Het kaf van het koren scheiden.
Iedere kraai denkt dat zijn eieren het witste zijn.

9
10

I
J

Hij kan leven van het verdiende geld.
Slechte mensen helpen elkaar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

H

F

B

C

J

I

G

E

# LETTERS

1ste LETTER

WOORD

Deze zuster of broeder zijn het allebei

15

V

Deze dokter snijdt om je beter te maken

7

C

Visite van de huisarts

10

H

Benauwde ziekte

5

A

Dik en blauw door ongeval

8

G

Werkdokter

12

B

verpleegkundige
chirurg
huisbezoek
astma
gekneusd
bedrijfsarts

Meer dan goed na ziekte

5

B

Dit balletje slik je om beter te worden

3

P

Pillenwinkel

8

A

Rechterhand van de dokter

9

A

BESCHRIJVING

beter
pil
apotheek
assistent

