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Den Helder (NL) – Balgzand is schoon en klaar voor het broedseizoen. Zaterdag 
7 maart lukte het voor het eerst het hele gebied te ontdoen van aangespoeld 
vuil. Met ruim 120 mensen is een volle container vuil van het wad en de  
schorren geraapt. Gelukkig wordt de troep kosteloos afgevoerd door GP Groot. 

Er waren zo veel vrijwilligers, omdat de actie ondersteund werd door  
Geocaching.com, de club van mensen die met hun gps ‘schatten’ zoeken in de 
natuur. Naast de vaste vrijwilligers waren er genoeg enthousiaste mensen om 
de gehele kustlijn af te zoeken. 

Boswachter Chris van der Vliet, die de dag namens Landschap 
Noord-Holland organiseerde, had ook hulp gekregen van het  
bedrijfsleven uit Den Helder. Snookercentrum Den Helder zorgde 
belangeloos voor de lunch en Boels Rental regelde gratis de  
overige materialen om deze dag in goede banen te leiden. Het 
broedseizoen kan beginnen! 
 

Bron: “Balgzand schoongemaakt met record aantal helpers” - www.denhelderactueel.nl 

 

Balgzand schoongemaakt met recordaantal helpers 

Jongeren doen 3D-stage bij stadsdiensten 

Zottegem (BE) - Verschillende Zottegemse stadsdiensten en de 6de jaars van 
de humane wetenschappen KAZ werken samen in het kader van de  
zogenaamde 3D-stages, dat zijn stages buiten de schoolmuren. 3D staat voor 
Denken, Doen en een extra ‘Derde’ maatschappelijke dimensie: jongeren  
stimuleren tot maatschappelijk engagement. Diverse studentengroepen zullen 
in de week van 16 maart een volle lesweek rond een maatschappelijk thema 
werken. Deze thema's zijn onder meer speeltaalklassen voor animatoren van 

de speelpleinwerking, een geocaching 
route tijdens erfgoeddag op 26 april, 
veldkoken voor senioren en bewegings-
workshops voor senioren. Deze stages 
zullen elk jaar opnieuw georganiseerd 
worden.  

Bron: “Jongeren doen 3D-stage bij stadsdiensten” - 
www.nieuwsblad.be 

 

 

http://denhelderactueel.nl/2015/03/balgzand-schoongemaakt-met-record-aantal-helpers/
http://www.denhelderactueel.nl
http://www.nieuwsblad.be/cnt/bljva_01575447
http://www.nieuwsblad.be
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ADVERTENTIE 

ADVERTENTIE 

http://ymlp.com/xghejwwmgmgj


 

 

Meet the Geocacher* 

cathy69 

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. 

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

wij hebben de kriebels gekregen door mijn schoonbroer die al 3 jaar geocaching 

deed   

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

“ik heb  

verschillende  

caches liggen,  

ook trackables” 

Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?   

op 27/07/2013,hebben we onze eerste cache gelogd,we waren toen op huwelijks 

reis in canada   

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   

Bij deze willen we cathy69 ook nog bedanken voor het beantwoorden van al 

onze vragen.  

P A G I N A  4  

Ben je ooit al verschillende dagen na elkaar van huis weggeweest om te gaan 

geocachen? Of heb je jouw vakantie al eens gecombineerd met geocaching?  

nog geen dagen weg geweest om te cachen, wel onze eerste vakantie onze  

huwelijksreis dus   

Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?  

met een kano naar de cache peddelen, en onder een brug lopen   

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.  

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 pa-

rijs, eentje zit in Spanje, een in Slowakije, Duitsland en Luxemburg   



 

 

cathy69 
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Puzzelplezier 

G E O N E W S  

SUDOKU 

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 voor-komen. Elke sudoku heeft een 

unieke oplossing. BINAIRE PUZZEL 

Een binaire puzzel bestaat uit  

enkel nullen en eentjes. In iedere 

rij en iedere kolom moeten even veel nullen als enen 

staan, bijvoorbeeld: in een even puzzel van 10 rijen 

en 10 kolommen staan in iedere rij en iedere kolom 

vijf nullen en vijf enen. Bovenop deze regel zijn er nog 

twee regels: er mogen maximaal 2 nullen of 2 enen 

naast elkaar staan en identieke rijen en kolommen 

zijn niet toegestaan. 

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. 

 

WISKUNDIG RAADSEL 

Los onderstaand wiskundig raadsel op. 

Maak 24 met 1,3,4 en 6. Deze getallen moet je juist 1 

keer gebruiken en je mag +,-,*,/ en haakjes zoveel 

gebruiken als je wil . 

RAADSEL 

Los onderstaand raadsel op. 

Een man komt een dorp binnen op vrijdag, hij gaat naar een herberg, 

eet daar zijn avondmaaltijd, en gaat slapen. 's Ochtends eet hij zijn 

ontbijt op, en pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer op vrijdag. 

Hoe kan dit? 

Ter informatie:   
Copyright puzzel 1: http://www.mijnsudoku.be/invullen.php  

Puzzel 2: http://www.binairepuzzel.net/  

Puzzel 3 en 4: http://www.quizvraag.be/vragen_raadsels%281%29.htm 
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Privacyproblemen op geocaching.com 
door Ruben Heynderycx 

Deze week werd een privacylek ontdekt op de website geocaching.com. Groundspeak 
was er zich niet van bewust dat er bepaalde gegevens zomaar te grabbel lagen voor Jan 
en alleman. 

De gegevens die te grabbel lagen, waren de thuiscoördinaten die iedereen met een  
geocaching.com-account dient in te vullen op zijn/haar profielpagina. Wanneer je deze 
invult, krijg je een duidelijke melding dat deze gegevens niet publiekelijk verstrekt  
worden. 

 

Uiteraard kies je er zelf voor om jouw exacte coördinaten op te geven of coördinaten op 
dat pleintje een beetje verder. Maar daar gaat het niet om. Ongeacht of je nu jouw  
exacte locatie invult of niet, zou er niks mogen te grabbel liggen voor anderen. Dit druist 
volledig in tegen de wet van de privacy. 

Op de website zelf werden nergens jouw coördinaten tentoon gesteld, maar via de  
Live-API en een beetje programmeerkennis kon je perfect een programma, script of  
eender wat schrijven waarmee je van iedereen zijn thuiscoördinaten kon opvragen. 
(zie: https://api.groundspeak.com/LiveV6/geocaching.svc/help/operations/
GetAnotherUsersProfile) 

We schrijven “kon”, want van het moment Groundspeak werd ingelicht over dit  
probleem, zijn deze op hun beurt onmiddellijk tot actie over gegaan. Naar verluid was 
Bryan Roth “not amused” toen iemand hem het bewijs aanreikte d.m.v. zijn (Bryan) 
thuiscoördinaten te bepalen en door te geven. Dit alles bleek een bug te zijn waar 
Groundspeak geen weet van hadden. 

Op 2 maart 2015 werd aan de hand van deze bug een script geschreven voor het  
programma GSAK. Het script was bedoeld om de loggers van een bepaalde geocache in 
kaart te brengen. Dat leverde enkele kolommen op met data, waaronder de UserID, 
UserName en de thuiscoördinaten. Op 9 maart 2015 heeft Groundspeak het lek kunnen 
dichten.  
 
Maar liefst 7 dagen zijn voorbij gegaan vooraleer iemand aan de alarmbel trok. Dan  
hebben we het ook nog alleen maar over dit geval. Wie weet zijn er nog wel mensen met 
kennis van zaken die dit al veel eerder voor elkaar hadden!? Dan is het maar de vraag 
hoeveel thuiscoördinaten er al gelekt zijn in het verleden. 

 

http://www.geocaching.com
https://api.groundspeak.com/LiveV6/geocaching.svc/help/operations/GetAnotherUsersProfile
https://api.groundspeak.com/LiveV6/geocaching.svc/help/operations/GetAnotherUsersProfile
http://www.gsak.net/
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ADVERTENTIE 

We stelden ons ook de vraag of Groundspeak het fatsoen zou hebben hieromtrent te 
communiceren met hun leden, maar tot op vandaag blijft hun antwoord uit.  
Ondertussen werd op 21 maart een onderwerp gestart op het officiële Groundspeak 
forum om mensen erop attent te maken dat er iets niet pluis is met Groundspeak en 
hun privacy-reglement, maar ook daarop wordt tot nu toe niet officieel gereageerd 
door hen. Wel komt er veel onzinnige commentaar als: “Op internet heb je geen  
privacy.” Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Groundspeak zich niet houdt 
aan hun eigen privacy reglement waarin letterlijk te lezen staat dat bij het invoeren 
van jouw thuislocatie deze gegevens privé worden gehouden. Niet dus. 

Toen Groundspeak te horen kreeg over het lek, werd er onmiddellijk opgetreden. Nu 
blijkt dat de thuiscoördinaten die je hebt ingevoerd terug openbaar werden gemaakt 
via de LiveAPI. Het is te zeggen dat de exacte coördinaten – die jij hebt ingevoerd – 
niet worden weergegeven, maar Groundspeak heeft een – zoals ze het zelf noemen – 
random error ingevoerd. Jouw thuislocatie wordt nu dus met een paar meter on-
nauwkeurigheid blootgegeven. Hierbij stellen wij ons wederom de vraag of dit wel 
wettelijk is? Waar haalt Groundspeak zelfs het recht om die “privé-informatie” te 
gaan gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor je ze hebt ingevoerd? 

Wederom een heel dubieus iets waar Groundspeak tegenaan loopt. Het is niet de 
eerste keer dat Groundspeak zich niet legaal opstelt omtrent bepaalde zaken. Zo is er 
ook nog het feit dat men verklaart VAT of BTW gebonden te zijn, maar nergens staat 
een BTW-nummer vermeld op hun website(s) en indien er naar gevraagd wordt,  
blijken ze die informatie niet te willen verschaffen. Toch vreemd dat we allemaal nu 
ineens extra moeten gaan betalen wegens deze VAT of BTW wijziging!? 
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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 

De geheimen van de Aarde 
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. 

Waar komen de seizoenen vandaan? 
Doordat de rotatieas van de Aarde niet 

loodrecht op de aardbaan om de zon staat, 

maar daar 23,4° van afwijkt (inclinatie),  

verandert de hoek waarmee de Zon de  

Aarde beschijnt, in de loop van een jaar. 

Samen met de beweging om de Zon zorgt 

dit ervoor dat er op Aarde seizoenen  

voorkomen. Voor een waarnemer op het 

noordelijk halfrond zal de Zon hoger aan de 

hemel staan wanneer de noordpool naar de 

Zon toe gekanteld is. Daardoor is de  

temperatuur in die perioden hoger, terwijl 

de temperatuur lager is als de noordpool 

van de Zon af gekanteld is. Binnen de  

poolcirkels is de Zon zelfs gedurende een 

gedeelte van het jaar helemaal niet te zien (de zogenaamde poolnacht). In de astronomie zijn de seizoenen  

vastgelegd afhankelijk van de stand van de aardas ten opzichte van de Zon. De twee punten in de aardbaan waar 

een van de twee polen naar de Zon gericht is, worden zonnewendes genoemd en de twee punten waarop de Zon 

precies boven de evenaar staat, de equinoxen. Die vier punten verdelen een jaar in zomer, herfst, winter en lente. 

Voor het noordelijk halfrond geldt dat de afstand tot de zon in het zomerseizoen iets groter is dan in het  

winterseizoen; de zomer duurt hier dan ook een paar dagen langer dan de winter. Op het zuidelijk halfrond is dat 

juist andersom. Hierdoor zijn de seizoensverschillen op het zuidelijk halfrond iets groter. Op Mars is dat effect veel 

sterker, doordat de baan van deze planeet meer van de cirkelvorm afwijt. 

 

Bron: Wikipedia 

http://www.geonewsbene.com/forum
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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. 
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Foto’s uit onze vorige edities zijn te vinden op geonewsbene.com 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/geonewsbelgienederland 

  ©Rafael Sales 

©
K

ar
e

l E
rd

b
ru

g
g

en
 

©Rafael Sales 

Shoot! 
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Oplossingen 

De droedel die vorige maand in Geonews verscheen is door enkelen opgelost. Voor zij 

die het antwoord graag weten: de oplossing is ‘Bevolking’. José Nahon is de gelukkige 

winnaar van het bordspel ‘Treasure Hunt’ en mag het binnenkort in de bus verwachten. 

Van harte proficiat José! 

De opgave:  

6/(1 - (3/4)) = 24  

Lanaken (BE) - Oud-Rekem – nog steeds het mooiste dorp in Vlaanderen — zal de eerste locatie in  
Limburg worden met een eigen app. Dat is een primeur voor Limburg.  

Donderdag 12 maart 2015 stelt de Dienst Citymarketing, Communicatie en Toerisme van de gemeente 

Lanaken met trots een app voor die bezoekers met behulp van GeoCaching  via hun smartphone of  

tablet-pc rondleidt aan de hand van een interactief parcours. Eens de app geïnstalleerd, krijgen de  

toeristen vragen voorgeschoteld op basis van hun positie in Oud-Rekem (gps-gestuurd). Via foto’s en  

filmpjes worden bezoekers langs een parcours geleid doorheen de historische locatie. Op het einde van 

hun tocht krijgen ze bij een lokale partner een drankje aangeboden.  

 Info: www.lanaken.be 

Bron: “App voor Oud-Rekem is primeur voor Limburg” - www.hbvl.be 

App voor Oud-Rekem is primeur voor Limburg 

De naam van zijn paard is Vrijdag. 

http://www.lanaken.be
http://www.hbvl.be/cnt/blgke_01574187/app-voor-oud-rekem-is-primeur-voor-limburg
http://www.hbvl.be
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Geocaching woordenschat voor dummies 
F 

Favorite 

Puntje dat je kunt toekennen aan een bepaalde cache. De bedoeling is, dat je het  
puntje toekent aan een cache die het in jouw ogen verdient, vanwege het verdienstelijk zijn  
daarvan. Je mag per 10 gevonden caches 1 favorite uitdelen. Je doet dat op de pagina van 
de betreffende cache, mits je die cache als found hebt gelogd. Bovenaan de pagina staat 
het totaal aantal favorites dat door geocachers aan de cache is toegewezen. 

Feest-cache 
Cache die ter gelegenheid van iets feestelijks (soms tijdelijk) is neergelegd. Dat kan bij 
voorbeeld Sinterklaas, Kerst of Sint-Juttemis zijn of een geboorte, huwelijk of 1000ste 

found. 

FFC 
First Finders Certificate. Certificaat dat in een nieuwe cache wordt geplaatst als bonus voor 
de eerste vinder. 

Fiets-cache 
Een cache-route van minstens 15 km die uitsluitend fietsend kan worden afgelegd. Meestal 
een multi. Als de route ook per motorvoertuig kan worden gedaan, is het geen fiets-cache. 
Voor de liefhebbers mag het natuurlijk ook wandelend worden gedaan. 

File-cachen 

Verschijnsel veelal tijdens een event waarbij met minimale moeite een cache kan worden 
gelogd. Geen enkele aanwijzing hoeft gezocht te worden, geen berekening hoeft te worden 
gemaakt. Gewoon je voorganger volgen, een nummertje trekken en op je beurt wachten 
om te kunnen loggen. Ook wel polonaise-cachen, kudde-cachen of een Barny-dag  
genoemd. 

Fireneedle 
Reflector die in donker erop geworpen licht van bijvoorbeeld zaklantaarns helder  
weerspiegelt. Wordt veel gebruikt bij zogenaamde nacht-caches. 

Flet-kwaliteit 
Hoge kwaliteit van cache, way-points en cache-route, zowel qua uitvoering als qua  
afwerking als qua fantasie. 

Flut-log "Wij haden de cahce snel gevonden, snel naar de volgende." Of dergelijke. 

Found 
Het hebben gevonden van een cache + het loggen ervan op de site van Geocaching.com. 
Daardoor telt de vondst mee in allerlei statistieken. 

FOUND IT! 
Enthousiaste uitroep van een geocacher bij het vinden van de cache of een way-point. Ook 
gebezigd: YES!, KHEBBUM, PLOK!, HIERO!, HOU MAAR OP!, IS-DIT-UM?!, KIJK DAAR AAN 

DE OVERKANT!, <diep stilte> (om mede-cachers nog wat langer te laten zoeken). 

Force Combinatie van ervaring, inzicht en intuïtie waarmee men 'aanvoelt' waar de cache ligt. 

Foto-cache Multi-cache waarbij mbv foto's wp-gegevens moeten worden verzameld. 

Foto-truc 
Op toeristische cache-plekken zogenaamd foto's maken om zodoende ongezien een cache 
te kunnen rapen en/of verbergen. 

Frustie-cache Cache die op veel frustie-lijsten/frustratie-lijsten voorkomt. 

Frustie-lijst 

Frustratielijst inhoudende: 
1. persoonlijke verzameling caches die betreffende geocacher in eerste instantie niet heeft 
kunnen vinden, en waarvoor herhalingsbezoeken noodzakelijk zal zijn, eventueel met  
hulptroepen.  

en/of 
2.  persoonlijke verzameling puzzelcaches die betreffende geocacher nog niet heeft kunnen 

oplossen. 

FTD First to discover. Eerste maal dat een TB of coin wordt gediscovered. 

FTF First to find. Eerste vondst van een cache, ontmaagding dus, goud dus. 

FTF-jager 
Ook wel ‘Maagdenjager’ genaamd. Dit is een Geocacher die veel energie steekt in het als 
eerste willen vinden van een cache, ook wel het ‘ontmaagden’ van een cache genaamd. 

FTF-klassement 
Klassement van de ontmaagdingen van Nederlandse of Belgische caches. Het toekennen 
gebeurt handmatig via het doorlezen van de logs. In België wordt dit sinds enkele maanden 

niet meer gedaan aangezien dit een te tijdrovende aangelegenheid is. 

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

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

 

de teek steekt zijn kop weer op 
 

De zon schijnt, de temperatuur stijgt, de teek slaat weer toe… 

Het is lente en teken ontwaken weer. Deze parasieten proberen een gastheer 

te zoeken om bloed te kunnen zuigen voor hun voortplanting. Teken kunnen 

de ziekte van Lyme met zich meedragen, deze ziekte tast op lange termijn spie-

ren, gewrichten en zenuwstelsel aan. (Bij ongeveer 1,1 tot 3,4% van de perso-

nen met een tekenbeet ontwikkelt de ziekte zich.) Hoe kan je vermijden dat jij 

gastheer wordt? Volg volgende tips op: 

1. Draag gesloten schoenen. 

2. Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken. 

3. Draag kledij met lange mouwen; 

4. Teken kruipen vaak op het hoofd van een kind; laat hen daarom een pet dragen als 

extra bescherming. 

5. Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk op de paden. 

Bron: http://www.zorg-en-gezondheid.be/ 

BELANGRIJK! 


