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Grote reddingsactie voor Geocachers
Clevedon (VK) - Op zaterdag 18 april rukten de Britse hulpdiensten uit nadat
ze een oproep hadden gekregen van 15 mensen in nood. Twee motorrijders
hadden van op afstand gezien dat de personen in de modder vast waren
komen te zitten nabij de kust. De kustwacht snelde ter hulp met een
reddingsboot, twee helikopters en een hovercraft van de brandweer.
Twee personen werden gered met een helikopter. 11 anderen konden zelf
terugkeren en twee van hen beslisten te blijven.
De personen in nood bleken achteraf Geocachers te zijn die de omstandigheden in de buurt niet goed hadden ingeschat. Roger Reed, Senior Officier
Maritieme Operaties bij de Britse kustwacht, zei: “We hebben ondertussen
ontdekt dat ze de hobby ‘Geocaching’ aan het beoefenen waren. Dit deden ze
op een extreem gevaarlijke plaats en we zouden anderen niet willen aanmoedigen om in deze gebieden op zoek te gaan aangezien er zich zeer
complexe getijdenpatronen voordoen en de modder er diep kan zijn.”
“We zouden alle groepen die activiteiten zoals deze wensen te ondernemen
willen aanmoedigen ons te contacteren zodat wij alle nodige informatie
hebben om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen.” voegde hij toe.
Bron: “Major rescue as 15 treasure hunters get stuck in mud” - www.telegraph.co.uk

Erfgoeddag was schot in de roos
Zottegem (BE) - Afgelopen zondag werd op de site van De Hoevebrouwers de
Zottegemse erfgoeddag georganiseerd. Die stond in het teken van het rijke
brouwerijverleden en werd gestoffeerd met de tentoonstelling ‘Leven in de
Brouwerij’, met een kaartvoormiddag en een fel gesmaakte quiz in de
namiddag. Men kon er uiteraard een pint drinken, er waren volkspelen en een
springkasteel en wie wou, kon een fietstocht met geocaching maken, samen
met leerlingen van
het KA Zottegem.
De Erfgoeddag
werd een overdonderend succes.
Vooral in de namiddag was het op de
koppen lopen.
Bron: “Erfgoeddag was
schot in de roos” www.nieuwsblad.be
GEONEWS
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Meet the Geocacher*
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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
‘LongTreeCity’. Kom meer over deze Geocacher te weten door ons interview.

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?

“Wij hebben
verschillende
multi's en
mysteries
verborgen. Logs
daarvan vinden wij
altijd leuk om te
lezen. ”

Met name om de keuze waar we gaan wandelen makkelijker te maken dmv een
multi uit te kiezen. Voorheen wandelden we veelal door dezelfde gebieden.
Wat was je allereerste geocache en waar was deze gelokaliseerd?
Het was de spotterplaats bij vliegbasis Volkel (cache zit inmiddels in het archief).
Een simpele op pikker die ik gelijk vond mijn net aangeschafte Dakota 20.
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?
Met name tijdens de vakantie op Madeira hebben we de hoofdstad Funchal dmv
meerdere multi's goed kunnen ontdekken. Deze waren echt te moeite waard!
Goede cachegemeenschap zit er op Madeira.
Wat is het gekste wat je reeds bent tegengekomen tijdens het geocachen?
Lastige vraag. We zijn al zoveel tegengekomen. Tijdens events mensen die verkleed
zijn als kippen met Pasen. Politie die dachten dat wij aan het dealen waren onder
een brug is denk ik het meest gekke.
Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?
Met name geschiedenis dmv stadscaches (multi's). Ook is er in Noordoost
Brabant veel gebeurd tijdens de WW II en daar gaan veel caches over, zoals de
serie over het Duitslijntje.
Heb je zelf al geocaches verborgen?
Heb je zelf al trackable items de wijde wereld ingestuurd?
Wij hebben verschillende multi's en mysteries verborgen. Logs daarvan vinden wij
altijd leuk om te lezen. Ook hebben we een event georganiseerd. Trackables zijn
we zelf ook actief mee met verplaatsen en op pad sturen, maar helaas zijn er ook al
een aantal TB's verloren gegaan.
Bij deze willen we LongTreeCity 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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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 voorkomen. Elke sudoku heeft een
unieke oplossing.

KAKURO

5

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.

Elk getal in een grijs vakje is de
som van de cijfers die je in de
witte vakjes moet invullen. Enkel
de cijfers 1 tot en met 9 mogen
gebruikt worden. De diagonale lijn in zo’n grijs vakje
geeft hierbij aan in welke serie hokjes je de bijbehorende cijfers moet invullen. In een optelling mag elk
cijfer slechts één keer voorkomen. Dezelfde reeks
cijfers mag overigens slechts één keer gebruikt
worden in elke puzzel.

RAADSEL
Een jacht ligt aangemeerd in de haven. Aan de boot
hangt een laddertje van 2 meter lengte met om de
20 cm een sport. Als het eb is, steken er 7 sporten
uit het water. Bij vloed stijgt het water met
1 meter, hoeveel sporten zijn er dan nog zichtbaar?

RAADSEL
In een kelder staan 14 flesjes Duvel, 13 flesjes Trappist, 11 flesjes
Hoegaarden en 6 flesjes Kriek. In de kelder is het licht kapot en
bijgevolg kan je het etiket niet lezen, alle flesjes hebben bovendien
dezelfde vorm. Hoeveel flesjes moet ik minimum meenemen, om er
zeker van te zijn dat ik als ik flesjes ga halen dat ik dan van één soort
er minstens 10 bij heb?

GEONEWS

Ter informatie:
Copyright puzzel 1: http://www.mijnsudoku.be/invullen.php
Puzzel 2: Denksport Varia Pocket 115, pagina 42
Puzzel 3 en 4: http://www.raadseltjes.be/logischeraadsels%282%29.htm
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Een jaar lang geen nieuwe challenges meer
door Brent Pulmans

Zonder waarschuwing vooraf besliste Groundspeak, het bedrijf boven Geocaching.com,
om een jaar lang geen nieuwe challenges meer goed te keuren en te laten publiceren.
Bestaande challenges zullen echter niet verdwijnen.
Deze maatregel werd op 21 april ingevoerd en werd bekendgemaakt via het forum van
Groundspeak. Groundspeak wilt het gehele systeem van challenges grondig herzien en
om die reden beslisten ze om een jaar lang geen nieuwe challenges meer toe te laten.
Tegenwoordig zijn challenges geen cachetype op zich, maar vallen ze onder de noemer
Unknown Cache, beter bekend als een mystery. Dit levert een groot probleem op: een
Unknown Cache kan niet gebonden zijn aan voorwaarden, net zoals bijvoorbeeld een
Traditional Cache of een Multi. Dat houdt dus n dat als een Geocacher zijn naam op het
logboek heeft staan, deze per definitie de cache mag loggen online zonder aan de
voorwaarden te voldoen, tot grote ergernis van de eigenaar van de challenge uiteraard.
Om deze fout in het systeem weg te werken en om de regels omtrent challenges aan te
scherpen gaat Groundspeak een jaar lang werken aan een oplossing. Bij het vinden van
deze oplossing betrekken ze ook andere Geocachers: iedereen mag online reageren op
de volgende 5 vragen:
1. Wat vind je het leukste aan challenges?
2. Wat vind je niet leuk aan challenges?
3. Wat zou je graag veranderen aan challenges?
4. Als je je favoriete soort challenge zou kunnen omschrijven, hoe zou die dan zijn?
5. Welke soort challenges vermijd je?
Indien je feedback wilt geven aan Groundspeak, dan kan je dat doen door bovenstaande
vijf vragen te beantwoorden en te posten op het User Insights forum. Let wel op: het
forum is enkel en alleen bedoeld voor het posten van uw antwoorden op deze vragen en
het is bovendien volledig Engelstalig, Nederlandstalige antwoorden zullen
hoogstwaarschijnlijk genegeerd worden.
Denk er wel aan dat het forum waarop je je feedback kwijt kan slechts geopend is tot en
met dinsdag 12 mei 2015.
Bron: Groundspeak Forums
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Geocaching.com verbiedt PlaceSpotting
Wat is PlaceSpotting?

door Ruben Heynderycx

PlaceSpotting is een website waar je een stukje op de wereldkaart moet trachten terug te
vinden. Het is als het ware puzzelen met de wereldkaart. Een puzzeleigenaar geeft een
afbeelding op die een locatie vertegenwoordigt ergens op de wereldkaart. Het is dan aan jou
– de puzzelaar – om dat plekje terug te vinden. Er bestaan heel veel PlaceSpotting puzzels. Op
zich heeft het ook helemaal niks met geocaching te maken.

PlaceSpotting en geocaching?
Heel veel CO’s (cache owners) verwerkten deze manier van
puzzelen in hun geocaches. Ook wij hebben vaak mysteries
opgelost die waren gebaseerd op PlaceSpotting puzzels. Dat
was leuk om te doen.
Maar daar komt nu abrupt een einde aan. Groundspeak
heeft deze week beslist dat geocaches met daarin een
PlaceSpotting puzzel verwerkt niet meer mogen
gepubliceerd worden. Alle reviewers werden hierover
ingelicht. De reden voor deze beslissing blijkt het teveel aan
reclame te zijn in de rechterkant van de website. Als je het
ons vraagt een belachelijke beslissing van Groundspeak.
Hebben zij nu last van reclame op een andere website?
Waarschijnlijk omdat zijzelf niks aan die reclame hebben!?
Als Groundspeak deze lijn gaat doortrekken dan zullen er
binnenkort heel wat geocaches niet meer mogen
aangeboden worden, want op heel veel externe (niet van
Groundspeak) websites staat er wel ergens reclame voor een of ander bedrijf én heel veel
mysteries vragen om andere websites te bezoeken om de puzzel te kunnen oplossen.
Vanaf heden zijn dus alle geocaches waarin een PlaceSpotting puzzel zit verwerkt,
ge-grandfathered. Mocht je als CO toch nog proberen zo een puzzel te verwerken in jouw
geocache, zal je de listing gewoon terugkrijgen van de reviewer.

Groundspeak’s beslissingen
De laatste paar maanden heeft Groundspeak wel meerdere beslissingen genomen die kant
nog wal raken. Zo was er ook de nieuwe zoekfunctie die werd gelanceerd zonder ook maar
enige vorm van uitleg (deze werd nadien pas toegevoegd, nadat hun forum vol stond met
klachten). De nieuwe look van de website is ook niet echt wat het moet zijn voor desktop
gebruikers. Het weghalen van de weinige functies die basisleden nog hadden.
Het privacylek … En zo kunnen we nog wel even doorgaan.
ADVERTENTIE

Maar deze beslissing – omtrent reclame op een andere website – slaat alles! Het is te
belachelijk voor woorden. De geocaching Politie heeft nogmaals toegeslagen.
Het ergste is terug de communicatie naar hun “klanten” toe. Nergens staat een officiële
vermelding naar deze nieuwe regel. Noch op de blog, noch op de forums is daar ook maar iets
over te vinden. Een nieuwsbrief met daarin de melding is er ook niet. Wederom een dikke faal
van het oppermachtige bedrijf Groundspeak.
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De geheimen van de Aarde
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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.

Bedrogen door een fata morgana...
Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt… je rijdt tijdens de zomer over de weg en je ziet in de verte plotseling
iets wat lijkt op een plas water op de weg. Hoe komt dat toch? Om dat te begrijpen moet je gewoon het begrip
‘fata morgana’ begrijpen. Fata morgana is Latijn en betekent ‘luchtspiegeling’ of ‘zinsbegoocheling’. In vele talen
wordt het woord fata morgana vaker gebruikt dan het woord uit die taal zelf, zoals in het Nederlands.
Een zoektocht op de grootste online encyclopedie ter wereld, Wikipedia, geeft al snel een duidelijke uitleg:
‘Een fata morgana (herkomst woord: Italiaans: "La fata Morgana") of luchtspiegeling is een optisch fenomeen dat
het resultaat is van temperatuurinversie, een verschijnsel waarbij er grote temperatuurverschillen bestaan tussen
verschillende luchtlagen. Lucht is een zeer slechte warmtegeleider, er treedt nauwelijks vermenging op zolang er
geen noemenswaardige wind staat. Het (horizontale) scheidingsvlak tussen deze luchtlagen met verschillende
temperatuur en daardoor ook met een verschillende brekingsindex voor licht, kan zich zo onder specifieke
omstandigheden als spiegel gaan gedragen. Ook kan de luchtlaag met de laagste temperatuur zich zo als lens gaan
gedragen. Verschillen in luchtvochtigheid kunnen het effect nog versterken en warme lucht kan meer waterdamp
bevatten dan koude.‘

Een leuk weetje achter het verschijnsel is dat het vernoemd is naar Morgana (Morgan le Fay in het Engels). In de
bekende Arthur-legende is zij een machtige tovenares. Ondanks dat een kwade heks heel negatief wordt
voorgesteld, heeft Morgana ook een positief kantje: Morgana waakte over het eiland Avalon, het gezegende eiland,
waar zij zelf woonde samen met haar zusters.

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
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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.
©Rafael Sales

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

Shoot!
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15 jaar Geocaching

Op 2 mei viert Geocaching zijn 15de verjaardag. Om dit te vieren beloont Geocaching.com iedereen die op 2 of 3 mei een
Geocache vindt met een speciaal souvenir. Wie dit souvenir verdient, komt ook meteen te weten waarmee je deze zomer
souvenirs zal kunnen verdienen.
Maar hoe is het eigenlijk allemaal begonnen?
Op 3 mei werd de allereerste Geocache ooit geplaatst door Dave Ulmer, een computerconsultant die de nauwkeurigheid van GPS wou uitproberen door een ‘doel’ te verbergen in
het bos. Het idee noemde hij ‘The Great American GPS Stash Hunt’ en hij plaatste het idee op
het wereldwijde web. Zijn idee was simpel: verberg een doosje in het bos en noteer de
coördinaten met een GPS. Degene die het doosje dan ging zoeken moest dat doen met enkel
en alleen een GPS-ontvanger. De regels voor de vinder waren ook heel gemakkelijk: “Neem
iets mee, laat iets achter.”
Op 3 mei 2000 was het dan zover: Dave Ulmer plaatste zijn eerste container, een zwarte
emmer, nabij Beavercreek in de Amerikaanse staat Oregon. Tezamen met een logboek en
een potlood liet hij verschillende spulletjes achter, waaronder video’s, boeken, software en
een katapult. Ulmer deelde het waypoint van zijn ‘stash’ op de online community
sci.geo.satellite-nav: N 45° 17.460 W 122° 24.800.
Binnen de drie dagen vonden 2 verschillende lezers van de website de stash en deelden hun ervaring online. Binnen een
maand begon Mike Teague, de eerste vinder van de stash, online andere coördinaten op te zoeken van over heel de wereld en
postte die nadien op zijn eigen website. De ‘GPS Stash Hunt’ maillijst werd gecreëerd om de nieuwe hobby te bespreken. Op
die maillijst werden verschillende namen verzonnen om ‘stash’ te vervangen aangezien die een negatieve connotatie had. Eén
van die namen was ‘Geocaching’ en werd uiteindelijk gekozen om de nieuwe naam van onze hobby te worden.
Geocaching is ondertussen sterk gegroeid en ondergebracht bij het bedrijf ‘Groundspeak Inc.’, dat
speciaal werd opgericht als moederbedrijf boven Geocaching.com.
Ondertussen zijn er al meer dan 10 miljoen gebruikers van Geocaching.com, meer dan 800.000 daarvan wonen in de Verenigde
Staten, meer dan 275.000 in Duitsland en meer dan 160.000 in Canada.
Naar: “The History of Geocaching” - www.geocaching.com
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7: als het water
stijgt, stijgt de
boot ook.
9+9+9+6+1 = 34. In het slechtste geval heb je 9
flesjes Duvel, 9 flesjes Trappist, 9 flesjes
Hoegaarden en 6 flesjes Kriek bij. Als je er echter
nog één extra meeneemt, ben je er zeker van dat
er een soort is waarvan je minstens 10
exemplaren mee hebt.
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