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1 jaar Geonews 

Wat begon als een klein magazine in mei 2013 is nu reeds uitgegroeid tot het  

geliefde magazine van vele Geocachers in Vlaanderen en Nederland. 

Dat ging niet zonder moeite: nieuwe rubrieken werden verzonnen, rubrieken die 

niet zoveel aantrek hadden verdwenen, het doelpubliek breidde uit … 

Al deze veranderingen maken Geonews wat het vandaag de dag is. 

In deze uitgave blikken we terug op een jaar Geonews alsook op de belangrijkste 

gebeurtenissen van de voorbije 12 maanden. We geven u ook informatie die u 

reeds in ons eerste nummer kon vinden: Geocaches plaatsen in natuurgebieden en  

bossen; Geocachen in natuurgebieden beheerd door Natuurpunt ... 

Mei 2013 

Cache In Trash Out (CITO) 
Over heel de wereld leerden Geo-

cachers enkele jaren geleden een 

nieuw soort evenement kennen: een 

CITO-event. Tegenwoordig worden 

ze steeds meer georganiseerd en zor-

gen ze ervoor dat Geocachers helpen 

de natuur schoon te houden, en dit 

tijdens een cachetocht, waardoor de 

cachers dubbel profijt hebben. 

Aangezien dit soort evenement onze na-

tuur in Vlaanderen, die stukje bij beetje 

verdwijnt, een duwtje in de rug geeft, wil-

len wij Geocachers aanzetten dit soort 

evenement te organiseren. Daarom beslis-

te onze redactie om Vlaamse organisato-

ren een klein cadeautje te geven: bij het 

organiseren van een CITO-event krijgt de 

organisator een halve pagina in Geonews 

om zijn evenement te promoten. Binnen-

kort dus meer CITO-nieuws in Geonews! 

Juni 2013 

Op donderdag 16 mei werd een  

inwoner van het Nederlandse  

Schietecoven opgeschrikt doordat een 

vreemde man een pakketje achter de 

postbus van haar straat plaatste. 

Vervolgens reed de man hard weg in 

een auto met Duitse kentekenplaten. 

De bewoner alarmeerde de hulp-

diensten, die de    Nederlandse  

explosieve opruimingsdiensten inscha-

kelde. Na onderzoek bleek het om 

een Geocache te gaan. Om verdere 

opschudding te vermijden en om de 

bewoners wat meer rust te gunnen 

moest de cache onmiddel l i jk  

gearchiveerd worden. 

Bekijk het volledige verslag van L1 

via deze link. 

Je kan ook surfen naar de website 

van L1 (www.l1.nl) en 

‘Schietecoven’ intypen in de  

zoekbalk. 

Bommelding in Schietecoven (NL) 

Locatie van de ‘bom’, 

achter deze postbus 

http://www.l1.nl/video/schietecoven-ontruimd-voor-geocaching-16-mei-2013#.UXJnhcpulco
http://www.l1.nl
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Juli 2013 

Eindelijk! 
‘s Werelds oudste niet 

gevonden Geocache is 

eindelijk gevonden. De 

Geocacher Stormgren-X 

(links te zien met de Geo-

cache) slaagde er op 8 juni 

in de Geocache ‘4.5lb 

Walleye’ (GCDFB) te ont-

maagden, nadat deze in 

juni 2001 geplaatst was. 

Stormgren-X was 8 dagen 

lang samen met een goede 

vriend onderweg richting 

de Geocache, maar de trip 

was alles behalve normaal. 

Ze deden het met een 

kano! 

Om ook nog maar te  

kunnen vertrekken naar 

de cache werden er meer 

dan 6 maanden voor-

bereidingen getroffen: 

Stormgren-X deed op-

zoekwerk over de route, 

hij ging zelfs op zoek naar 

getuigenissen van de vaar-

route die ze deden. Hij 

zorgde ook voor het  

voedsel, de logistieke  

ondersteuning, enzovoort. 

 

De dag voor hun vertrek 

postte hij een berichtje 

over hun reis op het Geo-

caching forum. Bij zijn 

thuiskomst waren er al 

meer dan 375 antwoor-

den gekomen met onder  

andere  succeswensen en 

lovende woorden van  

collegacachers van over 

heel de wereld. 

De kano waarmee ze hun reis deden. 

Augustus 2013 

31 dagen Geocachen = 31 souvenirs 
Augustus 2013 zit boordvol avontuur 

door de 31 Days of Geocaching.  

Iedere dag van augustus kan je een uniek 

souvenir voor op je profiel  

verdienen. Je kan alle souvenirs  

bewonderen op de kalender die  

Geocaching.com speciaal voor deze 

maand gemaakt heeft. 

ADVERTENTIE 



 

 

September 2013 

Opnieuw paniek in Nederland door... een Geocache! Bron: www.l1.nl 

Na de bommelding in Schietecoven enkele weken 

geleden is er opnieuw paniek geweest vanwege een 

Geocache: in een bos nabij Maasbree zagen enkele 

muggles dat iemand iets verstopte op een eilandje 

in een vijver en vervolgens wegrende. De  

verontrustte muggles belden de politie. 

Op hun beurt schakelde de politie de brandweer in, 

die tot de conclusie kwam dat het mysterieuze  

object dat er verstopt werd een Geocache was. 

Het is al de tweede keer op korte tijd dat de  

hulp-diensten ingeschakeld werden voor een Geo-

cache. 

Er wordt Geocachers gevraagd nog meer 

‘onopvallend’ te zijn op goed zichtbare plaatsen  

zoals in een park, tussen akkers, in de dorpskern ... 

Oktober - November 2013 

Geocaching in space 

O 
p 6 november vertrok de Amerikaanse astronaut Rick 

Mastracchio met een Russische Soyuz-rakket naar het 

Internationaal Ruimtestation ISS met een toch wel  

opmerkelijk vrachtje aan boord: een Travel Bug. 

De astronaut zal gedurende 6 maanden aan boord van het ISS leven en 

de TB die hij met zich mee nam gebruiken om studenten in de  

Amerikaanse staat Connecticut wat extra aardrijkskunde en  

wetenschappen te leren om hen warm te maken voor zulke studies. 

Rick Mastracchio zal buiten het ‘onderrichten’ van  studenten op Aarde ook iets speciaals doen 

in het ISS: hij zal een Geocache loggen die zich reeds in het ruimtestation bevindt. 

Het Geocaching Hoofdkwartier (HQ) zal de hele reis, het vertrek in het speciaal, in het oog  

houden. 

Het weekend van Mastracchio’s vertrek werden wereldwijd ook meer dan 1500 ‘Geocaching in 

Space’-events gehouden. 

 

Tijdens het gehele weekend van het vertrek werden er in België maar liefst 9 ‘Geocaching In 

Space’-events georganiseerd, het was zeker de moeite om eens te gaan kijken! 

 

http://www.l1.nl/nieuws/223488-weer-ophef-om-geocache#.UaYT_j9ulco
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December 2013 

Op donderdag 21 november heeft een vreemd voorval 

plaats gevonden in een veld in North Scarle (Verenigd 

Koninkrijk). 

Sarah Leonard, een 59-jarige vrouw, werd tijdens een 

Geocachingtocht vertrappeld door koeien. 

Haar broer Andrew Leonard vertelde aan de BBC dat 

ze een gebroken sleutelbeen had, alsook twee gebroken 

armen en enkele ribben. Volgens hem heeft zijn zuster 

ongelooflijk veel geluk gehad: ondanks haar verwon-

dingen was ze nog in staat een alarmcentrale te bellen, en dat zonder bril, 

aangezien de vrouw bij het incident haar bril verloren had. 

Mevrouw Leonard zou in de velden van North Scarle aan het Geocachen 

geweest zijn toen het ongeluk zich voordeed, zo meldde de BBC. 

Bron: BBC News 

Januari 2014 

Hiep, hiep, hoera! 

Wie verjaart er? De earthcache natuurlijk! Sinds de eerste earthcache  

gepubliceerd werd op 10 januari 2004 leerde hij ons veel bij over onze Aarde. 

De earthcache liet ons spectaculaire plekken zien, waaronder rotsformaties, 

bergtoppen, grotten … maar ook zeer zeldzame natuurverschijnselen 

(bijvoorbeeld bij GC1FG1A). Earth-caches worden wereldwijd over het  

algemeen vaker gevonden dan andere cachetypes. Geef jouw mening over de  

earthcache op het forum van onze vernieuwde website. 

Februari 2014 

Oeps... 
Uit een interview van het Nieuwsblad bleek onlangs dat politicus Ludo  

Helsen zo nu en dan ook eens aan Geocaching doet. In het interview verklaarde hij 

dat zijn dochter Joke en haar gezin al jaren Geocachers zijn en dat Helsen en zijn 

vrouw op hun jaarlijkse vakantie in Frankrijk ook worden betrokken in de schatten-

jacht. In het interview legde Helsen ook het begrip ‘coin’ uit, maar maakte toch 

een fout door de journalist een coin te laten zien: de foto van de coin (met code!) 

werd gewoonweg op het internet gepubliceerd.  

 

De vermeende  

Geocoin 

http://www.geocaching.com/geocache/GC1FG1A_duden-waterfalls


 

 

Buiten dit foutje deed Ludo Helsen volgens ons niets verkeerd in het interview. 

Hij vertelde de journalist dat hij door Geocaching al verschillende mooie plekjes 

heeft gevonden die hij zonder deze hobby nooit gevonden zou hebben. 

Als we Helsen moeten geloven zal hij of zijn familie de coin op een dag naar 

Zuid-Afrika brengen. 

Februari 2014 (vervolg) 

Maart 2014 

Gezinsbond vindt schat van de Daalderschans 

Op zondag 16 februari organiseerde de Gezinsbond van Zutendaal een initiatie 

geocaching. Een twintigtal schattenzoekers daagden op om de schat van de Daal-

derschans te zoeken. Bij het vertrek aan het Parochiecentrum werden de gps’en 

onder de deelnemers verdeeld. Vijf groepen vatten de zoektocht aan. 

 

De Gezinsbond had een route uitgestippeld die uiteindelijk naar de schat van de 

Daalderschans moest leiden. Bij aankomst kreeg iedereen een tas soep of een 

warme choco. Het zoeken naar de 4 sleutels om de schat te openen was nog span-

nend, maar uiteindelijk werden ze alle sleutels gevonden. En de schat…? Helaas 

geen goud of juwelen maar wel een kist vol snoep. 

 

Geocaching is een geslaagde kruising tussen avontuur en sport, het is tevens een 

leuke manier om de natuur te ontdekken. Het bestuur van de Gezinsbond kan te-

rugblikken op een geslaagde activiteit. 

Meer info: http://www.gezinsbond.be/zutendaal 

door Frederik Vanhaeren 

Museum ontvangt prijs voor Geocaching Programma 

MOUNT AIRY, NORTH CAROLINA (USA) - Het Mount Airy Museum of  

Regional History in Mount Airy (USA) heeft een award ontvangen voor hun 

‘Geocaching for History’-programma. Matt Edwards, executive director van 

het museum, zei dat er in de buurt 22 Geocaches onderzocht zijn door het 

museum. Ter plekke kan de zoeker ervan de Geocache zoeken en nadien met 

behulp van een smartphone met QR-lezer extra informatie verkrijgen over de 

locatie, maar ook foto– en videomateriaal is beschikbaar. 

“Dit is een geweldige manier voor ons om mensen iets bij te brengen over de 

regionale geschiedenis waar het gebeurde, niet alleen binnen de vier muren 

van het museum.” deelde Edwards. 

 

Naar: http://www.mtairynews.com/news/home_top-news/3222137/Museum-receives-award-for-geocache-program 

April 2014 

http://www.hbvl.be/limburg/zutendaal
http://www.gezinsbond.be/zutendaal


 

 

 

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 Geo-

caches hebben hier baat bij! 

Wilt u dus adverteren? Mail dan als de bliksem naar 

geonews-ads@outlook.com 

Edwards nodigt iedereen die wilt deelnemen uit om bij het museum 

een GPS-toestel te komen huren. Voor slechts $5 (wat ongeveer over-

eenkomt met €3,60) kan men een toestel huren voor een hele dag. Het 

verzamelde geld wordt gebruikt om het programma te updaten. Alle 

GPS-toestellen zijn standaard voorzien van de 22 Geocaches waarbij 

het museum extra info geeft. 

April 2014 (vervolg) 

Mei 2014 

Straat bijna 3 uur afgesloten door Geocache 

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. 

Naar: http://nwherald.com/2014/04/08/suspicious-object-in-algonquin-a-part-of-treasure-hunting-game/aky2dsk/ 



 

 

Meet the Geocacher* 

BvStaeye 

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  

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

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

22/09/2008  

door Ruben Heynderycx 

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  

Ik had er iets over gehoord en mocht voor de herfstvakantie van iemand een GPS 

lenen. Ik had voor die vakantie een dagtocht met vrienden en kinderen gepland. Die 

vakantiedag in de Vogezen vond ik mijn eerste 8 caches!  

Zijn er ook kinderen in het gezin die meedoen aan het spelletje?  

Alle kinderen doen er in minder of meerdere mate aan mee. Voor ons is geocachen 

het "peper en zout" van een wandeling/fietstocht en zelden een doel op zich. Ze 

willen wel graag de GPS hanteren, maar niet te lang zoeken!  

*Geonews is niet verantwoordelijk voor spelfouten of grammaticale fouten van de geïnterviewde. 

  Het interview is weergegeven zoals de geïnterviewde het online beantwoord heeft. 

“Voor ons is  

geocachen het 

"peper en zout" 

van een wande-

ling / fietstocht en 

zelden een doel 

op zich.” 

Heb je zelf al geocaches verborgen? Heb je zelf al trackable items de  

wijde wereld ingestuurd?  

Ik heb zelf 16 caches verborgen, de meeste in en om Leuven. Dat zijn er niet veel, 

maar in een stedelijke omgeving is er meer "onderhoud" nodig. Logrolletjes van 

nano's zijn nu eenmaal sneller vol dan logboekjes in ammoboxen en er wordt 

meer gemuggled. Ik heb 10 trackables in bezit en 5 die de wereld rondreizen. 

Mijn kinderen (?), auto, fiets en rugzak zijn bijvoorbeeld te traceren. Door deze 

trackables te loggen bij het bezoek van een cache kan ik nagaan hoeveel ik er doe 

met de wagen, de fiets of te voet. De rondreizende trackables willen getuigenissen 

verzamelen van de tijdelijke bezitters, dat zit er ook telkens bij. De resultaten zijn 

helaas echter dikwijls magertjes. Zelf probeer ik van trackables die ik oppik te 

weten te komen wat hun doel is en indien mogelijk help ik een beetje dat doel te 

verwezenlijken. Van andere trackables die ik niet meeneem noteer ik wel de code 

om ze toch te loggen.  

Bij deze willen we BvStaeye ook nog bedanken voor 

het beantwoorden van al onze vragen. 
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Zijn er al zaken die je door het geocachen hebt bijgeleerd?  

Ik ben een meerwaardezoeker en lees graag achtergrondinformatie over de locatie 

van een cache. Mijn teller loopt dan wel niet zo snel op als bij power-cachers, 

maar ik steek er wel iets van op. Zelf probeer ik in de listings van mijn eigen  

caches ook wat wetenswaardigheden mee te geven.  



 

 

BvStaeye 

Wanneer ben je begonnen met geocaching?  

22/09/2008  

Hoe komt het dat je eraan begonnen bent?  
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ADVERTENTIE 

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, selecte-
ren, 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/ 

ADVERTENTIE 

http://rh-design.be/RubensEmpire/gapp-workshops/
http://gapp.globalcaching.eu/
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Puzzelplezier 
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 15. 

Deze maand keren we ook met puzzelplezier 

terug naar mei 2013, toen onze eerste  

uitgave uitkwam.  

Veel plezier met de puzzels van toen! 

Mei 2013 

  2 5 7   9     8 

  4   1   5 6     

    1       2   4 

  6 2 4 5       7 

4         8   9 6 

    3 9     1     

  3     9     8   

1     8 7       3 

8   9 6       2 5 

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. 

    0 0         0 0 

1   0   1   1       

          0       1 

0     1       1   1 

  0           1     

    1 1     0       

        0         0 

0               1   

0       1       1 1 

  1         1     1 

BINAIRE PUZZEL 

In elk vak komt een 0 of een 1 

te staan, en elke rij en elke 

kolom bevatten evenveel  

nullen als enen. Nergens  

komen er meer dan 2 nullen 

of enen naast of onder elkaar 

te staan. Zowel alle rijen als 

alle kolommen zijn onderling 

verschillend. 

 

Het oplossen van sudoku’s de 

hersenen niet slimmer maakt, 

maar dat het de hersenen wel 

sneller maakt? 

Wist je dat... 
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Voor deze ‘Win met Geonews’ keren we terug in de tijd en zal u de oplossingen voor de 
vragen moeten zoeken in onze vorige edities. Deze kan u terugvinden op onze website 
www.geonewsbene.com of op www.issuu.com/geonews 
 
Deze maand kan u een Maxpedition - Badge Belgische vlag  of een Maxpedition - Badge 
Nederlandse vlag winnen, perfect om te laten zien dat u uw nationale ploeg steunt op 
het Wereldkampioenschap voetbal. 
 
Los onderstaande meerkeuzevragen op. U neemt telkens de letter van uw antwoord en 
plaatst de gevonden letters in chronologische volgorde, zo bekomt u een woord. 
Bezorg ons uw antwoord via volgende link: http://www.geonewsbene.com/wedstrijd-2014.html 
 
Vraag 1: Wanneer begon Geonews met de rubriek ‘Meet the Geocacher’? 
N) Mei 2013 
Y)  Augustus 2013 
F) Januari 2014 
E) April 2014 
 
Vraag 2: Welke van volgende rubrieken heeft nooit bestaan in Geonews? 
D) Meet the Geocacher 
E) Geoswap 
V) Reistip van de maand 
Z) Shoot! 
 
Vraag 3: In welke editie werd het 1-jarig bestaan van Geonews gevierd? 
H) Januari 2012 
I)  Augustus 2013 
P)  Januari 2014 
E)  Juni 2014 
 
Vraag 4: Hoeveel pagina’s telde de uitgave van januari 2014? 
S)  10 pagina’s 
T)  15 pagina’s 
U)  8 pagina’s 
V)  12 pagina’s 
 
Vraag 5: Geonews krijgt vaak een nieuw kleurtje. Dit heeft te maken met de wissel van 
de seizoenen. Welke kleur heeft Geonews nog nooit gehad? 
K)  Groen 
L)  Bruin 
T)  Paars 
Z) Blauw 

http://www.geonewsbene.com/wedstrijd-2014.html
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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 

   ©Rafael Sales 

Stuur ons uw foto! 

geonews@hotmail.nl 

facebook.com/

geonewsbelgienederland 

©Rosemie Berger 

©Rafael Sales 

Shoot! 
©Brent Pulmans 
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‘s Werelds allereerste ingeplante Travel Bug® 
door Ruben Heynderycx Ingeplante Travel Bug® 

kjwx is de trotse eigenaar van de allereerste ingeplante Travel Bug® ter wereld! 
De Travel Bug® is genaamd The Mark Of The Geocacher en is ingeplant in de rechter hand van de 
geocacher. Ik dacht dat een TB in de nek getattooeerd al heel wat was. Heb ik dat even mis! 

Mede-geocachers kunnen de Travel Bug® loggen d.m.v. een NFC compatibele smartphone tegen 
de eigenaars rechter hand te houden. De meeste nieuwe modellen van smartphones ondersteu-
nen deze technologie. 

Technisch 
Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in wat technische uitleg: de “tag” is 2x12mm groot en be-
vindt zich vlak onder de huid. Het is een Radio frequency identification (RFID) tag en is vergelijk-
baar met een chip die is geïmplanteerd bij katten, honden, paarden, enz. De chip zendt uit op 
13.56MHz frequentie en is compatibel met Near Field Communication (NFC) technologie, korte-
golf draadloze dataoverdracht. 

kjwx heeft dus een klein, glazen ampul in zijn hand, ongeveer de grootte van een rijstkorrel met 
daarin de allernieuwste NTAG216 chip. Deze kan worden aangekocht bij Dangerous Things, een 
bedrijfje gespecialiseerd in spullen om te biohacken – zoals ze dit fenomeen noemen. 

Deze geocacher was zeker niet aan zijn proefstuk toe. Blijkt hij reeds implantaten te hebben. Zo 
heeft hij al een zeldzame aardmagneet in één van zijn vingers zitten. Daarmee kan hij elektro-
magnetische golven waarnemen. Blijkt ook handig te zijn bij het zoeken naar nano’s. Ook heeft 
hij een chip zitten waarmee hij zijn auto kan ontgrendelen zonder sleutels te gebruiken en in de 
toekomst ook zijn apartement. Zo zie je maar … als je het lef hebt om hiermee te gaan experi-
menteren, kan je er aardige dingen met doen. Al heb ik daar op Discovery Channel eens een hele 
reportage over gezien met de tegenslagen dat je er kan met ondervinden ook. Het is dus voor de 
durvers. 

Menselijk trackable icoon 
Bij deze is kjwx gekwalificeerd voor het menselijk-trackable icon dat 
Groundspeak tot voor kort enkel uitreikte aan getattooeerde geocachers. 
Wist jij dat dit kon bij Groundspeak? Ikzelf heb dit pas gisteren ontdekt.  
Ik heb dan ook onmiddellijk foto’s doorgemaild van mijn reuze-TB in mijn 
nek om ook het icoon toegekend te krijgen. Er zouden zo momenteel 
maar +/-150 personen zijn geregistreerd als menselijke trackable!!! 

Jij ook??? 
Heb jij nog geen plannen om een menselijke trackable te worden??? Zo-
als je kan zien kan dit op verschillende manieren. De een al wat risicovoller dan de ander. Hoe-
wel … tattoos kunnen ook volledig misgaan indien je niet bij een erkende tattooeur gaat. Het 
plaatsen van een implantaat doe je best ook niet zelf. Ook al worden deze geleverd, reeds ge-
plaatst in een speciale injectie, kan je maar best een dokter vinden die dit wil implanteren. Het 
houdt allemaal niet veel in, maar de kans op infecties wanneer het niet steriel wordt uitgevoerd, 
is groot. Met alle gevolgen bovendien. Het is en blijft een kleine ingreep natuurlijk, dus opletten 
geblazen!!! 

Indien jij al een menselijke trackable bent, stuur me dan gerust enkele foto’s door (met of zon-

der TB-nummer). Ik publiceer het dan in een volgend artikeltje op deze website. Heb je al ergens 

foto’s tegengekomen van menselijke trackables, dan mag je deze ook doorsturen. 

(rubens_empire@rh-design.be) 

G E O N E W S  

http://www.geocaching.com/profile/?guid=d40a88bf-3a08-42a2-9d9c-18644346c0af
http://coord.info/TB60ZG6
https://nl.wikipedia.org/wiki/Near_field_communication
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_frequency_identification
http://www.geocaching.com/profile/?guid=d40a88bf-3a08-42a2-9d9c-18644346c0af
http://rh-design.be/RubensEmpire/wp-content/uploads/2014/05/NTAG213_215_216.pdf
http://dangerousthings.com/
http://www.geocaching.com/profile/?guid=d40a88bf-3a08-42a2-9d9c-18644346c0af
http://support.groundspeak.com/index.php?pg=kb.page&id=315
mailto:rubens_empire@rh-design.be
http://rh-design.be/RubensEmpire/geocaching/geocaching-nieuws/s-werelds-allereerste-ingeplante-travel-bug/attachment/implanttb01/
http://rh-design.be/RubensEmpire/geocaching/geocaching-nieuws/s-werelds-allereerste-ingeplante-travel-bug/attachment/implanttb05/
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Geocaches plaatsen in bossen en natuurreservaten 

 

Geocaches plaatsen en zoeken in bossen (met uitzondering van de integrale bosreservaten) en natuur-

reservaten wordt als een risicovolle activiteit beschouwd met uitzondering van: 

caches tot een afstand van 3 meter vanaf de rand van de weg, toegankelijk voor voetgangers. 

caches in de vrij toegankelijke zones. 

In bovenstaande uitzonderingen volstaat een toestemming van de eigenaar/beheerder alvorens de  

cache wordt geplaatst en aangemeld. Het plaatsen van caches buiten de zones hierboven aangegeven is 

verboden tenzij mits machtiging van het Agentschap. 

Wens je een cache te plaatsen in bossen of natuurreservaten, neem dan contact op met de plaatselijke 

regiobeheerder. De contactgegevens vind je via de website van ‘Natuur en Bos’. (www.natuurenbos.be) 

BELANGRIJK! 

Geocaching in gebieden beheerd door 
 

Natuurpunt staat positief tegenover Geocaching. Zoals overal moet je wel toestemming hebben van de beheerder van het  

gebied. Hiervoor moet je contact opnemen met de plaatselijke beheerder van het natuurgebied voor de cache wordt gelegd. 

 

Om de beheerder van een specifiek gebied te vinden kan je steeds terecht op de informatieborden die zich aan een gebied 

bevinden, of via de website van Natuurpunt waar bij elk natuurgebied een contactpersoon staat vermeld.  

 

De reviewers van geocaching.com hebben toegang tot gedetailleerde kaarten van de door Natuurpunt beheerde gronden en 

worden automatisch verwittigd als een nieuw gemelde cache binnen deze zones valt. Omwille van licentierechten wordt deze 

laag niet vrijgegeven.  

 

Indien de gegevens niet mee aangeboden worden voor het publiceren van een nieuwe cache, zal deze cache niet  

goedgekeurd worden tot deze gegevens voorhanden zijn bij de lokale reviewer. 

 

Tijdens het reviewproces kan de beheerder gecontacteerd worden door de lokale reviewer om alles te checken.  

http://www.natuurenbos.be/geocaching#Netebronnen-Zuiderkempen
http://www.natuurenbos.be
http://www.natuurpunt.be/nl/de-natuur-in/natuurgebieden_4.aspx
http://www.geocaching.com
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Oplossingen 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 

0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 

1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

6 2 5 7 4 9 3 1 8 

3 4 8 1 2 5 6 7 9 

7 9 1 3 8 6 2 5 4 

9 6 2 4 5 1 8 3 7 

4 1 7 2 3 8 5 9 6 

5 8 3 9 6 7 1 4 2 

2 3 6 5 9 4 7 8 1 

1 5 4 8 7 2 9 6 3 
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