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Geachte Binleden,
Als computergebruiker blijven we gepest met allerlei foute informatie die vooral binnenkomt via
mailing. Veel mensen aanschouwen deze informatie als de waarheid en sturen die dan ook
door naar "iedereen deze ze kennen" .... omdat dit gevraagd wordt.
FOUT .... waarom ... lees onderstaande tekst eens.
Wat is een hoax?
Een hoax is een Engelse term en staat voor bedrog, oplichterij. In de
computerwereld betekent een hoax een valse melding, voornamelijk via e-mail
verspreid. Het doel van de oorspronkelijke verzender is om anderen middels het
nepbericht aan te zetten tot het doorsturen naar vele anderen, waardoor
uiteindelijk mailservers overbelast kunnen raken. Daarnaast zijn hoaxes goede
bronnen van e-mail adressen voor spammers, aangezien veel mensen de berichten
doorsturen waarbij dan alle e-mail adressen van de voorgaande ontvangers nog
vermeld staan. Het doorsturen van een hoax draagt dus ook bij aan het in stand
houden van spam.
Hoe herken je een hoax?
Hoaxes zijn te herkennen aan één of meer van de volgende kenmerken:







Er wordt gevraagd de e-mail aan zoveel mogelijk mensen door te sturen;
Er wordt geprobeerd u angst aan te praten of juist het tegenovergestelde
door beloftes als veel geld te verdienen;
Vaak verwijzingen naar bekende bedrijven in een poging een betrouwbare
indruk te maken;
Overmatig gebruik van hoofdletters (wat SCHREEUWERIG overkomt);
Slechte spelling en grammatica.
Hieronder besteden we aandacht aan diverse soorten hoaxes toegelicht met
voorbeelden van hoaxes uit de praktijk.

Wat te doen?
Kortweg gezegd: voldoet een e-mail aan één of meerdere kenmerken van
een hoax .....deze meteen verwijderen en dus niet doorsturen.
Een hoax kan alleen dan uitsterven als niemand deze meer doorstuurt.
Vergeet trouwens niet dat er steeds nieuwe hoaxes worden bedacht.
Ondervermelde hoaxes zijn slechts enkele voorbeelden. Zolang u de
algemene kenmerken van een hoax in uw achterhoofd houdt zult u echter
ook deze nieuwe hoaxes kunnen herkennen.
Voorbeelden:
Virusmelding hoaxes
Eén van de meest voorkomende soorten hoaxes zijn diegenen die melding maken
van een zogenaamd net ontdekt supergevaarlijk virus, welke nog niet
door antivirusprogramma's herkend zou worden. Vaak wordt er gerefereerd aan
een zeer bekende organisatie (bv. "CNN Meldt dat het het meest gevaarlijke virus
ooit is") en wordt u gevraagd de melding z.s.m. door te sturen aan zoveel mogelijk
mensen.
Subject: Fw: VIRUS!!!!ZEER BELANGRIJK !!!!!!!!!
Geachte e-mailers,
De komende dagen, moet je heel erg alert zijn! "Open onder geen voorwaarde een
mail met als bijlage "I am wating for you" van wie dan ook". Het is een virus, die
"Rode Lippen" toont en tijdens de kus versie zal deze onderwater de hele C-schijf
van je computer vullen met de text file "I kiss you", waarna het systeem zal vol
lopen. Dit virus ontvang je van iemand, die jouw e-mail-adres in zijn/haar maillijst
heeft staan (het kan gewoon van een bekende zijn, die zonder dat hij/zij het
weet, 'gebruikt' wordt, daarom moet je deze mail naar al jouw contacten
sturen. Het is beter deze mail een paar keer te ontvangen, dan de virus te openen.
Als je een mail ontvangt met als onderwerp "I am wating for you", en dit komt van
een vriend/in af, open het aub niet en zet direct je computer uit. Dit is het ergste
virus, volgens CNN, en het is bevestigd door Microsoft, als het meest liefhebbende
virus ooit. Het virus is gisteren ontdekt door McAfee, en er is op dit moment geen
"cure (medicijn)" voor dit soort virus. Dit virus schrijft simpelweg de harde schijf
vol met de text file, waarna het systeem voordurend zal blijven kussen.
STUUR DEZE E-MAIL NAAR IEDEREEN, DIE JE KENT, JE ZULT ONS ALLEMAAL EEN
PLEZIER DOEN
Ernstig ziek kind
Ook waren er veel nepmailtjes rond betreffende zogenaamd ernstig zieke kinderen.
Er zou niet genoeg geld zijn om te helpen met een operatie. Dankzij
een overeenkomst met een grote organisatie zou dan per doorgestuurde e-mail
geld worden geschonken voor deze operatie. Vaak wordt mensen nog een
schuldgevoel aangepraat wanneer ze de e-mail niet zouden doorsturen.
Ook dit soort mailtjes zijn helaas allemaal nep. Er is geen sprake van een ernstig
ziek kind, er is geen bedrijf dat geld schenkt per doorgestuurd e-mail. Het is
technisch niet eens mogelijk om doorgestuurde e-mails bij te houden.Stuur dit
soort e-mailtjes dus niet door en wis ze meteen.
Subject: AUB LEES DIT TOT HET EINDE/ PLEASE READ UNTILL THE END
AUB Lees dit tot het einde. (nederlandse vertaling) Graag doorsturen naar zoveel

mogelijk mensen. Bedankt.
Goeiedag, ik ben een jonge papa van 29 jaar. Mijn vrouw en mezelf hebben samen
een schitterend leven gehad. We hebben een kind.Haar naam is Rachel en ze is 10
jaar. Onlangs heeft de dokter een hersenkanker in haar kleine lichaam
gedetecteerd.Er is slechts 1 manier om haar te redden: een operatie. Spijtig
genoeg hebben we niet voldoende geld om dit te betalen.AOL en ZDNET steunen
ons. Het enige wat ze kunnen doen is het volgende: ik stuur u deze email en u
stuurt hem door naar andere personen.AOL zal deze email volgen en tellen hoeveel
personen hem ontvangen
hebben. Elke persoon die deze email opent en hem naar tenminste 3 personen
doorstuurt, schenkt ons 32 eurocent.Alsjeblief, help ons.Neem de tijd om dit te
lezen want op een dag zal de muziek ophouden. Het leven is zo kort.Omdat je zo
snel door het leven holt, mis je de helft van het plezier van je bestaan.Omdat je
bezorgd bent en je je de dag door zorgen maakt is het net als een ongeopend
cadeau dat je wegwerpt...
Het leven is geen koers, je moet je levensritme vertragen. De tijd nemen om naar
de muziek te luisteren alvorens het liedje teneinde is. AUB stuur dit door zodat je
een klein meisje steunt.
AUB stuur dit door naar iedereen die je kent...
Het is de vraag van een klein meisje die weldra deze wereld zal verlaten omdat ze
een slachtoffer is van een verschrikkelijke ziekte: KANKER.
Bedankt voor de moeite, dit is geen kettingbrief, maar een keuze voor ieder van
ons om een klein meisje, dat aan een serieuze en fatale vorm van kanker lijdt, te
redden.
Dit kleine meisje, dat slechts 6 maand meer te leven heeft, zou graag een brief
sturen aan iedereen met de boodschap om je leven zo vol mogelijk te beleven
want zij zal nooit afstuderen...
Zij zal nooit trouwen, noch kind(eren) krijgen.
Door dit bericht naar zoveel mogelijk personen te sturen, kan je haar en haar
familie een beetje hoop geven.
Iemand heeft deze brief naar 500 personen gestuurd!!!Ik weet dat je dit zeker naar
5-6 personen kan sturen.Een kleine inspanning... En ben je te egoistisch om 10-15
minuten van je tijd te spenderen om dit bericht naar enkele personen door te
sturen, wel dan ben je een zieke geest.
Denk dan gewoon aan het feit dat dit JOU of je kind ook kan overvallen!
Dank je, vernietig deze getuigenis niet, laat ze rondcirkelen.
Christian BERGHMANS
Blokkeertoestel
Onderwerp: Nieuw soort jammer (GPS BLOCKER
Beste mensen , controleer of je auto WEL op slot zit!
Foto:

Deze Jammer is via Internet te bestellen voor slechts 140,00 Euro. Het heeft een bereik van 6
tot 10 meter rondom het voertuig. (12 Volt).Dit toestel werd aangetroffen in een voertuig met 2
Poolse inzittenden.Het apparaat wordt aangesloten op de sigarettenaansteker van een voertuig
en verstoort radiogolven in de buurt.Andere voertuigen in de buurt van dit toestel kunnen niet
met de afstandsbediening worden afgesloten. De niets vermoedende chauffeur denkt, dat hij
zijn voertuig slotvast achterlaat, hetgeen dus niet het geval is. Vervolgens hebben de dieven
vrije toegang tot het voertuig om dit leeg te roven.
Met vriendelijke groet,
Mart Wijnhoven / Basiseenheid Horst / Politie Limburg-Noord Postbus 52, 5900 AB Venlo /
Venrayseweg 20, 5961 AG Horst

Met vriendelijk groeten .... en deze mail NIET doorsturen naar iedereen die je kent,
gewoon begrijpen waarover het gaat!!!!
Sven Vleugels Hoofdinspecteur
Politiezone Grens
03/620.29.29
email: info@pzgrens.be
website: www.pzgrens.be
Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.
BIN : SAMEN VEILIG.

