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woensdag 24 januari 2018 23:31
ARDF Team Nederland
VOSSENJACHT INFO 80m/2m/70cm/23cm (#480)

VOSSENJACHT INFO 80M/2M/70CM/23CM (NUMMER 480)
Beste vossenjacht enthousiasten,
Komend weekeinde op zondag is er in het Overijsselse Dalfsen een leuke dubbele vossenjacht te doen, m.n. een ARDF
Sprint (2 x 5 vossen) en een FoxOring (met 15 vossen) beide op 80m. De ARDF Sprint en de FoxOring worden in
verschillende delen van het bosgebied gedaan, zodat ze elkaar in de weg staan. Tevens zijn de frequenties zo gekozen
dat de FoxOring vosjes niet gestoord worden door de ARDF Sprint vossen. Dus als je de FoxOring loopt, zorg dat je niet
op een ARDF Sprint zender afstemt. Neem je SPORTident chip mee voor de ARDF Sprint ( en anders kun je deze huren
aan de start voor 2 Euro!) Het startpunt, restaurant Het Boskamp, gaat om 11:00 voor ons ons open.
LET OP!!! De Lange afstands vossenjacht van 03-02-2018 in Knittkuhl - Aaper Wald (D) is afgelast vanwege stormschade
in het bos. Deze wordt verplaatst naar 31-03-2018.
73 en veel plezier,
Edwin Verburg PE5EDW, namens
ARDF Team Nederland
email : mailto:ardf@veron.nl (ook voor aanmelding nieuwsbrief)
kalender : http://ardf.veron.nl/kalender.htm
website : http://ardf.veron.nl
infosite : http://www.ardfsupport.nl
VPK site : http://veronpinksterkamp.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/ardfnl/

DEZE WEEK :
zo. 28-01-2018 Dalfsen, "Het Boskamp" ARDF Sprint 80m & FoxO 80m 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2018/180128_Dalfsen_80m_aankondiging.htm

VOLGENDE WEEK/MAAND(EN):
za. 03-02-2018 AFGELAST Knittkuhl - Aaper Wald (D), Langstrecke 80m
verplaatst naar 31-03-2018
17-02 t/m 25-02-2018 Voorjaarsvakantie (Zuid) info
za. 17-02-2018 Haltern (D) Kombi-FoxOring 70cm/2m/80m 12:30
http://www.df7xu.de/c-2018-01.htm
zo. 18-02-2018 Nijmegen-centrum, Snertjacht 2m 15:00
info volgt via http://pi4nym.pi6tv.net/index.php/activiteiten/buiten/vossenjagen
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24-02 t/m 04-03-2018 Voorjaarsvakantie (Noord/Midden) info
zo. 25-02-2018 Staphorsterbos/Ommen ARDF 2m 12:00
info volgt
zo. 04-03-2018 Woldberg/De Eese, "Buitengoed Fredeshiem" ARDF 80m 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2018/180304_Woldberg_80m_ARDF_aankondiging.htm
Zie verder http://ardf.veron.nl/kalender.htm
(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de organisator leidend)

ALGEMENE INFO
Actuele info weeralarm:
http://cdn.knmi.nl/knmi/map/general/waarschuwing_land_48_new.gif
>>> OPROEP AAN DE ORGANISATOREN VAN VOSSENJACHTEN IN 2018 <<<
LET OP!!! Stuur zo snel mogelijk een aankondiging aan ardf@veron.nl , zodat die opgenomen kan worden in de
kalender. Pas dan gaat het rode “onder voorbehoud” sterretje weg.
Dus kijk even de kalender na op http://ardf.veron.nl/kalender.htm , zoek jouw jacht, check de datum, en stuur uw
aankondiging.
Klopt er iets niet, laat ons dat ook weten. Bij voorbaat dank!
Voor de geïnteresseerden, op Facebook hebben we een "ARDF Team Nederland" groep aangemaakt.
Wie lid wil worden van deze groep moet, naast het hebben van een Facebook account, even naar de groep
https://www.facebook.com/groups/ardfnl/ gaan en jezelf opgeven als lid.
Dit wordt dan door de administrators verwerkt.
Verder nog iets te melden? Stuur een emailtje.
Wilt u van de mailinglijst? Ook even een emailtje.
Weet u nog iemand voor op de lijst?
Stuur de adressen door naar ardf@veron.nl Deze nieuwsbrief wordt altijd anoniem verstuurd (in Bcc.)

AANKONDIGINGEN DETAIL SECTIE
zo. 28-01-2018 Dalfsen, "Het Boskamp" ARDF Sprint 80m & FoxO 80m 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2018/180128_Dalfsen_80m_aankondiging.htm
Aankondiging Dalfsen ARDF Sprint en FoxOring - 28 januari 2018
Door Veron afdeling Meppel wordt op zondag 28 januari a.s. een ARDF Sprint georganiseerd en FoxOring, beide op 80m.
Bij de FoxOring met 15 vossen wordt er met kniptangen gewerkt en bij de ARDF Sprint mogelijk ook met SI-chips voor
tijdregistratie.
Start bij "Het Boskamp", Sterrebosweg 2 7722 KG Dalfsen om 12.00 uur.
De ARDF Sprint is een leuke vossenjacht over een korte afstand, waarbij men maar liefst 2 groepen van elk 5 veldvossen
moet opzoeken, een tussenbaken en de eindvos. De veldvossen zenden maar 12 seconden uit (in één minuut zijn dus
alle vijf vossen in de groep aan de beurt geweest). Men MOET eerst de eerste groep van vijf, met trage morse
uitzendende, veldvossen opzoeken om daarna via het tussenbaken (Spectator-baken dat continu "S" uitzendt) naar de
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tweede groep van 5 veldvossen, met snelle morse uitzending, te gaan. Daarna naar de eindvos (dit is de finish). De
eerste groep vossen zenden uit op een lage frequentie in de 80m band, het "S-baken op een iets hoger frequentie dan
de eerste, en de tweede groep vossen weer op een iets hogere frequentie en de eindvos op een nog hogere frequentie.
Zodoende storen de verschillende (groepen) vossen elkaar niet.
Een uitgebreide uitleg over de ARDF Sprint vindt u op https://ardf.veron.nl/files/ARDF-Sprint.pdf (met dank aan Jan
PA0JNH).
Routebeschrijving: A28, afslag 21 ri. Ommen / Dalfsen volgen ( N340).
Na ongeveer 9 km bij de stoplichten rechtsaf.....de Koesteeg/ Rondweg Dalfsen volgen.
Bordjes : Camping Starnbos volgen. Over de Vechtbrug op de rotonde 2e afslag ri. Station.
Volg vanaf hier de bordjes: CR.Het Boskamp. Vanaf het station is het nog ongeveer 5 km
Camping Starnbos en Het Boskamp liggen naast elkaar aan de ( onverharde) Sterrebosweg.
GoogleMaps coördinaten : 52.475649, 6.262923
Het Boskamp gaat om 11:00 open voor de vossenjagers en er kan gestart worden zodra de registratie gedaan.
De FoxOring en de ARDF Sprint kunnen in elke volgorde na elkaar worden gelopen, maar iedereen moet wel om 16:15
weer binnen zijn i.v.m. de snel invallende duisternis en het ophalen van de vossen.
Omdat het bos deels behoort bij landgoederen en deels bij natuurmonumenten moeten we ons wel aan de regels voor
recreanten houden.
Organisatie: Dick Fijlstra PA0DFN
(wijzigingen voorbehouden)

UITSLAGEN DETAIL SECTIE
Er waren geen vossenjachten, dus ook geen uitslagen.
LINKS SECTIE
"Hall of Fame" - awards en trofeeën in Nederland
http://ardf.veron.nl/awards/halloffame.htm
Nederlandse vossenjacht website:
http://ardf.veron.nl/
Vossenjacht kalenders:
Nederland: http://ardf.veron.nl/kalender.htm
Duitsland: http://df7xu.de/ardf-t.htm
België : http://www.uba.be/nl/ardf
(voor meer links naar kalenders, kijk onderaan de Nederlandse kalender)
DARC vossenjacht diplomapunten verloop vanaf 1995:
http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/teilnehmerentwicklung.htm
ARDF Support en -Techniek websites:
http://www.ardfsupport.nl/ (door PE5EDW)
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http://verbed.home.xs4all.nl/hamspace/pa4bwd/index-2.html
(door PA4BWD, tijdelijk gehost op website PE5EDW)
LASER & Treasure Games:
http://www.lasertreasuregames.com (door Wim PD2WAM en Wilma PD2WLM)
Radio Vossenjachten voor jong en oud:
http://www.stijldansclub.nl/vos1.htm (door Frans PA0FMY)
Startpagina Buitensport - rubriek Radio Oriëntering:
http://buitensport.startpagina.nl

73 EN VEEL VOS-PLEZIER,
Namens het ARDF Team Nederland
Een initiatief van:
Edwin PE5EDW (eindredactie pe5edw@veron.nl en lid VJCie)
Gerard PD9G
Dick PA0DFN (vz VERON Vossenjacht cie.)
en nog vele anderen...
(wijzigingen voorbehouden)
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