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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"ARDF Team Nederland" <ardf@xs4all.nl>
"ARDF Team Nederland" <ardf@veron.nl>
woensdag 18 januari 2017 22:27
VOSSENJACHT INFO 80m/2m/70cm #429

VOSSENJACHT INFO 80m/2m/70cm (nummer 429)
=========================================
(kijk altijd op http://ardf.veron.nl/kalender.htm)
Beste vossenjacht enthousiasten,
Zondag is er in Dalfsen een een ge-kombineerde 2m/70cm ARDF te lopen, met de
keuze tussen of 2m, of 70cm. De zenders hangen op dezelfde locatie. Daarna
kun je nog een experimentele 23cm FoxOring lopen. En zijn een beperkt aantal
ontvangers en bij grote belangstellingen moeten we bij toerbeurten de
zenders zoeken. Het restaurant gaat voor ons om 11:45 open.
73 en veel plezier,
Edwin Verburg PE5EDW, namens
ARDF Team Nederland
email
kalender
website
infosite
VPK site
Facebook

:
:
:
:
:
:

ardf@veron.nl (ook voor aanmelding nieuwsbrief)
http://ardf.veron.nl/kalender.htm
http://ardf.veron.nl
http://www.ardfsupport.nl
http://veronpinksterkamp.nl/
https://www.facebook.com/groups/ardfnl/

===========================
DEZE WEEK :
===========================
zo. 22-01-2017 Dalfsen, "Het Boskamp" 12:00
Kombi-ARDF 2m/70cm & Mini-FoxO 23cm
http://ardf.veron.nl/announcements/2017/170122_Dalfsen_kombi_aankondiging.htm

===========================
VOLGENDE WEEK/MAAND(EN):
===========================
za. 28-01-2017 Düsseldorf (Unterbacher See Südstrand) ARDF 11:00 80m
(10 vossen met 2 frequenties, korte- of lange afstand mogelijk)
http://peilsport.de/2017/SWBlang.htm
zo. 05-02-2017 Dijkgatbos Recreatief 2m ARDF/80m FoxOring 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2017/170205_Dijkgatbos_80m70cm_aankondiging.htm
zo. 12-02-2017 Amersfoort Spoetnikjacht 80m 13:00 - Info volgt
za. 18-02-2017 Haltern FoxOring *
Zie verder http://ardf.veron.nl/kalender.htm
(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de
organisator leidend)
===========================
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ALGEMENE INFO
===========================
Actuele info weeralarm:
http://cdn.knmi.nl/knmi/map/general/waarschuwing_land_48_new.gif
>>> OPROEP AAN DE ORGANISATOREN VAN VOSSENJACHTEN IN 2017 <<<
Wilt u uw aankondigingen en datums doorgeven via ardf@veron.nl, zodat
wij de kalender kunnen bijwerken.
Zie http://ardf.veron.nl/kalender.htm voor waar de info nodig is.
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. 22-01-2017 Dalfsen, "Het Boskamp" 12:00
Kombi-ARDF 2m/70cm & Mini-FoxO 23cm
http://ardf.veron.nl/announcements/2017/170122_Dalfsen_kombi_aankondiging.htm

Aankondiging Dalfsen 22 januari 2017
Door Veron afdeling Meppel wordt op zondag 22 januari a.s. een gecombineerde
ARDF jacht georganiseerd op 2m/70cm en een mini-foxoring op 23 cm.
Je kunt kiezen, of jagen op 2m, of op 70cm. De vossen staan op dezelfde
locatie voor beide frequentie banden.
Er wordt gebruik gemaakt van SI-chips voor tijdregistratie.
Start bij "Het Boskamp", Sterrebosweg 2 7722 KG Dalfsen om 12.00 uur.
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.
Google maps coördinaten : 52.475212, 6.2610153
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Het Boskamp gaat om 11:45 open voor de vossenjagers en er kan gestart worden
zodra de registratie gedaan is.
Omdat het bos deels behoort bij landgoederen en deels bij natuurmonumenten
moeten we ons wel aan de regels voor recreanten houden.
Wanneer je terug bent van de 2/70 jacht kan je
zoek gaan naar zes foxoringzendertjes op 23cm.
vossenjacht ontvangers beschikbaar. Het is een
vlak om de hoek van het restaurant. Je moet de
de kaart tekenen.

in het “Sterrebos” nog op
Er zijn hiervoor 4
kort experimenteel jachtje
foxoringposten zelf even in

Het is de bedoeling als de belangstelling groter is dan het
ontvangeraanbod....je even moet wachten, tot er een jager met ontvanger
terug is.
Hans, PA0JBG, geeft de ontvangers op 23 uit. Laat je verrassen. Het peilen
lijkt een heel stuk moeilijker, dan op 70CM. De foxoringzendertjes seinen
allen FO en vervolgens 1 t/m 5 punten. De zes is een streep gevolgd door een
punt ( letter N)
Organisatie: Dick Fijlstra PA0DFN

===========================
UITSLAGEN (DETAIL) sectie
===========================
zo. 15-01-2017 Amersfoort 2m FoxOring
http://ardf.veron.nl/results/2017/170115_Amersfoort_2m_FoxO.htm
FOXORING 2M AMERSFOORT 15-01-2017
===================================
Wedstrijd: 15-01-2017 vanaf 13.00 Uur
Band/Limiettijd: 2-m-Band / 120 min
Deelnemer: Dln +Hel
= 9 = 13
Allen,
Met 21 zenders in 9 cirkels in een relatief klein gebied zou deze
vossenjacht eigenlijk best goed te doen moeten zijn geweest, ware het niet
dat het bitter koud was en ware het niet dat het ongewild een “echte”
Amersfoortse jacht werd. Er was namelijk een cirkel zonder zenders en ook
zenders zonder cirkel. Nou zou je zeggen dat dat een groot probleem zou
moeten zijn voor de jagers, maar dat was helemaal niet het geval! Zeer
opmerkelijk was dit keer een cirkel binnen een cirkel, om aan te geven dat
je daar juist niet hoefde te zoeken. Ook bij de organisatie zelf ontbreekt
vooralsnog de achterliggende gedachte bij deze innovatie.
Hierbij de uitslag met de kanttekening dat de laatste twee equipes met
technische tegenslag te kampen hadden. We willen graag van de gelegenheid
gebruik maken jagers het advies mee te geven hun antenneconnectoren goed af
te werken. Er worden in dit verband overigens verder geen namen genoemd ….
73 en hopelijk tot volgende maand bij de 80m Spoetnikjacht!
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Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort
Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT
___
___
9 Dln +++ 21 Vossen
Plaats Naam, Voornaam Club Call
1. Marcel NED PG8M
20
2. Theo R24 DJ9EY
20
3. Wim NED PA3AKK
18
4. Johan & Clara NED PA5TIG
13
5. Renco & Saskia NED PA3FYM
9
6. Paul & Esther NED PA5PB
9

Fox

===========================
LINKS sectie
===========================
"Hall of Fame" - awards en trofeen 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
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)
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 Orientering:
http://buitensport.startpagina.nl
11m band (27MC) vossenjachten (veelal autojachten):
http://www.zcvkeistad.nl/ en
http://www.vossenjacht.info/

===========================
73 en veel vos-plezier,
Namens het ARDF Team Nederland
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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)

__________ Informatie van ESET Smart Security, versie van database
viruskenmerken 14791 (20170118) __________
Het bericht is gecontroleerd door

ESET Smart Security.

http://www.eset.com
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