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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"ARDF Team Nederland" <ardf@xs4all.nl>
"ARDF Team Nederland" <ardf@veron.nl>
woensdag 15 februari 2017 23:16
VOSSENJACHT INFO 80m/2m/70cm #434

VOSSENJACHT INFO 80m/2m/70cm (nummer 434)
=========================================
(kijk altijd op http://ardf.veron.nl/kalender.htm)
Beste vossenjacht enthousiasten,
Allereerst wil ik jullie nog even vragen om aandacht voor Vossenjachtinfo
Nieuwsbrief #433, waarin informatie staat over, samen met de vraag of er
interesse is om deel te nemen in, het ARDF Team Nederland aan de IARU Region
1 ARDF Kampioenschappen in Litouwen die gehouden worden van 4 tt/m 10
september 2017. Eind van de maand moeten we een Intentie verklaring
versturen, waarin het geschatte aantal deelnemers vermeld staat en het zou
leuk zijn om met een groot team in te schrijven.
Zie voor deze speciale nieuwsbrief de link:
http://ardf.veron.nl/vossenjachtinfo/Vossenjacht_info_2m80m_433_IARU_R1_ARDF_kampioenschappen.pdf
Verder is er a.s. zaterdag en Kombi-FoxOring (op 2m en 80m) in het Duitse
Haltern vanuit de Uhlenhof.
73,
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 :
===========================
za. 18-02-2017 Haltern Kombi-FoxOring 80m/2m 12:00
http://www.df7xu.de/c-2017-02.htm
===========================
VOLGENDE WEEK/MAAND(EN):
===========================
zo. 26-02-2017 Staphorsterbos ARDF

2m 12:00

http://ardf.veron.nl/announcements/2017/170226_Staphorsterbos_2m_aankondiging.htm
Zo. 05-03-2017 Woldberg/De Eese ARDF 2m 12:00
http://ardf.veron.nl/announcements/2017/170305_Woldberg_2m_ARDF_aankondiging.htm
za. 11-03-2017 Radiomarkt Rosmalen
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
============================
za. 18-02-2017 Haltern Kombi-FoxOring 80m/2m 12:00
http://www.df7xu.de/c-2017-02.htm
OV-Kombi-Foxoringwettbewerb
Sa. 18. Feb. 2017
in Haltern-Holtwick
LIEBE FUCHSJÄGERINNEN UND LIEBE FUCHSJÄGER !
Hiermit laden wir Euch zur nächsten OV-Foxoring-Veranstaltung in
Haltern ein.
Fuchsverstecker ist diesmal Claus-Dieter Wittek, DF8QJ
Freier Start ab 12:00 zu jeder Sekunde möglich. Keine
Laufzeitbeschränkung.
15:30 Uhr ist Zielschluss und die Sender werden wieder eingesammelt
Wer nach 16:00 Uhr zurückkehrt wird mit "a.Z." (außer Zeit) gewertet!
Es senden 10 Foxoringender auf 144,005 MHz und 3,58 MHz im Gelände.
Der Rückholfuchs ("MO") am Uhlenhof sendet auf 144,725 MHz und 3,600
MHz.
Start und Ziel ist die Gaststätte "Uhlenhof" in
45721 Haltern-Holtwick, Holtwicker Str. 420. Telefon 02364 2534
Google-Maps: 51.754159,7.125303
2m und 80m-Verleihempfänger stehen in begrenzter Anzahl zur Verfügung.
Diese Peilveranstaltung zählt für das Peildiplom des ARDF-Referates
des DARC e.V., wenn man einmal in diesem Jahr an einer offiziellen deutschen
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AFU-Peilveranstaltung teilnimmt.
Nach dem Wettbewerb werden die Ergebnislisten sofort im Uhlenhof über
WLAN direkt zu
WLAN-PCs und WLAN-Handys und an die Internet-Homepage von www.df7xu.de
verschickt.
Einweisung zum Uhlenhof erfolgt auf 145,500 MHz und auf dem 70cm
Relais DB0NG (438,900/ 431,300 MHz, SUBAUDIO 67 Hz !!! ).
Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei den Relaisverantwortlichen
für ihre Arbeit bedanken.

===========================
UITSLAGEN (DETAIL) sectie
===========================
zo. 12-02-2017 Amersfoort Spoetnikjacht 80m 13:00
http://ardf.veron.nl/results/2017/170212_Amersfoort_80m_Spoednik.htm
SPOEDNIKJACHT 80M AMERSFOORT 12-02-2017
=========================================
Wedstrijd: 12-02-2017 vanaf 13.00 Uur
Band/Limiettijd: 80-m-Band / 120 min
Deelnemer: Dln +Hel
= 9 = 13
Allen,
Het staat al een tijdje op in onze uitnodiging: vossenjagen in
Amersfoort is all-weather. Het uitzetten van spoetniks over een traject van
zo’n 4 km gaat in een pak sneeuw duidelijk moeizamer. Gelukkig lieten jagers
lieten zich er niet door weerhouden om zich bij de start aan te melden.
Zelfs helemaal uit Duitsland en zelfs met de trein!
Uiteindelijk werd het prachtig winterweer en konden we na afloop onder
een strak blauwe lucht genieten van een hete bak soep.
Het aantal van 29 (!) spoetniks bleek ternauwernood voldoende voor de
ervaren jagers. Overigens, alleen in Amersfoort kunnen er aan het eind van
de jacht méér vossen te tellen zijn dan aan het begin van de jacht, maar dat
heeft de onderstaande uitslag niet beïnvloed.
73, en hopelijk tot volgende maand bij de 80m FoxHole!
Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort
Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT
___
SPOEDNIKJACHT ___
9 Dln +++ 29 Vossen
Plaats Naam, Voornaam Club Call
1. Dick NED PA0DFN
27
1. Jenny R24 NL12125
27
2. Theo NED DJ9EY
26
2. Paul & Esther NED PA5PB 26
3. Pim & Tineke NED PA3FYM 24
4. Antti & Ana NED --7

Fox
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===========================
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
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
14942 (20170215) __________
Het bericht is gecontroleerd door

ESET Smart Security.

http://www.eset.com
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