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Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van het ontstaan van de ‘Edwin’s jacht op het Vossenjong’ vossen-
jachten in 2006 en de daarna gehouden wedstrijden.
Het document bevat informatie, foto’s, verslagen, kaarten, etc. 

Aan het eind is een overzicht met de data en plaatsen waar de wedstrijden werden gehouden en wie de
organisatie ervan had en wie er won.

Ref. 1901-JH-9410 - 1 januari 2023 - J. Hoek - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig uit zijn eigen archief, Electron en PA0SOM en enkele websites, w.o.
ardf.veron.nl.

Voorpagina: De in 2019 beschikbaar gestelde wisseltrofee voor Edwin’s Jacht op het Vossen-
jong. Ontworpen en samengesteld door Wim Bettgens PD2WAM.
Het ontwerp van de tekstplaat is van Edwin’s dochter Daniëlle.
De trofee wordt gekoppeld aan Edwin’s Jacht op het Vossenjong, welke vanaf 2019
elk jaar tijdens het VERON Pinksterkamp wordt gehouden.
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 Edwin’s jacht op het Vossenjong
Inleiding
Radiovossenjachten kennen we al sinds het begin van het radio-amateurisme. Oorspronkelijk moest men één
zender opzoeken, later ook wel twee. Om het moeilijker te maken werd ook een baken toegevoegd. Dat moest
worden uitgepeild en in kaart worden gebracht.
Het was redelijk overzichtelijk en de wedstrijden hadden voor het merendeel een recreatief, speels karakter.
Om een wedstrijd te kunnen winnen was de loopsnelheid niet (altijd) doorslaggevend. De nauwkeurigheid bij
het vinden van de vos(sen) en de bakenpeiling(en) konden een groot verschil maken in het totaalresultaat.
In de 90-er jaren kregen we te maken met de ‘ARDF-formule’. ARDF staat voor Amateur Radio Direction
Finding. De opzet hiervan wijkt volledig af van de wedstrijdvorm tot dan toe.
Bij een ARDF vossenjacht zijn er vijf zenders, die op dezelfde frequentie afwisselend, in een cyclus van 5
minuten, steeds één minuut in de lucht komen. Elk zendt zijn eigen identificatie in Morse uit (MOE, MOI,
MOS, MOH, MO5, dus steeds een punt meer). Om een wedstrijd te winnen moeten deze vijf zenders zo snel
mogelijk, via een zo kort mogelijke route, worden gevonden. De nauwkeurige bakenpeiling is vervallen. De
recreant kan ook gewoon meedoen, maar zal het over het algemeen moeten afleggen tegen de (geoefende)
hardlopers... Tegenwoordig wordt bij bijna alle (grotere) wedstrijden deze wedstrijdvorm toegepast. Maar niet
iedereen stelt deze vorm op prijs.

Piet Wakkerjacht
Piet Wakker - PA0PWA, († 1994) was lid van de VERON afdeling Eindhoven en een trouwe deelnemer aan
het VERON Pinksterkamp (VPK). Jarenlang organiseerde hij tijdens het VPK een traditionele 80 m vossen-
jacht. Maar deze vossenjacht had een heel bijzondere opzet. De winnaar is namelijk niet degene die het hardst
kan lopen, maar hij/zij die het nauwkeurigst kan peilen. Tot nu toe wordt sinds 1997, ter nagedachtenis aan
PA0PWA, tijdens ieder VPK een Piet Wakkerjacht gehouden.
Er zijn bij deze opzet twee krachtige 80 m zenders (zender 1 en zender 2, werkend op dezelfde frequentie).
Eerst zendt zender 1 gedurende een half uur uit. De deelnemers moeten deze zender dan in kaart brengen.
Daarna zendt zender 2 gedurende een half uur uit. De deelnemers begeven zich naar zender 1 en maken
onderweg peilingen op zender 2. Daarna komt zender 1 weer een half uur in de lucht en de deelnemers zoeken
deze zender nu zo snel mogelijk op. Zo gauw als deze gevonden is begeven de deelnemers zich naar zender 2
welke aansluitend ook weer een half uur in de lucht komt. Als ook deze gevonden is gaat met terug naar de
finish. De wedstrijden zijn beschreven in een ander document.

Edwin’s Jacht op het Vossenjong
De afdeling Zaanstreek, aangevoerd door Edwin Verburg - PE5EDW kwam in 2006 met het idee om een
nieuwe wedstrijdvorm te introduceren. Net als bij de Piet Wakkerjacht vereist deze jacht dat er nauwkeurig
wordt gepeild. Er zijn drie normale 80 m ARDF zenders in de lucht. Ze zenden uit in een vijf minuten cyclus:
MOE in de 1e, MOI in de 2e en MOS in de 3e minuut. Daarna is het twee minuten stil. In deze tijd kan naar
het Vossenjong worden geluisterd, dat op precies dezelfde frequentie continu in de lucht is. Maar het zendver-
mogen hiervan is zeer gering. Het is een Foxoring zender met een bereik van circa 30 meter. De identificatie
is de letter V (...—)in morse.
Het doel van de wedstrijd is het vinden van het z.g. Vossenjong. Dat bevindt zich in het zwaartepunt van de
driehoek, gevormd door de drie ARDF-zenders. Met meerdere kruispeilingen zul je eerst zo nauwkeurig
mogelijk de deze drie ARDF-zenders in kaart moeten brengen. Je wordt geacht niet naar de zender(s) te lopen
om zodoende hun locatie te weten te komen. Bij het ontwerpen van de jacht wordt hier al wel rekening mee
gehouden.Je zoekt een aantal plaatsen waar je voldoende nauwkeurig alle drie zenders, onder zo groot mogelij-
ke hoeken, kunt peilen. Je mag hier ook niet te lang over doen. Het gaat namelijk om de tijd die vanaf de start
nodig is om het Vossenjong te vinden. Je kunt wel blijven peilen om steeds nauwkeuriger de exacte plaatsen te
weten komen, maar daarmee zul je uiteindelijk niet winnen, omdat daarmee te veel tijd verloren gaat. Als je de
drie zenderlocaties hebt, kun je daaruit de vermoedelijke plaats van het Vossenjong bepalen. Dit kan op twee
manieren:
- door berekening
- grafisch op de kaart.

Beide methoden leveren het juiste resultaat op, maar dat wisten we nog niet, toen de gang van zaken in 2006
uitvoerig werd uitgelegd door Edwin - PE5EDW. Ook kregen de deelnemers een gedetailleerde uitleg op papier
mee. Een samenvatting hiervan staat in [1] en [2]. Het resultaat levert de vermoedelijke locatie op.
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[1] Vjong: uitleg van de wedstrijd in 2006. De coördinaten van de drie zenders zijn hier vastgesteld (zie
kader). De berekende locatie van het Vossenjong is aangegeven met X.

[2] Vjong 2006: De berekening van de locatie van het Vossenjong. De

juiste locatie is het X-teken in afbeelding 1.

[3] Vjong 2006: Jenny Fijlstra - NL12125 won de eerste Jacht op het
Vossenjong. Links Edwin Verburg - PE5EDW.

[4] Vjong 2006. Wim Hoek - PA3AKK schreef in Electron (9/2006)
een artikel met daarbij een foto van Edwin die uitleg geeft.

Als je denkt dat je weet waar het Vossenjong moet zijn, ga je er snel naar toe. Bij de zender is een boekje met
nummers. Zie afbeelding 9. Trek het laagste nummer er af en neem dat mee naar de finish. Daarna loop je

terug naar de finish waar
het finishbaken MO (op een
andere frequentie) staat. De
winnaar van een wedstrijd
is diegene die het vossen-
jong het eerst heeft gevon-
den. De volgorde van het
vinden van het jong bepaalt
het eindklassement. Als je
het vossenjong niet kunt
vinden, loop je toch terug
naar de finish. De rest van
het klassement wordt name-
lijk bepaald door de grootte
afwijking op de kaart tussen
de ingetekende en de werke-
lijke plaats van het vossen-
jong.
Aan deze wedstrijd in 2006
namen 24 personen deel, 19
van hen vonden het jong,
twee hadden alleen een pei-
ling in kaart gebracht, twee
waren buiten de tijd en één
had helemaal niets. 
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[5] Vjong 2006: De wedstrijdkaart van PA0JNH. De bakenpeilingen zijn redelijk: 3 was goed en 1 en 2 hadden een kleine fout. Het ging
echter goed fout bij het berekenen. De optelling Noord was 550 i.p.v 450 en de deling 398 / 4 was 166 i.p.v. 133. Daardoor kwam het
berekende Vossenjong aan de rechterkant van de kaart te liggen. Een stuk ten noordoosten van de werkelijke plaats. Hij vond dan ook
geen Vossenjong en werd 21e !
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[6] Vjong 2006: Het door Edwin ondertekende certificaat voor de winnaar van de eerste Jacht op het Vossenjong: Jenny Fijlstra -
NL12125.
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[7] Vjong 2007: De kaart van de wedstrijd. [8] Vjong 2007: De eerste winnaar is Alex Buurlage -
PA1FOX. Rechts Edwin Verburg - PE5EDW, de organisator
en bedenker van de wedstrijd.

Ook in 2007, zie [7] is van deze berekenmethode gebruik gemaakt. Er wordt daarbij gerefereerd naar geo-
caching bij het zoeken van het Vossenjong. Bij latere wedstrijden is gebruik gemaakt van de grafische methode.

Over geocaching wordt dan niet meer gespro-
ken. Zie verder.

Ook in 2007 was er een kaart met een cm ver-
deling, voor de coördinaten, langs de randen.
Afbeelding 7 toont de kaart met de drie vossen
en het vossenjong.

Bij deze wedstrijd was er een vervelende com-
plicatie voor de deelnemers. Het vossenjong zat
niet precies op de frequentie van de drie grote
vossen. Wie niet aan de afstemknop van de
peilontvanger draaide hoorde het jong pas op
een halve meter afstand...
De winnaar hier was Alex Buurlage - PA1FOX
[8]

De Jacht op het Vossenjong verdween daarna een aantal jaren
van het programma op het VERON Pinksterkamp. Bij de ver-
huizing van Odoorn naar Sellingen in 2015 kwam de wedstrijd terug en werd het een vast onderdeel van het
VERON Pinksterkamp (VPK) [?] [11] [14] [16].
En in 2017 en 2018 waren er ook wedstrijden tijdens het Drielandentreffen in Maasmechelen (België) [13] [17].
Hier wordt jaarlijks een ARDF/Foxoring weekend gehouden, met o.a. het Nederlands Nationaal/Internationaal
Kampioenschap Foxoring en ARDF Sprint. 
Van de Jacht op het Vossenjong wedstrijden zijn de kaarten van alle gehouden wedstrijden in dit overzicht
opgenomen. 
Foto’s van de winnaars zijn schaars omdat er geen (wissel)prijs wordt uitgereikt.

Edwin - PE5EDW overleed zeer plotseling op 3 februari 2018 na een kort ziekbed [18] [?].

Het principe van de wedstrijd is vanaf 2015 gelijk gebleven, alleen de werkwijze is aangepast. De plaats van
het vossenjong wordt nu grafisch (met pen en liniaal) op de kaart bepaald. Op het moment dat je alle drie
zenders, MOE (1), MOI (2) en MOS (3), op de kaart hebt getekend ga je aan het werk. 
Je verbindt de drie zenders met een rechte lijn, er ontstaat een driehoek. Ieder hoekpunt van de driehoek
verbindt je met een rechte lijn met het midden van de er tegenover liggende zijde. Er komen dan drie lijnen op
de kaart die elkaar op één punt snijden. Op dit snijpunt bevindt zich het Vossenjong, als je peilingen goed hebt
gedaan...
De verdere gang van zaken is gelijk: Ga zo snel mogelijk naar de omgeving van het snijpunt en gebruik de
peilontvanger om het jong daadwerkelijk te vinden.
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[9] Vjong 2017: Het Vossenjong met het zendertje en het
nummerboekje. De nrs 1 en 2 zijn er in 2016 afgescheurd.

[10] Vjong 2015: De wedstrijd in Sellingen. Met uitvoerige instructie. De drie vossen en het vossen-
jong zijn ingetekend. Van de 32 deelnemers vonden er 21 het vossenjong. De overigen hadden
het alleen in kaart gebracht.
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[11] Vjong 2016: De wedstrijd bij de Paasheuvel. Het vossenjong
bevindt zich op de plaats van de paarse stip. Slechts twee van de 22
deelnemers vonden het en 18 hadden het alleen via peilingen in
kaart gebracht.

[12] Vjong 2017: Claus-Dieter Wittek - DF8QJ
won tijdens het VPK. Hier afgebeeld tijdens de 70
cm wedstrijd.

[13] Vjong 2017: De wedstrijd in Maasmechelen. Op de kaart zijn de drie vossen
en het vossenjong ingetekend. In het rood staan resultaten van de peilingen van
Edwin Verburg - PE5EDW (1e), Dieter Schwider - DF7XU (6e), Gerald Eichler -
DL1DSR (8e),11e), Jan Hoek - PA0JNH (10e) en David Williams - M3WDD
(11e). Met hen vonden 18 van de 21 deelnemers het vossenjong.

[14] Vjong 2017: De wedstrijd bij de Paasheuvel. Het vossenjong
bevindt zich op de plaats van de paarse stip. Van de 28 deelnemers
vonden 23 het vossenjong. De overige vijf hadden het jong alleen in
kaart gebracht.

De wedstrijden vóór 2017 werden steeds gehouden tijdens het VERON Pinksterkamp. In de jaren 2017, 2018
en 2019 werden steeds twee wedstrijden gehouden. De eerste tijdens het VERON Pinksterkamp en de tweede
tijdens het ‘Drie Landen Radioamateur Treffen’ (DLT) in Maasmechelen (België).
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[15] Vjong 2018: Alex Buurlage - PA1FOX werd winnaar
tijdens het VPK. De prijs werd overhandigd door Lena, de
XYL van PE5EDW (sk). Rechts Wim Hoek - PA3AKK die
nu de wedstrijd organiseerde.

[16] Vjong 2018: De wedstrijd bij de Paasheuvel. Met de drie vossen en
het Vossenjong. Er waren 30 deelnemers, waaronder een team KLM (6
personen), collega’s van PE5EDW (sk). Slechts vier deelnemers
vonden het vossenjong niet.

[17] Vjong 2018: De wedstrijd in Maasmechelen. Met de drie
zenders 1, 2 en 3 en het vossenjong.

[18] Vjong 2016: Edwin - PE5EDW in actie tijdens het VPK. Foto
Kees Rens

[19] Vjong 2018: De drie hoogst geplaatsten in Maasmechelen. Van
links naar rechts: Matthias Berse - DF1AAA (2e), Dieter Schwider -
DF7XU (1e) en Benno Plantagie - PA3FBX (3e). Foto Wim en Wima. 

Na het overlijden van Edwin (februari 2018), organi-
seerde Wim Hoek - PA3AKK de wedstrijd tijdens het
VPK 2018 in Vierhouten. De winnaar van deze wed-
strijd, Alex Buurlage - PA1FOX, werd belast met de
organisatie tijdens het VPK 2019. 
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[20] Vjong 2018: Ter nagedachtenis aan Edwin Verburg -
PE5EDW ontwierp Jo Somers - PA0SOM voor alle
deelnemers een Award voor de wedstrijd in Maasmechelen.
Ze werden uitgereikt door Lena, de echtgenote van Edwin. 

[21] 2018 Vjong - Wingst:: De kaart met de drie ARDF-zenders en het
vossenjong. De rode lijnen vormen de driehoek met de drie vossen als
hoekpunten. De gestreepte blauwe lijnen zijn de zwaartelijnen. Het
kruispunt van de drie is de plaats waar het vossenjong zich bevindt. 

In 2018 nam de belangstelling voor het houden van een “jacht op het Vossenjong” toe. Voor het eerst werd nu
ook een wedstrijd georganiseerd in Duitsland tijdens het ARDF-weekend van de VFDB in Wingst 3-5 augustus
2018. VFDB is het Verband der Funkamateure in Telekommunikation und Post e.V. in Duitsland.
De wedstrijd heet hier “Fang den Baby Fuchs”en begon al op vrijdag om 15.00 uur, waardoor de deelname
nog beperkt was. Er waren 19 deelnemers waaronder voor Nederland Kim en Benno (PA3FBX) Plantagie en
Dick (PA0DFN) en Jenny (NL12125) Fijlstra. De zenders waren vanaf de start, lopend in de richting van het
vossenjong goed te peilen, onder verschillende hoeken, zie [21]. Winnaar werd Kathrin Berse die in slechts 9
minuten en 29 seconden het vossenjong vond. Ze moet wel heel erg hard hebben gelopen...
Gerald Eichler - DL1DSR werd tweede in 10:13 en Matthias Berse - DF1AAA derde in 13:03. Daarna volgde
Benno Plantagie - PA3FBX in 17:43. Slechts twee deelnemers vonden het jong niet binnen de tijd van 1 uur. -
We kunnen hieruit concluderen dat de wedstrijd niet moeilijk was.

De wedstrijd tijdens het VPK 2019 werd weer gehouden op
de camping ‘t Vlintenholt in Odoorn. Deze wedstrijd in
werd gehouden ten zuiden van de camping. Zie [26].
De drie vossen F1, F2 en F3 zijn ingetekend en ook de driehoek die ze vormen (in rood) en de lijnen naar het
midden van de tegenover liggende zijden (in blauw).
Er waren 25 deelnemers, maar slechts één vond het vossenjong. Dat is zeer teleurstellend. Wat is er gebeurd? 
De antenne van het vossenjong was 3 m. Maar door niet opgehelderde oorzaak was de aardpen los gegaan. De
zender stond 25 m van het pad en bij het ophalen bleek het bereik maar rond 8 m te zijn...
Bij de finish werden de door jagers uit de peilingen opgemaakte locatie van het vossenjong door een misver-
stand niet te zijn opgemeten en genoteerd. Er was daardoor geen eindklassement, alleen een winnaar: Dieter
Schwider - DF7XU. Omdat Dieter bij de prijsuitreiking ontbrak, kon Lena, de Echtgenote van Edwin Verburg
de nieuwe trofee niet persoonlijk overhandigen aan Dieter. Op een later tijdstrip heeft hij de trofee alsnog
gekregen [?].
Ook tijdens het Drielanden Treffen in juli in Maasmechelen werd weer een Jacht op het vossenjong gehouden
op vrijdagavond 19 juli 2019. Er werd aan deelgenomen door 31 personen, die op twee na allemaal het vossen-
jong vonden [22]. Er was bij sommige deelnemers enige verwarring omdat het vossenjong een vrij lage tekst in
morse uitzond; men dacht er een QSO gaande was... Winnaar werd Benno Plantagie- PA3FBX [24]. Ook nu
weer was er een speciaal certificaat voor alle deelnemers [23].
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[22] Vjong 2019: De wedstrijd in Maasmechelen werd gehouden in het noordelijke bosgebied. In rood is de driehoek tussen de drie vossen
getekend. De blauwe lijnen zijn de zwaartelijnen en op het snijpunt, bij B, was het vossenjong.

[23] Vjong 2019: Certificaat
[24] Vjong 2019 - Maasmechelen: De prijsuitreiking. Jo Somers - PA0SOM, Lena Verburg en
Benno Plantagie - PA3FBX. Foto PA0DFN

[25] Vjong-2019 - VPK: Dieter - DF7XU
toont de gewonnen wisseltrofee. Foto
Berend Kuiper - PD1BK 

[26] Vjong 2019 - VPK: De details van de wedstrijd tijdens het VPK. De rode lijnen vormen
de driehoek met de drie vossen als hoekpunten. De gestreepte blauwe lijnen zijn de
zwaartelijnen. Het kruispunt van de drie is de plaats waar het vossenjong zich bevindt.
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[27] 2019 Vjong - Wingst.: De kaart met de drie ARDF-zenders en het
vossenjong. De rode lijnen vormen de driehoek met de drie vossen als
hoekpunten. De gestreepte blauwe lijnen zijn de zwaartelijnen

[28] Vjong 2019 - Wingst:: De grote vos met het SPORTident station en rechts
de baby vos met de ingebouwde zender. Foto DF2JW

[29] Vjong 2019: Harelbeke. De appa-
ratuur en de trofee. Foto ON5HC

In 2019 was er weer een “Fang den Baby
Fuchs” wedstrijd tijdens het ARDF weekend
van de VFDB in Wingst van 9-11 augustus
2019.
De wedstrijd was nu op zaterdagavond 10 au-
gustus en trok 22 deelnemers [27].
De wedstrijd verliep heel wat minder voor-
spoedig dan de eerste in 2018.
Er werd gebruik gemaakt van 80 m ARDF
zenders met een gering vermogen welke na
plaatsing niet konden worden afgestemd. Bij
de start was zender 2 zwak en zender 1 was
helemaal niet te horen, iets wat bij dit type
wedstrijd toch wel noodzakelijk is. Daarbij
kwam dat er meteen na de start een kortduren-
de donderbui met veel regen losbarstte, waard-
oor enkele deelnemers direct terugkeerden.
Hierdoor vonden slechts vier deelnemers  ui-
teindelijk het jong binnen de toegestane tijd
van 1 uur. Winnaar werd, net als in 2018,
Kathrin Berse in 15:19. Tweede werd Chris-
tian Drews - DL7APD in 15:22, derde Dieter
Schwider - DF7XU in 19:47 en opnieuw werd
Benno Plantagie - PA3FBX hier vierde in
20:12.
Alle 18 overige deelnemers gaven het op of
kwamen buiten de tijd binnen.

In 2019 werden ook nog twee ‘Jachten op het
vossenjong’ in België georganiseerd. De eerste
was op 27 april 2019 bij het gebied rond mo-
len ‘De Gavers’ in Harelbeke, bij Kortrijk
[29]. Georganiseerd door Donald - ON7QR en
Tim - ON5HC. Er waren zes deelnemers,
waarvan er drie het vossenjong vonden. Win-
naar werd Norbert Demeyere- ON4ANE.
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[30] Inschrijving van de deelnemers bij de start van de wedstrijd
bij de De Pinte (B). Achter, rechts, Marc Vanhalst - ON6HI die
de gegevens verstrekte.

[31] De kaart van de wedstrijd bij De Pinte. De kaart geeft een cultuurlandschap
aan. In werkelijkheid is het landbouwgrond waar de overheid enkele jaren geleden
een nieuw bos heeft aangeplant, het ‘Parkbos’ in Gent.

[32] VPK-2022. Het vossenjong.

[33] 2022. De wedstrijd tijdens het DLT in Maasmechelen.

De tweede wedstrijd was op zaterdag 16 augustus bij de
Pinte, bij Gent (België). De organisatie was in handen van
Marc - ON6HI en Julien - ON6SV.
Er waren 11 deelnemers, slechts twee vonden het vossen-
jong. Het valt dus nog niet zo mee om een goed resultaat te
behalen [30][31].

In de jaren 2020 en 2021 werden nagenoeg geen
ARDF wedstrijden georganiseerd. Dit kwam door de
beperkingen die de overheid ons oplegde als gevolg
van de heersende coronapandemie (COVID-19). In
2022 waren een geen beperkingen meer. Er werden drie
wedstrijden gehouden. Één tijdens het VERON Pinkster-
kamp in Odoorn [32] en de andere tijdens op 22 juli tijdens
het Drie Landen Treffen (DLT) in Maasmechelen [33] . En
de 3e tijdens de VFDB wedstrijden op 6 augustus in
Wingst (Dld). Bij deze laatste wedstrijd viel het op dat er
nagenoeg geen peilingen werden gedaan. Iedereen rende

naar de plaats waar de zender vermoedelijk zou zijn. Er werd lopende gepeild waar de drie grote zender zich
bevonden. Maar omdat in het terrein ook de Foxoring zenders van de volgende dag al waren geplaatst vonden
een aantal deelnemers één van de FO-zenders, terwijl ze dachten het vossenjong te hebben gevonden. Teleur-
stelling...
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Edwin’s Jacht op het Vossenjong

Datum Locatie Plaats Organisatie Winnaar                       
(Deelnemers)

2006.06.02 Camping Het Vlintenholt [5] Odoorn PE5EDW Jenny Fijlstra [3] [6] (24)

2007.05.28 Camping Het Vlintenholt [7] Odoorn PE5EDW Alex Buurlage - PA1FOX [8] (?)
2015.05.25 Camping de Bronzen Eik [10] Sellingen PE5EDW Wim Hoek - PA3AKK (32)
2016.05.16 De Paasheuvel [11] Vierhouten PE5EDW Wim Hodenius - PA3BQP (22)
2017.06.05 De Paasheuvel [14] Vierhouten PE5EDW Claus-Dieter Wittek - DF8QJ [12] (28)
2017.07.21 De Salamander [13] Maasmechelen B PA0SOM Edwin Verburg - PE5EDW (21)
2018.05.20 De Paasheuvel [16] Vierhouten PA3AKK Alex Buurlage - PA1FOX [15] (30)
2018.07.13 De Salamander [17] Maasmechelen B PA0SOM Dieter Schwider - DF7XU [19] (23)
2018.08.03 Forsthaus Dobrock [21] Wingst Dld VFDB Osteland Kathrin Berse (19)
2019.04.27 Molen De Gavers Harelbeke België ON7QR EN ON5HC  Norbert Demeyere-ON4ANE (6)
2019.06.10 Camping ‘t Vlintenholt [26] Odoorn PA1FOX Dieter Schwider - DF7XU [25] (25)
2019.07.19 De Salamander [22] Maasmechelen B PA0SOM Benno Plantagie - PA3FBX [24] (31)

2019.08.10 Forsthaus Dobrock [27] Wingst Dld VFDB Osteland Kathrin Berse (19)
2019.08.16 De Pinte [31] Kortrijk België Sectie TLS Marc van Britsom - ON4FOX (11)
2022.06.06 Camping ‘t Vlintenholt [32] Odoorn PA3AKK Marcel Daverveld - PE5TT (21)
2022.07.22 De Salamander [33] Maasmechelen B PA0SOM Gerald Eichler - DL1DSR (21)
2022.08.06 Forsthaus Dobrock Wingst Dld VFDB Osteland Gerald Eichler - DL1DSR (21)
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