Internationaal Nederlands Kampioenschap FoxOring
(+ ARDF 70 cm en Sprint 80 m)
Jan Hoek - PA0JNH

Voorwoord
Dit document bevat een overzicht van het ontstaan van het Internationaal Nederlands Kampioenschap
FoxOring (vanaf 2006) in Maasmechelen en de daar later aan toegevoegde kampioenschappen ARDF
70 cm en Sprint 80 m (beiden vanaf 2012).
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-9195 - 5 augustus 2019 - J. Hoek - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig uit eigen archief, Electron en PA0SOM en enkele websites.
De foto’s zijn o.a. gemaakt door Joe Somers (PA0SOM), Willy Snijders, Dick Fijlstra (PA0DFN), en/of
Wim (PD2WAM) en Wilma (PD2WLM) Bettgens en PA0JNH.

Voorpagina:

De trofee voor de winnaar van de FoxOring in 2010. Een salamander op een voetstuk, refererend naar de naam van de plaats waar de wedstrijden worden gehouden,
café-restaurant ‘De Salamander’. Beschikbaar gesteld door de vossenjachtgroep uit
Haltern.
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Internationaal Nederlands Kampioenschap FoxOring
(+ ARDF 70 cm en Sprint 80 m)
Inleiding
Radiovossenjachten kennen we in ons land al vanaf de jaren ‘30 van de vorige eeuw. Eerst met alleen één of
meer vossen. Later met een verplichte peiling op één of meer bakens. In het begin van de jaren ‘90 werd vanuit
de IARU een nieuw systeem geïntroduceerd, de z.g. ARDF-jachten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt va een
systeem met vijf zenders op dezelfde frequentie. De identificatie is in morse, respectievelijk MOE, MOI, MOS,
MOH en MO5. De zenders zenden om de beurt steeds 1 minuut en zijn daarna 4 minuten stil. Iedere zender
komt dus om de vijf minuten in de lucht. Om de finish te kunnen vinden is er een zesde zender (op een andere
frequentie) met de code MO die continu uitzendt.
Winnaar is degene die de vijf zenders het snelst heeft opgespoord.

FoxOring
In het begin van de 21e eeuw (2000) kwam geleidelijk een nieuwe
vorm van vossenjagen in zwang: FoxOring. Dit woord is een combinatie van den Engelse woorden Fox(hunting) en Ori(enteeri)ng. Dus
Vossenjacht en Oriëntatieloop (OL).
Het is een systeem met
veel kleine zendertjes
(8 tot 20) op dezelfde
frequentie [1]. Ze hebben meestal geen enkele identificatie, maar
zenden bijvoorbeeld [1] NK-F-2010. Joe - PA0SOM plaatst een
een (aan/uit) toon uit. 80 m FO-zendertje.
Ze zijn continu in de lucht. Door het zeer geringe vermogen zijn
ze eerst op enkele 10-tallen meters afstand te ontvangen. De
jagers krijgen een kaart mee met daarop kleine cirkels met een
nummer getekend. Ergens binnen iedere cirkel moet een
zendertje kunnen worden gehoord. Zie [13]
en [14]. Een rode
driehoek geeft de
startplaats aan en een
dubbele cirkel zonder
nummer de finish.
Met een peilontvanger
[17] moeten de zenders worden opgespoord [3].
[2] NK-F-2008. Drie helpers in overleg:
Paule - DF2JW, Charly - DL3YDJ en Uli -DK1UU.

In Nederland werden en worden op verschillende plaatsen FoxOring
wedstrijden meestal gehouden in de 80m band. Soms ook in de 2m
band. De grotere wedstrijden tellen mee voor het Puntenklassement [3] NK-F-2007. Paule - DF2JW plaatst de
over één kalenderjaar. Een kampioenswedstrijd, zoals bij de ARDF registratie apparatuur: tang en SPOTidentstation.
vossenjachten was er nog niet in 2005.
FoxOring rond Maasmechelen (België)
Daarvoor organiseerde Jo Somers - PA0SOM rond Maasmechelen ook al ARDF-vossenjachten en vanaf rond
2000 werden het FoxOring wedstrijden. De eerste FoxOring wedstrijd was (vermoedelijk) op 9 september 2000
bij Dilsen Lanklaar, iets ten noorden van Maasmechelen. Deze wedstrijd was al met 16 zenders op 80 meter en
er werd aan deelnomen door vijf Nederlanders (PA1FOX, PA3FDC, PA0HPV, PB2RDF en PA0NHC).
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Er werd echter nog geen grote bekendheid aan gegevenen via Electron. We zien wel aankondigingen in de
rubriek Vossenjagen of de Vossenjachtagenda (behalve in 2004 en 2005, toen werden geen wedstrijden gehouden), maar nooit de resultaten. Ze werden altijd wel, zelfs met zeer veel foto’s, vermeld op de website
http://home.scarlet.be/~joep/foxoring/ .In dit overzicht wordt er niet dieper op ingegaan. Wel zijn winnaars
uit deze periode (2000 - 2003) vermeld [4].
Het ontstaan van het Internationaal Nederlands Kampioenschap FoxOring (NK-F)
In Electron van augustus 2006 lezen we de volgende aankondiging:
Op zaterdag 19 augustus wordt door Joe Somers/ON9SOM een FoxOring georganiseerd op
80m. Hierbij kunnen 16 zenders worden opgespoord. De totale afstand zal circa 12 km zijn. Van
het jachtgebied is een nieuwe OL-kaart (dit is een zeer gedetailleerde kaart die ook gebruikt
wordt voor oriënteringsloop wedstrijden) aanwezig. Trefpunt: café-restaurant De Salamander,
Weg naar As 280 (N763) 3630 Maasmechelen, ...etc
Bij café-restaurant De Salamander is een camping met zwembad en douches waarvan de wedstrijddeelnemers gebruik mogen maken (tegen een kleine vergoeding).
Jury en tijdopname: Mario Marana (professioneel scheidsrechter).
Voor de tijdregistratie wordt gewerkt met het SportIdent-systeem met RFDI-tags. Ouderwets
knippen met controlekaart is ook mogelijk.
Band, frequentie: 80m, 3,58 MHz. ....etc.....
Van deze wedstrijd verscheen een uitgebreid verslag in Electron van november 2006.
In het jaarslag van de VERON Vossenjachtcommissie over 2006 lezen we:
“Ook het onderdeel foxoring heeft inmiddels een vaste plek gekregen. Gezinnen met kinderen zijn geziene deelnemers op dit soort evenementen. Er
wordt gedacht om het komend jaar
[4] NF-F-2003. Alle deelnemers, waaronder 7 Nederlanders.
ook, net als in vele van onze buurlanden, hierin een kampioenschap te organiseren.”
In het jaarslag van de VERON Vossenjachtcommissie over 2007 lezen we:
“Er is dit jaar weer een aantal foxoring wedstrijden georganiseerd, zowel op 144, als op 3,5 MHz.
Jo Somers PA0SOM, heeft in augustus de Open Nederlandse Foxoring kampioenschappen georganiseerd in Maasmechelen (B)”
Daarvoor organiseerde Joe rond Maasmechelen ook al ARDF-vossenjachten en vanaf rond 2000 werden het
FoxOring wedstrijden. De eerste FoxOring wedstrijd was (vermoedelijk) op 9 september 2000 bij Dilsen
Lanklaar, iets ten noorden van Maasmechelen. Deze wedstrijd was al met 16 zenders op 80 meter en er werd
aan deelnomen door vijf Nederlanders (PA1FOX, PA3FDC, PA0HPV, PB2RDF en PA0NHC).
Er werd nog geen grote bekendheid aan gegevenen via Electron. We zien wel aankondigingen in de rubriek
Vossenjagen of de Vossenjachtagenda (behalve in 2004 en 2005, toen werden geen wedstrijden gehouden),
maar nooit de resultaten. Ze werden altijd wel, zelfs met zeer veel foto’s, vermeld op de website
http://home.scarlet.be/~joep/foxoring/ .In dit overzicht wordt er niet diep op ingegaan. Wel zijn winnaars uit
deze periode (2000 - 2003) vermeld [4].
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De organisatie
De wedstrijden worden georganiseerd door Joe Somers,
PA0SOM. Hij woont in Maasmechelen, heel dicht bij het terrein
waar de wedstrijden worden gehouden. Joe is Nederlander, actief vossenjager en lid van de VERON. Hij heeft ook de Belgische roepetters ON9SOM.
De eerste wedstrijd in 2006 heeft hij, met instemming, onder de
naam van de VERON georganiseerd [5]. De kop van het deelnemerscertificaat luidt dan ook:
“Dutch Radio Amateur Club VERON - International
FoxOring Competition Maasmechelen”
In de aankondiging wordt met enige nadruk vermeld: “Deze
wedstrijd wordt helaas niet gesponsord door de Belgische amateurclub UBA.” Vanaf 2007 ondersteunt de VERON het evenement ook financieel.
Joe - PA0SOM maakt altijd veel werk van het verkennen en
uitzetten van de jacht Hij heeft de speciale OL-kaarten voor het
gebied zelf gemaakt [13] en [14].
De vossenjachtgroep uit Halteren, met o.a.Werner (Charly)
Wieand - DL3YDJ [] en Frank (Paule) Baudisch DF2JW [3] ,
stelt voor deze wedstrijd hun SportIdent (SI) apparatuur beschik- [5] NK-F-2006. Certificaat van de 1e wedstrijd.
baar. Ze zorgen voor de administratieve zaken, waaronder de De lay-out is daarna gelijk gebleven.
aanmelding, de uitlezing van de chips en uitslag van de competitie. Ook andere leden van deze groep assisteren bij het uitzetten van de wedstrijd.
Het toezicht op de wedstrijduitslagen is sinds het begin in handen van ‘hoofdscheidsrechter’ Mario Marana.
De wedstrijden
Oorspronkelijk was er bij de Foxoring één traject: 16 zenders - over een traject van circa 10 - 13 km.
Er kan de laatste jaren worden deelgenomen in twee categorieën. Een lang
traject (16 zenders - circa 10 - 13 km) en ook een kort traject (8 zenders circa 5 km). De zenders werken in de 80 meterband.
Bij de zenders hangt een (kleine)
prima-vlag, een code-tang en een
SportIdent-station.
Er kan naar keuze over een bepaalde
tijdsperiode worden gestart. De looptijd is over het algemeen 180 minuten
(3 uur). Wie buiten de tijd binnenkomt
wordt niet geklasseerd. Het is belangrijk om de tijd onderweg goed in de
gaten houden en indien nodig één of
meer zenders over te slaan om nog op
tijd binnen te kunnen zijn.
Er is een vrij constant aantal deelnemers [8]. Gemiddeld iets boven de 40.
Ongeveer 25% van de deelnemers
komt uit Nederland. Uit België komt
ook ongeveer 25% en de rest komt uit
Duitsland. Soms één of meer Engelsen, Fransen of Oekraïners.
[6] NK-F-2002. Alex - PA1FOX, winnaar
in o.a. 2000 en 2003 moet de trap nog
op.

[7] NK-F-2002. Ferry - PA3FDC bestormt de trap naar beneden.
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Ook aan de eerdere wedstrijden van 2000-2005 werd door gemiddeld rond 40 personen deelgenomen, waaronder circa 20% Nederlanders.
De laatste jaren, vanaf 2013, wordt in hetzelfde weekend (op zondag) ook het Internationaal Belgisch ARDF
Kampioenschap georganiseerd. En sinds 2012 wordt op de zaterdag ook het NK ARDF op 70 cm gehouden
(zie pag. 16). En vanaf 2012 wordt er ook het NK ARDF Sprint op 80 m (zie pag. 16). Deze wedstrijden
worden verzorgd door Dick Fijlstra - PA0DFN, de voorzitter van onze Vossenjachtcomissie. Het wordt dus
steeds meer een internationaal ARDF-weekend, met de toepasselijke naam Drielandentreffen.

[8] NK-F-2008. Alle deelnemers aan de rand van het zwembad. Op achtergrond het terras/zwembad van De Salamander.

[11] NK-F-2009. Wim - PD2WAM en Wilma PD2WLM
zijn ook trouwe deelnemers.

[9] NK-F-2009. Hans - PA0HRX in goed gezelschap van Floor
(XYL van PA0SOM, Tiny (XYL van PA0MLH) en Janneke PA3BFA.

[10] NK-F-2003. Ton - PE1PBQ en Jenny - NL12125 in
volle actie.
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De omgeving
De startplaats van de wedstrijd is altijd café/restaurant “De Salamander”aan de Steenweg naar As 280 (N763)
bij Maasmechelen. Vanaf dit punt zijn er twee verschillende terreinen beschikbaar, één ten noorden van deze
weg en één ten zuiden ervan [12].

[12] Omgeving van café/restaurant “De Salamander” (rode punt, iets recht van het midden) waar de FoxOring wedstrijden
worden gehouden. In het zuidelijke deel liggen zandgroeves van de firma Sibelco (zandveredeling). De zandwinning is hier
echter nagenoeg beëindigd, waardoor het gehele gebied nu toegank elijk is geworden.

Maasmechelen ligt juist over de Belgische grens, even ten westen van Geleen en is via de A2 en E314 heel snel
en gemakkelijk te bereiken.
Bij De Salemander hoort een kleine camping waar deelnemers met tent of caravan kunnen overnachten.
De wedstrijden worden gehouden op de bosachtige Mechelse Heide. Afwisselend is de wedstrijd in het noordelijke of het zuidelijke deel. De maximale hoogteverschillen zijn ongeveer gelijk, zo’n 70 meter.
Het zuidelijke terrein wordt door zandwinningsgroeven in de vorm van een diepe kloof gescheiden in twee
hoog liggende delen. Op één plaats kan deze via een steile daling en klim worden overgestoken.
Het gedeelte rechts van het fietspad dat van de Salamander naar het zuiden loopt ligt laag en is vrij vlak [13].
Het noordelijke terrein heeft rechts ook een laag en vrij vlak deel en heeft in het midden links een hoog
liggend plateau met een vrij regelmatige padenstructuur [14].
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De toegepaste kaarten
Er wordt gebruik gemaakt van OL-kaarten.
Deze zijn door Jo Somers zelf getekend en
up-to-date bijgewerkt. Dit zijn kaarten met
alle geografische details en bevatten hoogtelijnen. In 2006 had hij hiervoor nieuwe
kaarten ontworpen.
Zie [13] en [14].
De kaarten bevatten details over de begroeiing, de wegen en paden, eventuele
belemmerende hekwerken, moerasgebied
en water.
Van groot belang zijn ook de hoogtelijnen.
Dit zijn de soms zeer dicht bij elkaar liggende dunne (bruine) lijnen. Iedere lijn
geeft een verschil in hoogte van 5 meter
aan. Als de lijnen heel dicht bij elkaar liggen is er sprake van een steile afdaling of
klim. Bij het bepalen van de volgorde van
opzoeken van de zenders moet men hier
zoveel als mogelijk rekening mee houden
als men niet te vermoeid wil raken....
De dicht bij elkaar liggende verticale rode
lijnen op de kaart van het zuidelijke terrein
geven een verboden gebied aan. Dat is de
zandwinning van Sibelco. Tegenwoordig
kan dit terrein wel worden betreden omdat
de zandwinning daar is gestopt.
De trofee/medailles en de certificaten
De winnaars worden oorspronkelijk inge- [13] NK-F-2011. Kaart van het zuidelijke deel met de 16 zenderposities
van 2011.
deeld in de categorieën:
- Recreanten (zij zoeken een kleiner aan
tal zenders op)
- Mannen (wedstrijd)
- Vrouwen (wedstrijd)
Later was de indeling meestal volgens de
IARU-ARDF categorieën Man/Vrouw
en leeftijdsgroepen. Er wordt een winnaar aangewezen in iedere categorie.
Voor hen is er meestal een medaille.
Tegenwoordig is er geen indeling in categorieën meer. Er is alleen een splitsing
in Lang (16) of Kort (10) zenders. Uit
beide groepen komt een Nederlands en
een Internationaal kampioen.
Enkele keren (o.a. in 2008, 2010 en
2011) was er een speciale trofee voor de
winnaar: een salamander op een voetstuk [14] NK-F-2008. Kaart van het noordelijke deel met de 16 zenderposities van
2008.
met tekstplaatje [16] [15].
Deze waren ontworpen en beschikbaar gesteld door de vossenjachtgroep uit Haltern.
Alle deelnemers ontvangen een certificaat met daarop vermeld hun plaats in het klassement [5].
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[15] NK-F-2010. De trofee voor de totaalwinnaar in 2010.

[16] NK-F-2008. Nikolay Ivanchihin - UR8UA
met de winnaarstrofee.

[18] NK-F-2010. Jenny - NL12125 en Dick - PA0DFN Fijlstra bij
het instructiepaneel. Ze behoren vanaf 2002 tot de deelnemers in
Maasmechelen. Dick was tweemaal Nederlands winnaar. Jenny
was dat al in 2002.

[17] 80 meter peilontvanger.
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Overzicht wedstrijden en winnaars
Bij dit overzicht over de ontwikkeling van de FoxOring kampioenschappen hoort een overzicht met daarop de
totaal (internationaal) winnaars en de beste Nederlanders.
Deze wedstrijden tellen mee voor het Nederlandse puntenklassement ARDF. De puntentelling hiervoor is
gebaseerd op de indeling in de IARU-ARDF categorieën Man/Vrouw en leeftijdsgroepen.

[19] NK-F-2010. Ook Janneke - PA3BFA, Wim - PA3AKK en
Hans - PA0HRX behoren tot de trouwe deelnemers.

[20] NK-F-2008. Edwin - PE5EDW, hond Kelly en Jan PA0JNH na de wedstrijd. Edwin was hier al vier maal de
snelste Nederlander.

[21] NK-F-2006. Een aantal van de deelnemers. Galina Krassowizkaja, Björn - PD4BWD (nu PA4BWD), Edwin - PE5EDW,
Tommie - NL13197 en Gerard - PD9G.
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[22] NK-F-2007. Bert - PA3CW V (Nederlandse winnaar in 2001), Egbert PA0EJH en Willem - PE1BGH.

[23] NK-F-2009. Edwin - PE5EDW na de
strijd.

[24] NK-F-2013. Joe Somers - PA0SOM (met pet) heeft de medailles van de FoxOring uitgereikt aan Ievgen Dolia - Ukraïne
(2e), Stefan Berse - DO1FOX (1e) en Nick Ivanchykhin - UR8UA. Achter de mast van de parasol staat de Lilly, de dochter
van Joe, geheel links zit Floris Romeijn - PD1FR en geheel rechts Charly (Werner) Wienand - DL3YDJ. Foto PA0JNH
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[25] 2016: Op zaterdagavond is er de laatste jaren een gezamenlijke BBQ, verzorgd
door de Salamander.

[26] NK-Sprint - 2017: De winnaars van het NK Sprint: 3. Dieter
Schwider - DF7XU, 1. Bernd Höfner - DL1AQ en 2. David Williams M3WDD.

[27] NK-F - 2017: De winnaars van het lange traject (16 zenders). 3. Heinrich
Götte, 1. Bernd Höfner - DL1AQ en 2. Marc van Britsom - ON4FOx

-12-

[30] NK-F-2018: Kaart met de 16 zenders van de Foxoring. Start en finish zijn ten noorden van de fietsbrug bij de “De Salamander”, onder op de kaart.

[28] NK-F-2018: Heinrich Götte, de internationaal kampioen bij de
Foxoring (kort - 8 zenders). De prijs werd uitgereikt door Lena, de
XYL van PE5EDW (sk). Zij was o.a. aanwezig om de prijzen van
Edwin’s Jacht op het Vossenjong uit te reiken.
[29] NK-Sprint-2018: De kaart met de 12 zenders
van de Sprint.
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[31] NK-F-2019: De kaart met de 16 zenders. Ze zitten verspreid over het gehele zuidelijke gebied. De start en finish waren
bij de Salamander. Om ze allemaal te vinden moest rond 15 km worden gelopen. De winnaar, Chistiaan Harms (Duitsland)
deed dit in ruim 89 minuten ! De snelste Nederlander was Alex Buurlage, maar hij had zender 1 overgeslagen omdat hij
constant zijn duim op deze positie had gehouden... Hij werd daardoor 23e van de 24 die de lange route hadden gelopen.

-14-

[33] NK-70cm-2019: V.l.n.r. Wim - PA3AKK, Dick - PA0DFN,
Berend - PD1BK, Jenny - NL12125, Jan - PA0JNH en Theo DJ9EY.

[34] NK-70cm-2019: Kaart met start, finish en de vijf vossen.

[32] NK-Sprint-2019: Detail van de kaart met alle zenders. F1 F5 seinen lanzaam, F11 - F15 seinen snel. F10 is het tussenbaken (S). Het terrein ligt over de fietsbrug over de weg.

[36] NK-Sprint-2019: De Internationaal winnaarvan de
Sprint: Mykola Ivanchykhin - UR8UA. Foto PA0DFN
[35] NK-FO-2019: In 2019 was een groep (jonge) Oekraïnse
ARDF’ers onder leiding van Mykola - UR8UA bij DLT in Maasmechelen. Hier poseren ze samen met Jan Hoek - PA0JNH,
de schrijver van dit document (in het rood). Foto PA0DFN
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Internationaal Nederlands Kampioenschap FoxOring
Datum

Internationaal

Nederland

Voorlopers:
2000
2000.09.09
K. Smet - ON4CHE
A. Buurlage - PA1FOX [6]
2001
2001.08.25
M. Berse - DF1AAA
B. Sauter - PA3CWV [22]
2002
2002.08.17
P. Gierlach - DF3KT
J. Fijlstra - NL12125 [10,18]
2003
2003.0816
F. Kasimov (België)
A. Buurlage - PA1FOX [6]
2004
Hoogstwaarschijnlijk is in dat jaar geen wedstrijd gehouden.
2005
Idem.
Internationale Nederlandse Kampioenschappen: Lang traject - 16 zenders
2006
2006.08.19
P. Vette -F8AZG
D. Fijlstra - PA0DFN [18]
2007
2007.09.08
K. Smet - ON4CHE
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2008
2008.07.11
Nick Ivanchihin - UR8UA[16] E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2009
2009.08.01
C. Drews - DL7APD
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2010
2010.07.11
M. Redka (Oekraïne)
D. Fijlstra - PA0DFN [18]
2011
2011.07.23
B. Höfner - DL1AQ [26]
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2012
2012.07.21
G. Volodymyr (Oekraïne)
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2013
2013.07.20
S. Berse-DO1FOX [24]
J. Fijlstra - NL12125 [10,18]
2014
2014.07.19
D. Williams - M3WDD [26] F. Romeijn - PD1FR [24]
2015
2015.07.18
B. Höfner - DL1AQ [26]
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2016
2016.07.16
Evgeny Dolia, Charkov
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2017
2017.07.22
B. Höfner - DL1AQ [26]
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2018
2018.07.14
Nicolaj Wanner
Ton van Amerongen - PE1PBQ
2019
2019.07.20
Christian Harms (DLD)
Marcel Daverveld - PG8M

Aantal deelnemers

34 (5 Nederlanders)
35 (1 Nederlander)
46 (13 Nederlanders)
36 (7 Nederlanders)

Totaal (Lang + Kort)
51 (16 Nederlanders)
38 (14 Nederlanders)
30 (7 Nederlanders) [14]
53 (10 Nederlanders)
43 (10 Nederlanders)
52 (10 Nederlanders) [13]
52 (7 Nederlanders)
55 (13 Nederlanders)
40 (9 Nederlanders)
51 (12 Nederlanders)
45 (14 Nederlanders)
44 (13 Nederlanders)
45 (15 Nederlanders) [30]
51 (15 Nederlanders) [31]

Internationale Nederlandse Kampioenschappen: Kort traject - 8 zenders
2012
2012.07.21
Veit Pelinski - DL7ET
Eddy de Kerf - PA3EIF
2014
2014.07.19
Daniel Pelinski - DO8FOX
Jan Hoek - PA0JNH
2015
2015.07.18
Veit Pelinski - DL7ET
Kim Plantagie
2016
2016.07.16
Dirk Stein - DL5KBI
Benno Plantagie - PA3FBX
2017
2017.07.22
Walter Pohl - DL5KCS
Jenny Fijlstra - NL12125
2018
2018.07.14
Heinrich Götte [28]
Marcel Daverveld - PG8M
2019
2019.07.20
Marc van Britsom - ON4FOX Kim Plantagie

Internationaal Nederlands Kampioenschap ARDF 70 cm
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019*)
*)

Datum
Internationaal
Nederland
2012.07.22
Heinrich Götte (Duitsland)
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2013.07.20
Heinrich Götte (Duitsland)
J. Fijlstra - NL12125 [10,18]
2014.07.19
M. van Britsom - ON4FOX [27] E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2015.07.18
Dieter Biehl - DK8LU
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2016.07.16
Marc van Britsom-ON4FOX [27] J. Fijlstra - NL12125 [10,18]
Deze was oorspronkelijk gepland voor Maasmechelen, doch is niet gehouden.
Deze was oorspronkelijk gepland voor Maasmechelen, doch is niet gehouden.
2019.05.12
Theo Bücker - DJ9EY [33]
Jenny Fijlstra - NL12125 [33]
De wedstrijd werd gehouden in het Dijkgatbos in de Wieringermeer [34]

Aantal deelnemers
21 (6 Nederalnders)
21 (6 Nederlanders)
19 (7 Nederlanders)
19 (9 Nederlanders)
24 (10 Nederlanders)

6

(5 Nederlanders)

Internationaal Nederlands Kampioenschap ARDF Sprint 80 m
Datum
Internationaal
Nederland
2012
2012.07.22 G. Volodymyr (Oekraïne)
E. Verburg - PE5EDW [20,23]
2013
2013.07.19 Stefan Berse - DO1FOX [24]
Edwin Verburg - PE5EDW [20,23]
2014
2014.07.18 David Williams - M3WDD
Floris Romeijn - PD1FR [24]
2015 *) 2015.06.21 Dieter Schwider - DF7XU
Wim Hoek - PA3AKK [19]
2016 *) 2016.06.19 Claus-Dieter Wittek - DF8QJ
Jos Peters - PA7KY
2017
2017.07.22 Bernd Höfner - DL1AQ [26]
Edwin Verburg - PE5EDW [20,23]
2018
2018.07.14 Claus-Dieter Wittek - DF8QJ
Björn Dinse - PA4BWD
2019
2019.07.20 Mykola Ivanchykhin - UR8UA [36] Lesly Buurlage
*) De wedstrijd in 2015 en 2016, werd gehouden in Hargen aan Zee.
[] Tussen vierkante haken staan verwijzingen naar afbeeldingen met hetzelfde nummer.
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Aantal deelnemers
20((6 Nederlanders)
23(7 Nederlanders)
19(8 Nederlanders)
15(13 Nederlanders)
14(12 Nederlanders)
22(8 Nederlanders)
18 (8 Nederlanders) [29]
32 (10 Nederlanders) [32]

