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Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van het ontstaan van het Nederlands Kampioenschap vossenjagen in
1985 en de daarna gehouden wedstrijden.
Het document bevat informatie, foto’s, verslagen, kaarten, etc. 

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

Ref. 1901-JH-9192 - 30 december 2022 - J. Hoek - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig van PA0DFN en uit eigen archief, VR Beschrijvingsbrieven en Electron.

Voorpagina: De bekers en de certificaten van de Nederlandse Kampioenschappen Vossenjagen in
2015 in het Staphorsterbos liggen klaar om te worden uitgereikt.
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Nederlands Kampioenschappen Vossenjagen

Inleiding
In 1947 startte een nationale competitie met zogenoemde "Bekerjachten". Daarbij ging het in 1947 nog
om het opsporen van alleen de vos. Er werd gestreden om een VERON-wisseltrofee voor de winnende
afdeling (groep van twee of meer personen). De trofee mag worden behouden als deze 3 maal achter
elkaar of vijf keer in totaal is gewonnen. De jager die over het hele jaar het beste resultaat heeft behaald
ontvangt een eerste prijs. Aansluitend aan de slotjacht werd ter plaatse door de Bekerjacht-commissie een
Vossejagersconferentie gehouden, waarbij o.a. de prijzen worden uitgereikt en het reglement besproken.

Met ingang van het jachtseizoen 1948 worden enkele wijzigingen in het reglement aangebracht waarvan
de belangrijkste is dat er twee zenders in de lucht zullen zijn, de "vos", die als vanouds moet worden
opgespoord, en het "baken", waarvan de positie door peilingen in kaart dient te worden gebracht; de
afstand tussen de gepeilde en de werkelijke positie bepaalt het aantal strafpunten voor dit onderdeel. Ook
mag alleen nog maar te voet worden gejaagd, vervoermiddelen zijn niet langer toegestaan.

In 1953 wordt een persoonlijke wisselprijs ingesteld. Midden jaren 50 bereikt het aantal jachten en
deelnemers een hoogtepunt. In 1954 waren er 27 bekerjachten met 436 deelnemende groepen. De afde-
ling Leeuwarden was zelfs bij drie jachten vertegenwoordigde door 10 jagers. In 1955 werd aan de slot-
jacht deelgenomen door 55 jachtgroepen, een record aantal.
In 1958 werd een systeem met drie zenders ingevoerd. Eén vos en twee bakens. Deze bakens waren
gelijktijdig in de lucht, één onder in de band en de andere boven in de band.

In 1964 lijkt het einde van de georganiseerde Beker-
jachten nabij. In 1965 is er officieel nog wel een beker-
competitie maar in Electron wordt er niet meer over
gemeld. Er wordt alleen vermeld dat ‘verrassing’ meer
op de voorgrond zal treden. Het starre reglement zal
niet meer worden gehanteerd. In 1965 en 1966 wordt
nog wel één Bekerjacht aangekondigd in resp. Zeist en
Amersfoort. Vossejachtconferenties worden dan al niet
meer gehouden.

Een nieuwe start
In 1985 stellen Roel Olde, NL7990 (toen lid van het
VERON Hoofdbestuur) en Jan Hoek, PA0JNH (toen
algemeen secretaris van de VERON en actief vossenja-
ger) een voorstel op dat is gericht aan het Hoofdbestuur
van de VERON. Het is getiteld:

RAPPORT over de VERON Vossejachten vanaf 1946 
en voorstel om te komen tot 

VERON KAMPIOENSCHAP VOSSEJAGEN

Dit rapport is na goedkeuring door het Hoofdbestuur in februari 1985 ook gestuurd naar alle afdelingen.
In het rapport wordt ingegaan op de oorzaken van de afnemende belangstelling in het midden van jaren
‘60 van de vorige eeuw. Maar er wordt ook o.a. in vastgesteld dat:
• er in zo’n 29 afdelingen één of meer vossenjachten worden gehouden;
• er in een aantal gevallen jachten in competitieverband worden georganiseerd;
• er jachten worden gehouden zowel op 80 meter als op 2 meter;
• er zijn loopjachten, nachtjachten, waterjachten, fietsjachten en jachten voor alle vervoermiddelen;
• er wordt gewerkt met één of twee zenders waarvan er één of beiden ook als baken worden gebruikt;
• aan de jachten door gemiddeld 7 á 10 personen wordt deelgenomen.

[1] NK-1985 bij Austerlitz. Francois - PE1JFR en Hans
Willem - PE1JZQ van A15 peilen op 2 meter.
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[2] NK-1985: Hans Luidens - NL8800 (voorzitter van de
VJC) reikt de beker voor de beste afdeling uit aan Ans
en Albert Westenberg - PA0AWN van de afdeling
Zoetermeer. Op de achtergrond Piet Wakker -
PA0PWA die de poedelprijs kreeg vanwege zijn defec-
te ontvanger. Foto PA0KEL

[3] NK-1986: De winnaar op 80 m, Sietse Kooistra - PE1FFH
(midden) krijgt zijn prijs.

[4] NK-1986: Winnaar op 80 m: A. Keet - PE0AKZ

Er wordt voorgesteld om te komen tot een Landelijk Kampioenschap Vossenjagen.
Gesteld wordt dat het op dat moment nog niet, of niet meer mogelijk lijkt om te komen tot een echt
competitie-verband zoals dat er was in de jaren vóór 1960. Er moet daarom worden gekozen voor één
Kampioensjacht.
Er wordt een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot de organisatie, de locatie, de zenders en de
prijzen. Voorgesteld wordt om te werken met één vos-zender en twee baken-zenders op zowel 80 meter
als 2 meter. Belangrijk is ook dat wordt voorgesteld om weer een voorzitter van de Vossejachtcommissie
te benoemen en de commissie te belasten met de organisatie van het kampioenschap, met dien verstande
dat de organisatie van de wedstrijd zelf wordt uitbesteed een afdeling of een combinatie van afdelingen.

De nieuwe vossenjachtcommissie
Op 11 mei 1985 wordt Hans Luidens - NL8800, benoemd tot voorzitter van de Vossejachtcommissie
(VJC). Hij blijft dat tot 28 april 1990. Op die dag neemt Ewout de Ruiter - PA0OKA, deze taak op zich.
Ewout blijft voorzitter tot 15 april 2000, dan neemt Dick Fijlstra - PA0DFN deze taak op zich en hij is in
2018 nog steeds als zodanig in functie.
In 1994 komt er ook weer een secretaris in de persoon van Henk Vrolijk - PA0HPV [22]. Henk treedt in
2006 terug. Vanaf 1990 telt de commissie ook steeds één of meer leden, waaronder PA0PWA, PA0MJK,
PA0ABE, PA0DFN, PA3FDC, PA0OKA, PA3BFA, PB2RDF, NL13197. Momenteel (2015) bestaat de
commissie uit: PA0DFN (voorzitter), PA3BFA, PA3FDC en PE5EDW. Er zijn vacatures voor de func-
ties secretaris en penningmeester.
In 2018, na het plotseling overlijden van PE5EDW, is een nieuwe commissie samengesteld. Die bestaat
uit: Dick Fijlstra - PA0DFN (voorzitter) en leden Wilma Bettgens - PD2WLM, Björn Dinse - PA4BWD,
Wim Hoek - PA3AKK, Jan Hoek - PA0JNH, Janneke de Jong -PA3BFA en Berend Kuiper- PD1BK, 

De nieuwe Nederlandse Kampioenschappen (NK)
Het eerste Nederlandse Kampioenschap nieuwe stijl
wordt gehouden in 1985 in de omgeving van de Pirami-
de van Austerlitz [1] [2]. Er waren 27 deelnemers op 2
m en 4 op 80 m. Ze kwamen uit 13 afdelingen.
Het tweede kampioenschap was rond de dagcamping
Lage Vuursche bij Baarn. Er waren nu 41 deelnemers
voor de 80 of 2 m jacht en één voor de 70 cm jacht.

In het begin waren de 80 en 2 meter wedstrijden gelijk-
tijdig. De deelnemers moesten kiezen aan welke compe-
titie ze wilden deelnemen. Dat veranderde in 1991. Van-
af dat jaar werd ‘s morgens de 80 meter wedstrijd en ‘s
middags de 2 meter wedstrijd gehouden.
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[5] NK-1987: Kaart voor de 1e bakenpeiling. Voor de peilingen
op het tweede baken was een zelfde kaart beschikbaar.

[6] NK-1987: Het programma.

[8] NK-1988: De winnaar op 80 m, Houwer de Geus - PA0PWP
(links) ontvangt de prijs uit handen van de voorzitter van de
VJC Hans Luidens - NL8800. In het midden Martin Köppen -
PA0MJK van de organiserende afdeling Nijmegen.

Voor de peiling van een of meer bakens werd vaak
gebruik gemaakt van een kaart waarop het gedeelte
waar het baken zich bevond wit was gemaakt. Dus
geen enkele markering die in verband met het baken
kan worden gebracht [7]. 
De kampioenswedstrijd in 1987 bevat vele facetten
van de vossenjacht [6]. Ze werd gehouden rond de
camping Rabbit Hill te Nieuw Milligen bij Apeldoorn.De afd. Zuid-Limburg (Ewout de Ruiter -
PA0OKA) had een programma opgesteld met twee bakenpeilingen met een tussenpauze voor de lunch,
een spoetnikjacht (met een onbekend aantal zendertjes op 2 en 80 m) en een vossenjacht, die heel veel
leek op de bekende Piet Wakker (PA0PWA)-jacht. Voor de bakenpeilingen werden kaarten met een
groot wit vlak uitgereikt [5].
In oktober 1990 komt commissievoorzitter Ewout de Ruiter - PA0OKA, met een voorstel om de kam-
pioenschappen te gaan houden volgens de IARU
ARDF regels, dat wil zeggen met vijf zenders op
dezelfde frequentie. Ze zenden uit in een cyclus
van 5 minuten, elk steeds gedurende één minuut
met de identificatie (in CW) als MOE, MOI, POS,
MOH en MO5.
Om een en ander te demonstreren en te bespreken
wordt er op 13 april 1991 een Vossejagersconfe-
rentie georganiseerd in de NJHC-Herberg “Elst”te
Elst. 
Er is gelegenheid om deel te nemen aan een 2 me-
ter ARDF-oefenjacht. De kampioenschappen in
1991 op de Lemelerberg bij Ommen [9] en daarna
worden volgens dit nieuwe systeem gehouden. De
bakenpeiling bij de NK is daarmee vervallen.

[7] NK 1989 te Arnhem. Kaart voor het peilen van het
baken. Foto PA0JNH
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[9] NK-1991: Detail van de kaart van de eerste NK ARDF wedstrijd op de Lemelerberg. Het wedstrijdgebied is omcirkeld.

Nederland gaat op de ARDF-toer / Dick Fijlstra - PA0DFN
In ons land hadden de meeste vossenjachten tot het begin van de 90-er jaren voor het merendeel een
recreatief, speels karakter.
Het was de toenmalige voorzitter van de VERON-vossenjachtcommissie, Ewout de Ruiter, PA0OKA,
die ons voor het eerst liet kennis maken met de jachten volgens de in veel andere landen al jaren
ingeburgerde  “ARDF-formule”.
Vanwege zijn nieuwe werkzaamheden  bij uitgeversmaatschappij Elektuur verruilde Ewout zijn
domicilie , stad Groningen voor dat van Geleen in Zuid-Limburg.
Bij zijn bezoek van de afdelingsbijeenkomsten van VRZA en VERON in Zuid-Limburg maakte hij
kennis met Wim Hodenius, PA3BQP uit Sittard. Wim nam regelmatig deel aan ARDF-jachten over de
grens in België en Duitsland. Pas nadat Wim, Ewout zover kreeg om eens mee te gaan naar zo’n jacht
was Ewout “verkocht”. Hij werd zo enthousiast dat hij een groep Belgische ARDF-ers uitnodigde om in
de jeugdherberg van Elst voor de Nederlanders een workshop ARDF theorie en praktijk te organiseren
tijdens een weekend in 1991. Zo maakten we  voor het eerst kennis  met vossenjagen als wedstrijdsport.
Voor zover ik mij herinner waren hier van het Belgische ARDF-team aanwezig: Harry Deblier -
ON7HD, Jean Ballings - ON4ABZ, Charles Boelpaep - ONL7516, Benoit Deham - ON4KDX en Albert
Vanhoey - ON7WC. Misschien was Rik Strobbe, ON7YD, de voorzitter van de werkgroep ARDF van
de IARU Region 1 ook aanwezig, maar dat herinner ik mij niet meer.
Het aantal Nederlandse deelnemers herinner ik mij ook niet goed, maar Henk Vrolijk - PA0HPV, Nico
Veth - PA0NHC en Peter de Blecourt - PB2RDF waren ook van de partij. 
Voor aanvang van de workshop waren de meningen verdeeld over vossenjagen als ARDF-sport. Na
afloop van het weekend en het zelf meemaken van een ARDF-jacht waren de meeste aanwezigen
“verkocht”en was de basis gelegd voor de ARDF-sport in Nederland.
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[10] NK-1994: De kaart voor de 2 m wedstrijd. Bij de start
was een uitstekende ‘koek & zopie’ voorziening.

[11] NK-1994: Het certificaat dat aan alle deelnemers werd uitgereikt.

[12] NK-1994: De Nederlandse winnaars van de 2 m wedstrijd.
Van l. naar r: PA3BNU (3e), PA0OKA (2e) en PA2JWN (1e). 
Namens de afd. Eindhoven reikt Ger Doodeman - PA0NZH.
Foto PE1OEF

[13] NK-1994: Op 80 m werd gebruik gemaakt van de
combi-zenders van Harry Deblier - ON7HD.

[14] NK-1994: De kaart voor de 80 m wedstrijd. Het terrein sluit
aan de linker kant aan bij het terrein van de 2 m wedstrijd.

In op 12 juni 1994 werd het NK ARDF georganiseerd door de afdeling Eindhoven. Het wedstrijdterrein
lag ten noordoosten van Best. De start van de beide wedstrijden lag circa 3 km uit elkaar.
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[16] NK 2009: De nummers 1, 2 en 3 van het totaal klassement Internationaal van
de 80 m en 2 m wedstrijden tesamen: van links naar rechts: Matthias - DF1AAA
(3), Nikolai - UR8UA (2) en Yurii Kolesnikov - Oekraïne (1), Janneke de Jong -
PA3BFA van de VJC.

Het kampioenschap in 1999 was heel bijzonder. Het was een tweedaags evenement in de bossen nabij
Austerlitz. De deelnemers konden overnachten in het groepsonderkomen van de stichting jeugdbuiten-
verblijven “de Krekel”in de directe omgeving van het jachtterrein. Hieraan werd door een groot aantal
mensen deelgenomen. Beide jachten waren verdeeld in drie categorieën te weten: 5 vossen (senioren), 4
vossen (overige) en recreatief. Voor de 5 en 4 vossen was er een totaalwinnaar, respectievelijk PA3FJQ
en PA0OKA. 

Individueel winnaar waren:
5 vossen 4 vossen recreatief

80 meter PA3FJQ DL1AQ ON7YD
2 meter PA3FDC DL1AQ PA2WMR

Ook in 2000 werd bij de 80 meter
jacht met deze categorie indeling
gewerkt. De 2 meter jacht was
voor allen gelijk. Van deze jacht
werd alleen een totaalwinnaar
gepubliceerd, namelijk Volodymir
Gnedov, UT5UAZ. Dit ging op
deze wijze door tot en met 2004.

Van 2005 t/m 2014 wordt gewerkt
met de IARU ARDF leeftijdscate-
gorieën.
Er werden uitslagen gepubliceerd
van alle categorieën en banden. Er
zijn dus vele winnaars. Maar ook
hieruit worden een Nederlandse en
een Internationale overall winnaar
bepaald.
Tot totaalwinnaar 2005 van het
internationale klassement wordt
opnieuw Volodymir Gnedov -
UT5UAZ uitgeroepen.

In 2015 wordt het aantal catego-
rieën ingeperkt tot vier, nationaal
en vier internationaal. Er zijn van-
af nu dus in totaal 8 winnaars.
De indeling is als volgt:
WOM vrouwen (W21-W60)
SEN mannen (M19-M21)
OT mannen (M40-M50)
VET mannen (M60-M70)
Het aantal op te zoeken zenders
kan per categorie verschillen. Dit
wordt door de organisatie be-
paald.

[15] NK 1992 bij Nijverdal. M.J. Köppen, PA0MJK (midden), ontvangt de 80m be-
ker uit handen van Dick Fijlstra - PA0DFN (voorzitter van de organiserende
afdeling A32 - Meppel). Op de achtergrond van links naar rechts PA0GEW,
PA3BFA, PA0PWA en PE1IHU. In Electron wordt abusievelijk PA0MJK aangege-
ven als PA0NZH. Foto PE1OEF
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[18] NK 1998: Detail van de kaart van de 80 m wedstrijd (Mil. Oefenterrein Havelte-Oost) met de start/finish en de vijf
ARDF zenders aangeduid met e,1,s,h,5.

De organisatie
De organisatie van de NK’s wordt aangestuurd door en staat onder leiding van
de VERON Vossenjachtcommissie.
Vanaf 1985 werd ieder jaar een afdeling belast met de directe organisatie van
het evenement. Vaak bood een afdeling zich hiervoor spontaan aan. Hieronder
de afdeling Meppel - A32, die het evenement meerdere keren organiseerde
[15]. 
De plaats waar het evenement werd gehouden was daardoor ook op verschil-
lende plaatsen in het land. In 2002 en 2003 organiseerde Jacco Visser -
PA3EQR helemaal alleen het gehele evenement Als bijzondere herinnering
aan deze beide kampioenschappen ontvingen alle deelnemers een speciale
door hem ontworpen drinkbeker [17].
Vanaf 2005 wordt het evenement door de Vossenjachtcommissie zelf georga-

niseerd. De commissie krijgt hierbij meestal steun van één of meer helpers. 

[17] NK 2002-2003. Speciale
herinnering van PA3EQR.
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De controle en tijdwaarneming
Bij de eerste vossenjachten waren de zenders be-
mand en moest de (start)kaart bij de gevonden vos
worden afgetekend.

Geleidelijk werd overgegaan op het gebruik van
code-tangen. Hiermee wordt een letter in de vorm
van een aantal tanden door de kaart van de deelne-
mer geknepen. Hiermee kan worden aangetoond
dat hij of zij de betreffende zender heeft gevonden.

Maar ook dat systeem is inmiddels al weer een aan-
tal jaren achterhaald door de komst de z.g. Sport-
ident chip, uitleesstations en verwerkingssoftware
(FJwW). De deelnemers dragen de chip bij zich en
de vossen zijn uitgerust met een schrijfstation.
Door de chip in dit station te steken wordt de tijd
en het nummer van de zender in de chip geschreven
[21]. Dit gaat zo bij iedere gevonden zender. Aan
het einde van de jacht worden de chips van alle
deelnemers in de centraalpost uitgelezen en dan is
zonder verdere menselijke inspanning direct de
uitslag beschikbaar.
Sinds 2006 verzorgt de groep van de VFDB in
Duitsland onder aanvoering van Werner (Charly)
Wieand - DL3YDJ en Frank Baudisch - DF2JW, 
bij ons de centraalpost en de SPORTident stations
bij de zenders. Ze zijn ook de mensen achter de
maandelijkse vossenjachten bij het Duitse Haltern
[19]. 
Ze hebben een mobiele installatie ontwikkeld com
pleet met PC, printer, wis-, aanmeld- en uitleessta-
tion. Er is ook een beeldscherm voor de uitslagen
en een door de PC gestuurde luidspreker die de
deelnemer bij aanmeldden en uitlezen van de chip
toespreekt. Tegenwoordig is er zelfs een mogelijk-
heid om op enige afstand via wifi de uitslag te be-
kijken. Het geheel werkt op een accu en kan dus in
het veld gebruikt worden. Zie afbeelding [19].

Door een gift van Jan Hoek - PA0JNH, (en ook mede-
sponsoring door Ton van Amerongen - PE1PBQ en 
Edwin Verburg - PE5EDW) is de vossenjachtcommis-
sie in 2007 in staat gesteld ook zelf een basis set van

uitleesstations, chips en software aan te schaffen. Geleidelijk wordt dit eigen systeem verder uitgebreid.
De actieve vossenjagers beschikken nu langzamerhand allemaal over een eigen chip. Bij wedstrijden
kunnen deelnemers die er nog geen hebben er meestal ook een lenen/huren [21]. Een chip kost rond € 25.

[19] NK 2010. Mobiele post voor het uitlezen van de Sporti-
dent chips van de deelnemers. Links Dick - PA0DFN -
voorzitter van de VERON Vossenjachtcommissie en rechts
Charly - DL3YDJ. Foto PA0JNH 

[20] NK 2009. Nummer 1, 2 en 3 van de nationale wedstrijd.
Alex - PA1FOX, Edwin - PE5EDW en Josef - PA1RDF.  

[21] Sportident chip. Alle chips hebben een unieke code-
ring, zodat verwisseling uitgesloten is.
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De deelnemers
De kampioenschappen zijn
begonnen als een zuiver natio-
naal evenement met alleen
deelnemers uit ons eigen land.
Geleidelijk kwamen er echter
ook deelnemers uit ons om-
ringende landen Duitsland en
België. Winnaar van de be-
kers konden echter alleen Ne-
derlandse deelnemers zijn.
Het aantal buitenlandse deel-
nemers nam gestaag toe. Van-
af 2000 wordt bijna ieder jaar
ook deelgenomen door een
groep uit Oekraïne.

In 1988 is er voor het eerst sprake van deelnemers uit het buitenland. Er zijn dan 6 amateurs uit Duits-
land. Zij worden ondergebracht in een aparte (gasten)klasse. Winnaars zijn DK9JA (2m) en Dieter
Schwider - DF7XU (80m). In 1989 zijn er vier Duitsers. Winnaars zijn DH8YAQ (2m) en opnieuw
DF7XU (80m).
Door de regelmatige en toenemende deelname vanuit het buitenland wordt op een zeker moment (1999)
besloten de kampioenschappen om te dopen tot Open Nederlandse Kampioenschappen.
Er kwam toen een nationale totaaluitslag en een internationale totaaluitslag van de competitie.

[22] NK 1994 bij Best. Henk Vrolijk - PA0HPV, van de Vossenjachtcommissie controleert de tijdsinstel-
ling van de 2 meter ARDF zenders. Staande: Jenny - NL12125, Frans -PA0FMY, John Veraert, ?, ?,
Nico - PA0NHZ, ?, ?, Peter - PE1MXV (later PB2RDF), ?. Foto PE1OEF

[23] Schildjes uit de periode 1985 t/m 2000. Foto PA0JNH
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[24] NK 2003 De kaart van de 2 m wedstrijd bij Hardenberg. De start is rechts onder. De vijf zenders zaten over een
groot gebied verspreid. De loopafstand van meer dan 10 km.
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[26] De prijzen bij de NK’s in 2015, 2000 en 1986. Foto PA0JNH

De wedstrijddata
Oorspronkelijk werden de NK’s gehouden na het vakantiehoogseizoen. Van 1985 t/m 1992 was het
steeds in de tweede helft van augustus. Vanaf 1993 werd gekozen voor de maand juni of in het begin van
de maand juli, dus nog voor het vakantie hoogseizoen.
In 1999 was het NK een tweedaags evenement met een gezamenlijke overnachting.
Vanaf 2000 is het NK gekoppeld aan de (landelijke) Otterjacht van de afdeling Meppel in de Weerrib-
ben. In één weekend: op zaterdag de NK en op zondag de Otterjacht.

De prijzen en herinneringen
Net als bij de eerdere Bekerjachten krijgen de deelnemers
aan de NK’s allemaal een herinneringschildje [23]. Dit kan
bijvoorbeeld op de peildoos worden geplakt. Aan deze tradi-
tie is (jammer genoeg) na 2000 abrupt een einde gekomen.
Wel ontvangen alle deelnemers sinds 1988 meestal een certi-
ficaat van deelname [25].
Bij de NK’s is geen wisselbeker ingevoerd. 
In de loop der jaren zijn verschillende aantallen en soorten
prijzen uitgereikt. Afhankelijk van de categorie indeling.
In het begin was er steeds een klassering in de categorie 80
meter, 2 meter en afdeling. Dit is, met enkele aanpassingen,
zo gebleven tot en met 2004. Daarna werden de IARU-
ARDF leeftijdscategorieën ingevoerd en kwam er een totaal-
klassement voor beide wedstrijden samen. De afdelingsklas-
sering was al rond 1997 afgeschaft.
Vanaf 2000 werd er ook een internationaal totaalklassement
opgesteld. Hierin zitten alle buitenlandse deelnemers. Er zijn
over het algemeen drie prijzen (1e, 2e en 3e) in de nationale
en ook drie in de internationale competitie. Dit zijn medail-
les, kleine bekers of iets speciaals [26]. Sinds 2015 is er een
beker voor de winnaar in vier categorieën, nationaal zowel
als internationaal.

[25] NK 1988. Certificaat van deelname. 
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[27] De winnaars van 2012: Daniel Pelinski - DO8FOX (2e), Edwin Verburg - PE5DW (2e), Jenny Fijlstra -
NL12125 (1e), Alex Buurlage - PA1FOX (3e), David Williams - M3WDD (1e) en Michael Dunbar - M6MDD (3e). 

[28] NK 2015: De bekers en de certificaten staan klaar om te worden uitgereikt.
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[29] NK-2016: De bekerwinnaars. Van links naar rechts: Lesley Buurlage (NED-SEN), Alex Buurlage - PA1FOX
(NED-OT), Markus Reckwitz - DM3MR (INT-SEN), Claus-Dieter Wittek - DF8QJ (INT-VET), Jenny Fijlstra -
NL12125 (NED-WOM), Jan Hoek - PA0JNH (NED-VET),  Gerald Eichler - DL1DSR (INT-OT) en Ingrid Pomplun -
DL4YCR (INT-WOM). Foto PA4BWD

[30] NK-2016: De kaart van de beide wedstrijden, met de zenderposities voor 80 en 2 m.
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[31] NK-2017: Bekerwinnaars: Alex Buurlage - PA1FOX, Jenny Fijlstra -
NL12125, Werner(Charley) Wienand - DL3YDJ *), Ingrid Pomplun - DL4YCR,
Lesley Buurlage, Björn Wienand, Jan Hoek - PA0JNH, Dieter Schwider -
DF7XU en Nikolai Wanner.
*) DL3YDJ verzorgde ook nu weer de administratieve kant van de wedstrijd:
inschrijving en uitlezen van de chips en de uitslagen.

[32] 2017: De kaart met alle zenders. De start is op de parkeerplaats naast het Hotel van der
Valk Spier. F1 - F5 zijn de 80 m zenders en 11 - 15 zijn de 2 m zenders.
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[33] 2018: De kaart met alle zenders. De start is linksonder bij Benno - PA3FBX thuis. F1 - F5 zijn de 80 m zenders en 11 -
15 zijn de 2 m zenders.

[34] 2018: De bij de prijsuitreiking aanwezige nationale en internationale
prijswinnaars: Alex Buurlage - PA1FOX (OT), Jenny Fijlstra - NL12125
(WOM), Lesley Buurlage (SEN), Ingrid pomplun - DL4YCR (WOM) en
op de voorgrond Wim Hoek - PA3AKK (VET).
Afwezig waren bij de uitreiking waren Nicolai Wanner (OT) en Heinrich
Götte (VET).

In 2018 en 2019 werden de (Open) Neder
landse kampioenschappen gehouden op
het Militaire oefenterrein Havelte-West.
Ook in 2012 waren ze hier ook al gehou-
den. Dit jaar en vorig jaar kon worden ge-
start vanaf het erf van de familie Plantagie
(PA3FBX), die aan de rand van het oefen-
terrein woont.
Er kon voor de organisatie o.a. gebruik
worden gemaakt van de half open schuur
naast de toegang tot het wedstrijdterrein.
Na afloop was hier ook een barbecue.
Werner Wienand - DL3YDJ verzorgde
ook nu weer de administratieve kant van
de wedstrijden: inschrijving, uitlezen van
de chips en de uitslagen.
Het terrein leent zich goed voor ARDF
wedstrijden. Er zijn geen beperkingen
voor het plaatsen en zoeken van de zen-
ders. Het gehele terrein is toegankelijk en
bevat veel bos(jes), heidevelden en kleine
heuvels en heel veel zandpaden. 
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[35] 2019: De kaart met daarop aangegeven de 80 m (F1 - F5) en de 2 m (11 - 15) zenders. De start is linksonder bij Benno
- PA3FBX thuis.

[36] 2019: De winnaars met hun bekers. Staand: Ulrich Gödtner - DL8YBR (M70-I), Stephan Berse - DO1FOX (Sen-I),
Ingrid Pomplun - DL8YCR (W60-I), Werner Wienand - DL3YDJ (organisatie), Jenny Fijlstra - NL12125 (W60-N), Jan Hoek -
PA0JNH (M70-N), Xenia El Mourabit (WOM-I), Alex Buurlage - PA1FOX (OT-N). Gehurkt: Kim Plantagie (WOM-N) en
Nikolaj Wanner (OT-I) en Wim Bettgens - PD2WAM (geen winnaar). Toelichting: -I is internationaal en -N is nationaal. Foto
PA0DFN. 
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[37] NK-2022. Havelte-West met de start rechtsboven. F1 - F5 zijn de 2 m zenders en
21 - 25 de 80 m zenders. Een probleem was dat 25 op 80 m niet functioneerde.

[38] NL-2022. Informatie bij de start
van de ARDF wedstrijd.

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).
Er waren dus ook geen Nederlands Kampioenschap. In 2022 was het weer mogelijk dit kampioenschap
te organiseren.
Er was opnieuw gekozen voor het Mil. oefenterrein Havelte- West. De start was nu in het noordoostelij-
ke puntje, bij de kazerne. Zie [36].
Er waren 21 deelnemers waarvan de helft uit onze oosterburen bestond.
Dick Fijlstra - PA0DFN en Wim Hoek - PA3AKK verzorgden de wedstrijden en Werner Wienand -
DL3YDJ en Karl-Heinz Wittek - DK8QZ verzorgden de administratieve kant van de wedstrijden:
inschrijving, uitlezen van de chips en de uitslagen [38].
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Overzicht van aantallen deelnemers

Jaar 80m 2m Afdelingen Niet-Nederlandse deelnemers
totaal totaal Oekraïne Duitsland België Engeland Overig

1985 *) 31 - 14
1986 *) 7 34 20
1987 *) 6 31 16
1988 *) 10 17 9 6
1989 *) 24 14 11 4
1990 *) -13 - ?
1991 25 38 ? 15
1992 24 9 12 ?
1993 13 25 ? 5
1994 17 25 ? 2
1995 23 34 ? ?
1996 15 19 ? ?
1997 ? ? ? ?
1998 28 25 2 7
1999 33 32 ? 6 9 3
2000 ? ? 2 ?
2001 21 21 5 7
2002 25 28 2 6 3
2003 25 26 4 8 3
2004 28 34 4 8 3
2005 35 36 4 8 4 1
2006 26 24          9 2
2007 32 29 5 7 1
2008 40 32 ? ? ? 
2009 34 36 ?
2010 20 19 8 1 1 
2011 31 25 11 4
2012 31 31 12 3 2 1
2013 36 35 15
2014 26 21 4 9 1 1
2015 **) 15 15 8
2016 31 26 15
2017 25 23 15
2018 24 23 12
2019 29 29 16
2022 20 10 11
Opmerking: *) tot en met 1990 werden de 80 en 2 meter wedstrijd gelijktijdig gehouden.

Het totaal aantal jagers in deze jaren is dus de som van de 80 en 2 meter jagers.
Van 1985 en 1990 is alleen het totaal aantal deelnemers bekend.
**) In 2015 was er een hittegolf met temperaturen rond de 30 graden.

Overzicht wedstrijden en winnaars
Bij dit overzicht over de ontwikkeling van de Nationale Kampioenschappen hoort een overzicht met
daarop de plaatsen waar de vossenjachten werden gehouden, de organisatie en de winnaars. Zie de
volgende pagina’s.
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Kampioenschap Vossenjacht (ARDF) 

Plaats van het Kampioenschap Datum            Organisatie Winnaars:        Individueel Afdeling

Vossejagersconferentie: NJHC "Elst", Elst 1991.04.13 VJC Bespreking IARU ARDF systeem + oefenjacht
01e Piramide van Austerlitz, Zeist [1][2] 1985.08.18 A03 W: PE1FFH (80m) PE1JZQ (2m) A64
02e Dagcamping De Lage Vuursche, Baarn[4][3] 1986.08.17 A15 W: PE1FFH (80m) PE0AKZ (2m) A03
03e Nabij Camping Rabbit Hill, Nieuw Milligen [5] 1987.08.23 A22 W: PA0PWP (80m) PA3DYX (2m) A35
04e Nabij hotel Erica, Berg en Dal, Nijmegen [8] 1988.08.21 A35 W: PA0PWP (80m) PD0PGA (2m) A35
05e Scoutinghuis De Driesprong, Arnhem [7] 1989.08.20 A06 W: PA0OKA (80m) PA0OKA (2m) A22
06e Nabij Theehuis 't Bluk, Hilversum 1990.08.19 A15 W: PE1FXS (80m) PA3JWN (2m) A35
07e Rond café Lemelerberg, Lemelerberg [9] 1991.08.25 A11 W: PA0NZH (80m) PA0OKA (2m) ???
08e Nabij hotel Dalzicht, Nijverdal [15] 1992.08.30 A32 W: PA0MJK (80m) PA0NZH (2m) ???
09e Bosgebied bij Dorst, Dorst (NB) 1993.06.20 A37 W: PA0OKA (80m) PA2JWN (2m) A13
10e Bosgebied ten oosten van Best[10] t/m [14], [22]1994.06.12 A13 W: PA0OKA (80m) PA2JWN (2m) A32
11e Bosgebied bij Wapenveld 1995.06.18 A32 W: PA0OKA (80m) PA3FJQ (2m) Mons/België
12e Lutterzand bij De Lutte, Oldenzaal 1996.06.09 A40 W: PA0OKA (80m) PA3EKK (2m) ???
13e Leusderhei, Amersfoort 1997.06.01 A03 W: PA0OKA (80m) PA0OKA (2m) ???/België
14e Camping Mooi Oavelt, Havelte [18] 1998.06.28 A32 W: PA3FJQ (80m) PA3FDC (2m)
15e "De Krekel" / Bossen Austerlitz, Soesterberg 1999.07.03/07.04  A37 W: PA3FJQ (5 vos) PA0OKA (4 vos)
16e Boswachterij Staphorst, Staphorst 2000.07.01 A32 W: ??? I: UT5UAZ
17e De Sahara, Ommen 2001.06.30 A32 W: PA1FOX (80m) PA1FOX (2m)
18e Terrein Staatsbosbeheer, Nunspeet 2002.06.15 PA3EQR W: PA3FDC (80m) PA1RDF (2m) K: PA1RDF I: UT5UAZ
19e Bos, noord van Diffelen, bij Hardenberg [24] 2003.06.21 PA3EQR W: PA1FOX (80m) PA1FOX (2m) K: I: UT5UA
20e Terrein Staatsbosbeheer, Austerlitz 2004.07.03 A37 W: PA1FOX (80m) PA1RDF (2m) K: I: UT5UAZ
21e De Vlindertuin, Havelte 2005.07.02 A32 W: Per band/leeftijdscategorie I: UT5UAZ
22e De Sahara, Ommen 2006.07.01 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1RDF I: -
23e Mil. terrein Oost en West, Havelte 2007.06.30 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: I: UT5UAZ
24e Staphorsterbos, Staphorst 2008.07.05 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1FOX I: UT5UAZ
25e Mil. terrein West, Havelte [16] [20] 2009.07.04 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1FOX I:Yurii Kole
26e De Sahara, Ommen [19] 2010.07.03 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: NL12125 I: DL8YBR
27e Dwingelderveld, Spier 2011.07.09 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1FOX I: DL1AQ
28e Mil. Terrein West, Havelte [27] 2012.07.07 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: NL12125 I: M3WDD
29e Zwolse Bos, Wapenveld 2013.07.06 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1FOX I: DO1FOX
30e Boswachterij Ruinen 2014.07.05 A32 W: Per band/leeftijdscategorie K: PA1FOX I: E. Dolia 
31e Boswachterij Ommen (Sahara)          [28] 2015.07.04 A32 W: Per band/leeftijdscategorie
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W60: K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: Ingrid Pomplun - DL4YCR
M21: K: Kees Rens I: Georg Bücker - DE7GBR
M40/M50: K: Alex Buurlage - PA1FOX I: Frank Baudisch - DF2JW
M60/M70: K: Jan Hoek - PA0JNH I: Theo Bücker - DJ9EY

32e Staphorsterbos, Staphorst                  [29] [30] 2016.07.02-VJC WOM K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: Ingrid Pomplun - DL4YCR
SEN: K: Lesley Buurlage I: Markus Reckwitz - DM3MR
OT: K: Alex Buurlage - PA1FOX I: Gerald Eichler - DL1DSR
VET: K: Jan Hoek - PA0JNH I: Claus-Dieter Wittek - DF8QJ

33e Dwingelderveld, Spier                       [31] [32] 2017.07.01-VJC WOM: K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: Ingrid Pomplun - DL4YCR
SEN: K: Lesley Buurlage I: Björn Wienand
OT: K: Alex Buurlage - PA1FOX I: Nikolai Wanner
VET: K: Jan Hoek - PA0JNH I: Dieter Schwider - DF7XU

34e Mil. Oefenterrein Havelte-West        [33] [34] 2018.07.07-VJC WOM: K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: Ingrid Pomplun - DL4YCR
SEN: K: Lesley Buurlage I: -
OT: K: Alex Buurlage - PA1FOX I: Nikolai Wanner
VET: K: Wim Hoek - PA3AKK I: Heinrich Götte

35e Mil. Oefenterrein Havelte-West [35] [36] 2019.07.06-VJC WOM: K: Kim Plantagie I: Xenia El Mourabit
W60: K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: Ingrid Pomplun - DL4YCR
SEN: K: - I: Stefan Berse DF1AAA
OT: K: Alex Buurlage - PA1FOX I: Nikolai Wanner
M70: K: Jan Hoek - PA0JNH I: Ulrich Gödtner - DL8YBR

36e Mil. Oefenterrein Havelte-West [] [] 2022.07.02-VJC WOM: K: K: Kim Plantagie I: Xenia El Mourabit
W65: K: Jenny Fijlstra - NL12125 I: -
MEN: K: Marcel Daverveld - PE5TT I: Matthias Berse - DF1AAA
M70: K: - I: Siegfried Pomplun - DL3BBX

W: Winnaar per wedstrijd (80 m of 2 m)
K: Nationaal kampioen (klassement van de Nederlandse deelnemers van beide wedstrijden samen)
I: Internationaal kampioen (klassement van de buitenlandse deelnemers van beide wedstrijden samen)
VJC: Vossejachtcommissie

Als u bij de uitslagen PA3FJQ ziet, dan is dat Alex Buurlage, tegenwoordig PA1FOX.
Dat geldt ook bij PA3EKK, Gerard Nieboer is tegenwoordig PA1AT.
En voor NL11255 geldt dat Gerard Jonkers tegenwoordig PD9G is.
NL12125 is Jenny, de XYL van Dick Fijlstra, PA0DFN.
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