Otterjacht - afdeling Meppel
Jan Hoek - PA0JNH

Voorwoord
Dit document bevat een overzicht van de vossenjachten te water van de VERON afdeling Meppel in
het natuurgebied ‘De Weerribben’ rond Kalenberg.
Het document bevat informatie, verslagen, foto’s, kaarten en certificaten van deelname, van de
wedstrijden die jaarlijks sinds 1986 worden gehouden.
Aan het eind is een overzicht met de data en plaatsen waar de wedstrijden werden gehouden, wie de
organisatie had en wie er won.

Ref. 2019-JH-9194 - 3 augustus 2019 - J. Hoek-PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig uit eigen archief, Electron, PA0DFN en ???.

Voorpagina: De wisseltrofee in 2004: verzilverde otter op voetstuk. Op de achtergrond de fluisterboten.
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Otterjacht - afdeling Meppel
Inleiding
In Electron van mei 1986 lezen in de rubriek “Komt U ook?” o.a. het volgende:
Afd. Meppel
Op zondag 25 mei is er het voornemen om samen met de afdeling Zwolle een Otterjacht te houden
in de regio N.W. Overijssel. Nadere mededelingen kunt u horen op zondagmiddag tijdens de
Meppelronde op 145,650 en 3,715 MHz om 12 uur.

[3] OJ-1968: Deelnemerskaart met door de vossen ingevulde
aankomsttijden en code op de spoetniks..

[2] OJ-1986: Het wedstrijd programma.

De eerste wedstrijd in 1986 mocht er al meteen zijn.
Het was een vaartocht in twee delen, die begon bij
café De Weerribben [1] met een rustpunt op een
picnick plaats in het noorden (ten zuidoosten van
Ossenzijl).
‘s Morgens moest één zender worden gevonden en
‘s middags twee. Daartussen in moest het baken
worden gepeild. [3]. Dit zat aan de rand van het
gebied [1].
Onderweg moesten 10 vragen [10] over het gebied
en de flora en fauna worden beantwoord.
[1] OJ-1968: De kaart met de start/finish (café), het picknick
punt en het baken (B).

-3-

Twee maanden later stond in Electron het verslag van het evenement [4]:

[4] OJ-1986: In Electron van juli 1986 is van de 1e Otterjacht een uitvoerig verslag opgenomen.

Hiermee was een traditionele vossenjacht geboren, die tot op vandaag
de dag (2018) voortduurt.
Het is een familie- of groepsjacht geworden [6]. Het is immers zeer
onhandig om je alleen, zonder hulp, in een kano, een roeiboot (in de
beginjaren) en later ook een motorboot (fluisterboot) te verplaatsen.
De winnaar is dus meestal een groep. Kanovaarders lopen het grootste
risico van een nat pak[ 8].
Het traditionele vervoermiddel was in het begin altijd de kano [9].
Langzamerhand zijn de kano’s en zeker ook de roeiboten in de minderheid geraakt. Er zijn nu veel meer fluisterboten dan kano’s.
De organisatie van de Otterjachten (OJ)
Voor alle tot nu toe gehouden Otterjachten zijn er twee verschillende
startplaatsen gebruikt:
1986 - 1987:
Café De Weerribben, Hoogeweg 9 / hoek Meenteweg (aan de weg die oostelijk door het gebied loopt)
1988 en daarna: Café P. Jongschaap, Kalenbergerpad 4 (in Kalenberg
aan de Kalenbergergracht)
In het eerste jaar was het een gezamenlijk evenement van de VERONvossejachtgroep van de afdelingen Meppel (A32) en Zwolle (A49).
Al in het tweede jaar 1987 is het een evenement van alleen de afdeling
Meppel onder aanvoering van Dick Fijlstra - PA0DFN (A32) en Alex
Nijland - PE1IHU (A49) [5]. Dit duo blijft een reeks van jaren samen
de Otterjachten organiseren.
Ook van de Otterjacht in 1987 verscheen een verslag in Electron [5].

[5] OJ-1987: Verslag in Electron.
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Later (v.a. 2000) werd het gedaan door Dick alleen, maar wel met hulp van andere amateurs, waaronder PA0WSO, PA3AKK, PA3FDY, PA3GIL, NL11255 (nu PD9G), PA4GT en zijn QRP Léon,
.........???
In 2005 werd Dick in het zonnetje gezet toen hij voor de 20 keer op rij de Otterjacht organiseerde [7].
De Otterjachten werden, en worden, over het algemeen gehouden in de laatste weken van juni, of de
eerste weken van juli. In de beginperiode viel het evenement nogal een samen met het z.g. Hamradio/Bodenseetreffen van de DARC in Friedrichshafen (laatste volle weekend van juni). Dat was nadelig
voor het aantal deelnemers. In 2005 is daarom besloten om de Otterjacht niet meer te laten samenvallen
met het grote Duitse evenement. De Otterjacht is er nu steeds één of twee weken na.
Vanaf 2000 is het Nederlands Vossenjacht Kampioenschap gekoppeld
aan de Otterjacht in de Weerribben. In één weekend: op zaterdag
de NK en op zondag de Otterjacht.
Een aantal deelnemers dat van ver
komt en aan beide evenementen
deelneemt overnacht met tent of
caravan op de mini-camping “De
Schapenweide” in Scheerwolde (in
2017 gesloten). In 2018 op de camping “de Meppelerweg” te Onna
(bij Steenwijk).

[6] OJ-1994. De winnaars. Ze waren o.a. ook winnaars in 1991.

[8] OJ-2002. Ton, PE1PBQ, met zijn peilontvanger die hij juist heeft opgedoken
van de bodem.

[7] OJ-2005: PA0DFN met oorkonde bij
20e Otterjacht. Foto PA0JNH
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De Otterjachten
De Otterjachten zijn altijd een evenement geweest dat een hele dag duurt. Er is een ochtendprogramma, dan een (rust)pauze en daarna een
middagprogramma met tot slot het bekend maken van de klasseringen.
De pauze was in de beginjaren meestal op een
picknickplaats langs één van de kanoroutes. In
latere jaren was het of bij het Informatiecentrum van Staatsbosbeheer “De Kluft” te Ossenzijl of bij het eerder genoemde café De Weerribben in Kalenberg. Bij de deze twee instellingen is ook gelegenheid om te genieten van
aldaar gekochte versnaperingen.
De Otterjachten zijn niet altijd volgens hetzelfde wedstrijdschema gehouden. Er zijn globaal
vijf varianten te herkennen. Dat zijn als volgt:

[9] OJ-2008. Start van de kano met PE5EDW, NL12125 en
PE1PBQ. Een (bijna) onverslaanbare combinatie.

1. 1986 - 1990:

Eén in die tijd traditionele vossenjacht met 3 vossen en 1 of 2 bakens + een aantal piepers/spoetniks.
Deze piepers waren niet op een kaart aangeven (zoals bij een FoxOring). Men moest ze onderweg of
op de picknickplaats maar zien te vinden. De vossen waren in die tijd bemand.
De deelnemers moeten ook een aantal vragen over de omgeving/natuur beantwoorden [10].

[10] OJ-1986. Tien, niet zo eenvoudige, vragen over de natuur in de W eerribben moesten worden beantwoord.
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Deze vossenjacht was gesplitst in twee delen. Bij de eerste twee Otterjachten was de procedure als
volgt:
Tussen 11 en 13 uur was vos 1 in de lucht. Gedurende een kwartier zond ook het baken uit voor een
eerste peiling. Na vos 1 te hebben gevonden zocht men de rustplaats op.
Tussen 13 en 14 uur waren daar de pieper(s) op te zoeken.
Na de rustperiode zonden de vossen 2 en 3 (op verschillende frequenties) tussen 14 en 16 uur gelijktijdig uit. Opnieuw was het baken gedurende een kwartier in de lucht voor een tweede peiling. Na de
vossen 2 en 3 te hebben gevonden roeide of peddelde men terug naar het startpunt dat tevens dienst
deed als finishplaats.
In 1988 waren de piepers langs de te varen route geplaatst (een stuk lastiger om te vinden) en zond het
baken ieder uur gedurende twee minuten uit.
Van 1989 t/m 1990 werden soortgelijke procedures gevolgd.
2. 1991 - 1999:

Vanaf nu zijn ter twee vossenjachten: ‘s morgens een ARDF-jacht met vijf ARDF-zenders en ‘s
middags een traditionele vossenjacht met 3 vossen en 1 of 3 (1998) bakens [11]. Er zijn nu geen piepers/spoetniks meer. Dit blijft zo tot en met 1999. Wel zijn er af en toe enkele kleine varianten, zoals:
• 1991: De ARDF-jacht bestond uit 4 vossen en 1 baken, door een set van vijf ARDF-zenders.
• tot 1994: De deelnemers moeten ook een aantal vragen over de omgeving/natuur beantwoorden [12].
• 1998: de vossenjacht bestond uit 2 vossen en 3 bakens, d.m.v. 5 ARDF-zenders.
• 1999: De FoxOring wedstrijd verviel door het zeer slechte (regenachtige) weer.
De bakenpeiling blijft dus nog van belang voor het behalen van een topklassering.

[11] OJ-1992. Instructies en deelnemerskaart. Aan de onderzijde [12] OJ-1992. Vragen over natuur in de W eerribben.
zijn vakjes waarin met de codetang moet worden geknepen.
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3. 2000 - 2009:

Vanaf nu is de traditionele vossenjacht met bakenpeiling komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is
de FoxOring wedstrijd gekomen. Het gaat nu dus alleen nog maar om de tijd die nodig is om alle
zenders te vinden. Er is nu dus ‘s morgens een ARDF-jacht met 5 ARDF-zenders en ‘s middags een
Foxoring met 8 of 10 zendertjes. Alle zender werken zowel op 2m als op 80m. Over deze periode zijn
de volgende opmerkingen te maken:
• 2000 - 2002: Bij elk van de FoxOring-zendertjes moest een natuurvraag worden opgelost.
• 2002: Er werd deelgenomen door een groep op een surfplank, namelijk Stephan (DO1FOX) en
Mathias (DF1AAA) Berse. Ze legden het hele parcours af.
• 2004: De kanovaarders moeten maar 4 van de 5 vossen en 8 van de 10 FoxOring zendertjes opzoeken. Dit om het verschil tussen kano’s en fluisterboten te beperken.
• 2006:‘s morgens is er een vossejacht met 4 vossen en 1 baken (5 ARDF-zenders) en ‘s middags een
FoxOring met 10 zendertjes.
• 2007: s morgens is er een ARDF vossejacht en ‘s middags een zoektocht naar 10 kleine zendertjes,
binnen een op de kaart aangeven gebied.
• 2008: Er waren problemen met de FoxOring zendertjes. Die op 80 meter waren in ieder geval te
zwak en konden moeilijk worden opgespoord.
5. 2010 - 2013:

In principe is de opzet gelijk aan die van 2000 - 2009. Het programma is alleen omgedraaid: ‘s morgens
een Foxoring met 8 of 10 zendertjes en ‘s middags een ARDF-jacht met 5 ARDF-zenders.
6. 2014 - 2019

Vanaf nu is de wedstrijd gesplitst in twee identieke delen. Elk deel bestaat uit het zoeken van een aantal
kleine zendertjes op 80m en twee van de ARDF zenders op 2m. Er is een route links (westelijk) of
rechts (oostelijk) van de Kalenbergervaart naar het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer bij Ossenzijl.
Wie met de westelijk route begint moet ‘s middags via de oostelijke route terug naar de start/finish in
Kalenberg en omgekeerd. Gedurende de gehele route kan de 5e ARDF zender, welke als baken
fungeert, in kaart worden gebracht. Door deze opzet wordt het aantal vaartuigen dat achter elkaar aan
vaart beperkt.
In 2014 waren er twee clusters van 8 FoxOring zenders, ieder te vinden binnen een op de kaart
aangegeven cirkel.
In 2015 waren op de kaart twee ovale cirkels getekend waarbinnen elk vijf 80m piepers verstopt waren
[13]. Hierdoor was er nagenoeg geen sprake meer van filevorming rond de zenders en dus moest
iedereen op eigen kracht de zenders vinden.
In 2016 [14], 2017, 2018 en 2019 [17] was de opzet in principe hetzelfde. In plaats van een grote cirkel
waarbinnen de FoxOring zendertjes waren geplaatst, waren er nu drie kleinere cirkels in beide routes.
Er werd vooraf echter niet bekend gemaakt hoeveel er in elke cirkel zouden zitten.
Algemeen:

In de beginjaren, tot rond 2003, werd tijdens de Otterjacht ook de kennis van deelnemers getest t.a.v.
hetgeen ze wisten omtrent het gebied en de natuur rondom hen. Door het toenemend aantal deelnemers
vanuit het buitenland, eerst uit Duitsland [20] en later ook uit Oekraïne, is hier verder van afgezien.
ARDF:

Systeem met vijf zenders op dezelfde frequentie met identificatie 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
finish zender (op een andere frequentie) met de code MO die continu uitzendt.
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FoxOring / piepers:

Dit zijn veel kleine zendertjes op dezelfde
frequentie. Ze hebben meestal geen enkele
identificatie, maar zenden bijvoorbeeld een
toon (aan/uit) uit. Ze zijn continu in de
lucht. Door het zeer geringe vermogen zijn
ze eerst op enkele 10-tallen meters afstand
te ontvangen [25]. De jagers krijgen daarom een kaart mee met daarop cirkels getekend. Ergens binnen iedere cirkel moet
een zendertje kunnen worden gehoord. Zie
[13]. Het driehoekje (rechts) geeft de startplaats aan.
Bij piepers is er geen cirkel getekend
waarbinnen de zender is geplaatst. Er is [13] OJ-2003. Kaart voor de FoxOring met 10 zendertjes.
alleen een begrenzing van het totale gebied
aangegeven, zodat het zoeken nog moeilijker is [15].

[14] OJ-2016: De kaart van de wedstrijd in 2016. De nummers 11 - 24 zijn van de 2 x 7 FO-zendertjes. F1 - F5
zijn de 2 m ARDF zenders. F5 is het baken dat alleen gepeild moest worden. De opzet in 2017 en 2018 was
hetzelfde. Het rustpunt was steeds bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in het noorden.
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[15] OJ-2015 - Kaart van de wedstrijd met de twee cirkels waarbinnen zich elk vijf 80m piepers bevinden
(zwarte stippen). Ook de 2m ARDF vossen zijn met de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 (baken) aangegeven.

[17] OJ-2005: Winnaars in de sectie kano: Vladimir Gnedov (Oekraiïne) en Ton - PE1PBQ. Jenny - NL12125 staat niet op de foto.
Rechts PA0DFN.
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[16] OJ-2019: Björn, Jan en Kim. Één van
de twee winnende teams.

[18] OJ-2019: De kaart van de oost- en westroute samengevoegd. Op elk der routes waren in totaal 10 FO-zendertjes
binnen de drie cirkels geplaatst. Op elke route waren ook twee 2 m ARDF zenders welke opgezocht moesten worden. Één
zender op de westroute kwam echter niet in de lucht. Alleen de zenders F1, F3 en F4 konden worden gevonden.
De inzet rechtsboven toont (rode stip) de positie van het baken. Dat bevond zich rechtsboven, buiten de kaart. Iets ten
noordoosten van de Meenthebrug over het kanaal Steenwijk, zie ook [19].
De rustplaats, tussen de twee routes, is het bezoekerscentrum bij Ossenzijl, bij de punt van de rode pijl.
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De omgeving
De wedstrijden worden gehouden in natuurreservaat “De Weerribben” rond het dorp Kalenberg [19].

[19] OJ. Kaart van het gebied waar de Otterjachten worden gehouden. Tegenwoordig is de startplaats in het dorp Kalenberg. De rustplaats is afwisselend het Bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer in Ossenzijl of Café de Weerribben op de Tkruising Hoogeweg - Meenteweg, of een picknickplaats in het veld..

Het is een prachtig gebied voor een dergelijke vossenjacht. Door het gebied loopt een brede en diepe
doorgaande vaart (Kalenbergergracht) vanaf de sluis van Ossenzijl in het noorden, door Kalenberg (met
draaibrug), daarna links afbuigend en vervolgens met een scherpe bocht rechts afbuigend het gebied
verlatend. Op een aantal plaatsen kan men met kleine boten de vaart verlaten onder een brug door het
natuurgebied invaren. Daarin is heel veel water dat door hoge rietkragen of bomen en struiken wordt
omzoomd. Door het gebied lopen een aantal aangegeven kano-routes. Deze zijn over het algemeen heel
goed bevaarbaar. Dat is bij de vele (zij)sloten niet altijd het geval. Ze lopen al na korte tijd varen dood,
of worden zo ondiep dat verder varen onmogelijk is. Fluisterbootvaarders moeten regelmatig met de
arm in het water om waterplanten te verwijderen die zich rond de schroef hebben vastgezet.
Ook zijn sommige zijsloten afgesloten met een balk. Het is dus heel goed opletten hoe men vaart om
een vos op te sporen. Vaak is er maar één route mogelijk om bij een vos te komen. Deze beperkingen
zijn er de oorzaak van dat er af en toe een groep(je) deelnemers in colonne achter elkaar aan vaart. En
dat leidt dan weer tot opstoppingen bij een vos [21].
Dit is vooral het geval als teveel deelnemers tegelijk starten. Grotere spreiding in de startvolgorde
voorkomt dit (voor een groot deel).
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[21] OJ-2005. Drukte op het water bij de vos. Iedereen wil als eerste de code-tang vinden. Foto PA0JNH

[20] OJ-2009. Een aantal van de deelnemers op de steiger bij café P. Jongschaap.
Op de voorgrond Michael - QRP van Galina, Matthias Berse - DF1AAA.
Staande Uli Gödtner - DL8YBR, Thomas Pfeiffer - DK5DF, Uli Ueding - DK8UU , Michaela Pfeiffer, Galina Krassowizkaja
met QRP Swatoslaw, Dieter Schwider - DF7XU, Volker Loose, DK2MT, Jenny Fijlstra - NL12125, Ton van Amerongen PE1PBQ en Edwin Verburg - PE5EDW. De drie laatsten waren samen de winnaars.

[22] OJ-2017: Sandra en Benno Plantagie - PA3BFX en Jan Hoek - PA0JNH werden vierde door het missen van maar
één FO-zendertje.
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De kaarten en de controle
Er werd in het begin nog gewerkt met bemande vossen. Zij parafeerden de deelnemerskaart en
vermeldden het tijdstip dat de vos gevonden was [3]. Als er dan ook piepers of spoetniks opgezocht
moesten worden, stond op het zendertje een code of letter. Deze moest men zelf opschrijven op de
deelnemerskaart.
Later werden bij de vossen, de spoetniks en de FoxOring zenders codetangen gebruikt. Dit zijn tangen
met een aantal scherpe pennen (geplaatst in de vorm van een letter). Deze code moet de deelnemer in
zijn deelnemerskaar knijpen. Iedere tang heeft een andere code [23] [25]. Met deze tang wordt in het
vakje op de kaart de code geknepen. Zie afbeelding [11].
Er werd tot op heden bij de Otterjacht nog niet gewerkt met (elektronische) SPORTident chips.
Vanaf de eerste Otterjacht ontvangen de deelnemers in
ieder geval altijd de standaard folder van de Kano- en
roeibootverhuurbedrijven [24]. Hierop staat wat informatie over de omgeving en aan de andere kant is een kaart
met daarop de kanoroutes. Deze kaart geeft een globaal
overzicht van de goed bevaarbaren waterwegen in het
gebied.

[23] OJ. Codetang.

Deze kaart is bedoeld voor algemene informatie. Als er een bakenpeiling was, dan werd ook
een meer gedetailleerde kaart
verstrekt waarop het baken, of
de bakens, konden worden
ingetekend.

[25] OJ-2019: Een FO-zendertje met
de codetang, verscholen in het riet
langs de sloot.
[24] OJ-1986. De kaart uit 1986 met kanoroutes.
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De winnaars, de prijzen en de herinneringscertificaten
In de eerste jaren was er maar één winnaar. Dat was degene die de minste strafpunten had opgelopen.
Met de komst van de elektrische fluisterboten kwam het probleem dat deze mechanisch voortgedreven
boten over het algemeen (veel) sneller kunnen varen dan een door menskracht voortgedreven kano of
roeiboot.
Dat werd als oneerlijk beschouwd en daarom zijn er op een gegeven moment (in het begin van de jaren
‘90) twee deelnemersklassen ingevoerd, namelijk Kano en Fluisterboot, elk met een eigen klassement.
De uiteindelijke totaalwinnaar (wisseltrofee) is de winnaar van het Kano-klassement .
Voor de winnaar is/was er een wisseltrofee. Het is een
”Verzilverde Otter van het Wereldnatuurfonds” [26].
Waar is deze gebleven? In 2004 is deze in ieder geval nog
uitgereikt. In 2005 is er (plotseling) een nieuwe hoofdprijs
[27]. De wisselbeker is in het bezit van de afdeling Meppel en werd niet meer uitgereikt.
Voor alle deelnemers is er (ieder jaar vanaf 1990) een
fraai certificaat van deelname. Ze zijn ontworpen door
Edwin, PE1LYB en ze zijn in de loop der tijd steeds fraaier geworden. Op het certificaat is meestal de plaats in het
klassement vermeld [28], [29], [33], [34], [32]. Opvallend
is dat er in 2007 een fout is gemaakt in de telling. In dat
jaar werd de 22e Otterjacht gehouden, maar op het certificaat staat 23e Otterjacht [35]. Deze fout in de telling is
daarna (nog) niet hersteld.
Bij het 30 jarig jubileum in 2014 was er een bijzondere
herinnering [30]. Dat was ook het geval bij het 35 jarig
jubileum in 2019 [36].

[26] OJ-2004. De wisseltrofee: verzilverde otter op
voetstuk. Op de achtergrond de fluisterboten.

[27] OJ-2005. De hoofdprijs.

[28] OJ-1990. Certificaat 1e lustrum.

[29] OJ-1997. Certificaat van 12e Otterjacht.
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[33] OJ-2000. Certificaat 3e lustrum.

[34] OJ-2005. Certificaat 4e lustrum.

[35] OJ-2010. Certificaat 5e lustrum.
Let op de foute telling vanaf 2007.

[32] OJ-2017: Certificaat van deelname aan de 33e Otterjacht.

[30] OJ-2014: Bij het 30 jarig jubileum had organisator Dick - PA0DFN een bijzonder aandenken
gemaakt voor alle deelnemers.

[31] OJ-2018: Certificaat van deelname aan de 34e Otterjacht.
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Conclusies:

• In het begin was er een toename in het aantal deelnemers. Het aantal deelnemende groepen is in de
jaren ‘90 op een hoogtepunt, van af en toe wel rond de 30 groepen. Daarna is er weer een geleidelijke afname. Dit is ook een algemene trend bij vossenjachten te voet.
• De laatste jaren is het aantal groepen redelijk stabiel, tussen 10 en 20.
• De verhouding tussen het aantal deelnemers in de categorie kano/roeiboot is in de loop der tijd
helemaal omgekeerd door het op grote schaal beschikbaar komen van elektrische fluisterboten. Bij
de Otterjacht in 2015 was er al geen enkele kano meer... Later nog slechts een enkele.
•
Overzicht wedstrijden en winnaars
Bij dit overzicht over de ontwikkeling van de Otterjachten van de afdeling Meppel hoort een overzicht
met daarop de startplaatsen van de vossenjachten, de datum en het soort jacht, de aantallen deelnemers
en de winnaars.
Hierbij enige verklaring:
- B:
Baken
- K:
Kano
- M:
Fluister(Motor)boot
- R:
Roeiboot
- V:
Vos
- FO en FoxO: FoxOring
- vragen
Natuurvragen
- piepers
Spoetniks/piepers
- Vlad:
Oekraïner Vladimir Gnedov.

[36] OJ-2019: Ter gelegenheid van de 35e Otterjacht had organisator Dick - PA0DFN,
net is bij de 30e in 2014, een bijzonder aandenken gemaakt voor alle deelnemers.
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Otterjacht afdeling Meppel
Soort jacht
Startplaats / Organisatie
Datum
Winnaar(s)
Deelnemers
1e 3V + 1B + piepers
Café De Weerribben, Kalenberg A32/49 1986.05.25 W: PE1FFH/PA0ABE
9K - 3R: >30 dln.
2e 3V + 1B + piepers
Café De Weerribben, Kalenberg
A32 1987.06.28 W: PE1LYB/YL
20K- 1R: 30 dln.
3e 3V + 1B + piepers
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1988.06.26
4e 3V + 1B + piepers
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1989. .
5e 3V + 2B + piepers
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1990.06.24
6e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1991.06.23 W: Agnes/Carla (uit Vollenhoven)
31 groepen 70 dln.
7e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1992.06.21
8e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1993.06.27
9e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1994.06.26 K: Agnes/Carla
M: PA0NHC
30 groepen 60 dln.
10e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1995.06.25 K: A. Corporaal
M: PA0WAP
28 groepen
11e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1996.06.23 K: PE1PBQ/PA3GSX/NL12125 M:PA3BNU
25 groepen
12e ARDF / 3V+1B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1997.06.22 K:
M:
13e ARDF / 2V+3B
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1998.06.21 K:
M:
14e ARDF / vervallen
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 1999.06.20 K: PA3FYS/XYL
M: PE1CHN
9K-10M:
15e ARDF / 8FoxO+vragen Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2000.07.02 K: PE1PBQ/PA4GT/NL12125 M: PE1LYB
16e ARDF / 8FoxO+vragen Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2001.07.01 K: ???
M:
17e ARDF /10FoxO+vragen Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2002.06.16 K: PE1PBQ/????/NL12125
M:
23 groepen 80 dln.
18e ARDF / 10FoxO
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2003.06.22 K: PE1PBQ/Vlad/NL12125
M:
19e ARDF / 10FoxO
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2004.07.04 W: NL12138(P.J. Fijstra) - rest onbekend
6K - 14M:
20e ARDF / 10FoxO
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2005.07.03 K: PE1PBQ/Vlad/NL12125
M: DF1AAA/DL3BBX 8K - 16M:
21e 4ARDF+1B/10FoxO Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2006.07.02 K: PE1PBQ/PE5EDW/NL12125 M: DF1AAA/DL3BBX 4K - 13M:
23e ARDF / 10piepers
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2007.07.01 K:
M:
24e 9FoxO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2008.07.06 K: Nick (Oekraine)
M: DF7XU/DK1UU/DF1AAA 8K - 6M:
25e 8FoxO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2009.07.05 K: PE1PBQ/PE5EDW/NL12125 M: PD1ACK/PD3IVO 4K - 16M:
26e 8FoxO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2010.07.04 K: PE1PBQ/PD9G/NL12125 M: DL3BBX/DL7VDB 1K - 11M:
27e 8FoxO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2011.07.10 K: PE1PBQ/NL12125
M: PE5EDW
4K - 15M:
28e 10FO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2012.07.08 K: V. Loose/DK2MT M: DF2JW/DD3SAT/DO1FOX 4K - 12M
29e 10FO / ARDF
Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2013.07.07 K: Alex Nijland
M: DO1FOX
5K - 16M
30e 2x8FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2014.07.06 W: Edwin Verburg - PE5EDW
17 totaal (M ???)
31e 2x5FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2015.07.05 W: Siegfried (DL3BBX) + Ingrid (DL4YCR) Pomplun 18M
32e 2x7FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2016.07.03 W: Siegfried (DL3BBX) + Ingrid (DL4YCR) Pomplun 10M
33e 2x7FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2017.07.02 W: Björn (PA4BWD)+Edwin (PE5EDW)+Kim+Milena 14M
34e 2x8FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2018.07.03 W: Nicolai Wanner+Heinrich Götte+Alexandra
1K - 13M
35e 2x10FO / 4 ARDF+1B Café P. Jongschaap, Kalenberg
A32 2019.07.07 W: Björn (PA4BWD) + Kim Plantagie+Jan (PA0JNH) 1K - 18M
W: Pieter Jelle Fijlstra + Ming Hou
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