
Wedstrijden om de Jan Hoek Trofee

Jan Hoek - PA0JNH



Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van de nationale wedstrijden, welke zijn omgedoopt tot wedstrijd om de “Jan
Hoek - Trofee” 

Het document bevat informatie, foto’s, kaarten en vooral ook informatie over het gebruik van de SPORTident

apparatuur (uitleesstations en chips) en de FjwW software voor het registreren van de deelnemers en het
verwerken van hun resultaten
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. 1901-JH-9359 - 26 april 2023 - J. Hoek - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl

Voorpagina: De in 2008 door Edwin Verburg - PE5EDW beschikbaar gestelde trofee als wissel-
prijs voor de wedstrijden om de ‘Jan Hoek trofee’. Het een ‘verguld’ uitleesstation
op een houten voetstuk met daarop twee metalen tekstplaatjes met informatie. Aan de
zijkanten kunnen plaatjes met de namen van de winnaars worden bevestigd.
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[1] Traditionele controlepost met een code tang.

[2] De chip die de deelnemer aan de hand heeft
bevestigd.

[3] Een lees-/schrijfstation bij de vos. Rechts de
ronde opening waarin men de chip moet steken
en wachten tot het apparaat piept en knippert
(led).

Wedstrijden om de Jan Hoek Trofee

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 ver-
plichte peiling op één of meer bakens. De vossen waren over het alge-
meen bemand en als je een vos had gevonden werd de aankomsttijd
genoteerd.
In het begin van de jaren ‘90 werd vanuit de IARU een nieuw systeem
geïntroduceerd, de z.g. ARDF-jachten. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van een systeem met onbemande vijf zenders op dezelfde fre-
quentie. 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.
Voor de controle waren bij de vossen code-tangen opgehangen. Dat
zijn kunststof tangen met een aantal scherpe pennen welke in een be-
paalde vorm waren geplaatst [1]. Bij iedere vos een in ander patroon.
De deelnemer ponste met de tang het gatenpatroon in de (start)kaart.
Hiermee kon aan de finish worden aangetoond dat alle vijf zenders
daadwerkelijk waren bezocht en kon de uitslag van de wedstrijd worden
berekend. De volgorde waarin de zenders waren gevonden en de daarbij behorende tussentijden en de totaal
afgelegde afstand waren achteraf niet meer vast te stellen.

Ook hier worden nieuwe technieken geïntroduceerd
Ook op dit terrein staan de ontwikkelingen niet stil. In Duitsland werd een systeem ontwikkeld waarmee het
vinden van een vos elektronisch kon worden opgeslagen op chip welke men tijdens de wedstrijd bij zich heeft.
O.a. het nummer van de vos en het tijdstip van vinden worden geregis-
treerd. Aan het einde van de wedstrijd wordt de chip uitgelezen. Er is
een special verwerkingsprogramma op een PC waarmee meteen de
actuele tussenstand en na afloop ook de eindstand wordt bepaald. Het
programma biedt ook mogelijkheden voor het analyseren van de resulta-
ten en de controle op mogelijke samenwerking (min of meer gelijktijdig
bij meerdere vossen). Bij grote is internationale wedstrijden is dat van
belang omdat samenwerking daarbij verboden is!

Het bekendste systeem is SPORTident, ontwikkeld in Duitsland in
Arnstadt in de deelstaat Thuringen. Bij heel veel buitensporten wordt
deze apparatuur tegenwoordig gebruikt. De hardware bestaat o.a. uit:
- chip in een kunststof behuizing welke met een elastische band aan een vinger wordt bevestigd [2];
- lees-/schrijfstation bij elke vos [3].

De chip heeft een uniek serienummer waardoor de chip gekoppeld blijft
aan de eigenaar. De deelnemers kopen deze chip zelf voor rond € 30
(prijs in 2015). Wie er (nog) geen heeft kan er meestal een huren voor
rond € 2,50.

Door de chip in een opening in het lees-/schrijfstation bij de vos te
steken worden de gegevens van het station draadloos overgedragen naar
de chip van de deelnemer. Bij de finish is ook een dergelijk uitleesstati-
on waarmee de chips van de deelnemers worden uitgelezen en de gege-
vens worden opgeslagen op een PC.
Voor iedere wedstrijd moet de chip van de deelnemers worden gewist.
Hiervoor is een apart station beschikbaar waarin vóór de aanmelding
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[4] De Jan Hoek - Trofee. In goudkleur gespoten
behuizing van een SPORTident station op een
houten voetstuk met twee tekstplaatjes. Links en
rechts kunnen plaatjes met de namen van de win-
naars worden geschroefd.

[5] De twee tekstplaatjes op de Trofee.

aan een wedstrijd de oude wedstrijdgegevens op de chip worden gewist. Daarna volgt de aanmelding door de
chip in een andere, met de PC verbonden, lees-/schrijfstation te steken.

Voor de verwerking van de wedstrijdgegevens op een PC is speciale software beschikbaar. Deze is geheel
ingericht voor onze ARDF, Sprint en FoxOring wedstrijden en de gebruikte SPORTident apparatuur. Het
programma heet ARDF-FjwW en is ontworpen door Karl-Heinz Schade - DL7VBD. Deze software werd voor
het eerst gebruikt tijdens de 8e ARDF Wereldkampioenschappen in 1997 in Duitsland. Er wordt door DL7VDB
nog steeds verder aan ontwikkeld. De VERON heeft een licentie voor het gebruik van het programma. De
gebruiksmogelijkheden nemen nog steeds toe.
Voor alle belangstellenden is er een afgeleide versie van het programma gratis beschikbaar. Met dit programma
FjwMap kan een, met bijvoorbeeld een (GARMIN) GPS horloge opgenomen looproute (als gpx-bestand), op de
kaart van een wedstrijd (jpg-bestand) worden zichtbaar gemaakt. Door in FjwMap ook de locatie van de vossen
in te voeren kan achteraf exact worden nagegaan hoe men heeft gelopen (of gerend...) en waar men in de fout
is gegaan [17].

SPORTident en FjwW/FjwMap worden toegepast in nagenoeg alle landen waar actief wordt deelgenomen aan
ARDF-wedstrijden. Het is ook de standaard bij de IARU ARDF Region 1 en Wereld kampioenschappen. Vaak
verzorgt DL7VDB hierbij de registratie en de uitwerking van de resultaten.
Er is ook nog een ander systeem in gebruik. Dat is het z.g. EMIT-systeem dat in België werd, en in mindere
mate nog wordt, gebruikt.

Invoering van nieuwe registratiesysteem in ons land
Meerdere vaste deelnemers aan wedstrijden in ons land gingen over
een SPORTident chip beschikken door deelname aan IARU ARDF
kampioenschappen en/of deelname aan wedstrijden in Duitsland (o.a.
Haltern). Daar was het gebruik van deze apparatuur al algemeen ing-
evoerd. Ook in ons land wilden graag we deze apparatuur gaan ge-
bruiken. Een PC (eenvoudige laptop) en de software (licentie) was
niet het grootste probleem. Wel de aanschaf van de lees-/schrijfstati-
ons. 
Om te beginnen zijn er al vijf stand-alone (met lithium batterij) stati-
ons bij de vossen, één bij de start (starttijd) en één bij de finish (fi-
nishtijd) [8] en ook één voor het wissen van de chips.
Verder één via een USB-kabel aan de PC voor de registratie, het uit-
lezen van de chips en  voor het programmeren en synchroniseren van
de klokken in de stand-alone stations. Dus minimaal 9 stuks, nog
zonder enige reserve. Toen dit speelde kostte een enkel station al iets
meer dan € 50. Nu (2015) kosten ze al over de € 100 per stuk. Het
budget van de Vossenjachtcommissie liet een dergelijke investering
niet toe.
Door sponsoring kon in 2007 een complete set SPORTident appara-
tuur worden aangeschaft. Hiervoor zorgde Jan Hoek - PA0JNH, ac-
tief vossenjager vanaf het midden van de jaren ‘60 in de vorige eeuw
en deelnemer aan IARU ARDF kampioenschappen sinds 2001.
Het bedrijf van Ton van Amerongen - PE1PBQ, een andere deelne-
mer, zorgde ervoor dat 20 chips voor verkoop/verhuur konden worden aangeschaft.
Edwin Verburg - PE5EDW, ook een zeer actief vossenjager
sponsorde de licentie voor het gebruik van de FJwW-softwa-
re.
In later jaren kon het aantal stations nog worden uitgebreid
waardoor SPORTident nu ook kan worden ingezet bij een
ARDF Sprint of bij drie ARDF wedstrijden direct na elkaar
(15 vossen) of een grote Foxoring wedstrijd. Er moet ook
nog rekening worden gehouden met verlies door diefstal. De
stations en de ARDF-zenders worden onbeheerd in het bos
opgesteld, natuurlijk wel uit zicht.
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[6] 2008: Certificaat van deelname aan de eerste wedstrijd om de Jan Hoek
Trofee bij Heemskerk.

[7] 2008: De kaart van de eerste wedstrijd om de Jan Hoek - trofee. De start was op de grote parkeerplaats nabij camping ‘Geversduin’.
Ook de locaties van de vijf ARDF-vossen zijn aangegeven. 
Dit was één van de eerste kaarten die zijn ontworpen door Edwin Verburg - PE5EDW. Het was een eerste ontwerp, nog zonder de details
van de samenstelling van het bos. Wel zijn de wegen, paden en de open terreinen aangegeven.

Tegenwoordig wordt het systeem gebruikt bij de
grotere ARDF Wedstrijden in ons land. De re-
gistratie en de uitwerking van de resultaten
wordt daarbij meestal verzorgd door Edwin Ver-
burg - PE5EDW, omdat hij inmiddels de meeste
ervaring hiermee heeft [14].
Bij de Nederlandse kampioenschappen (ARDF
en ook bij de FoxOring in Maasmechelen) ver-
zorgt de ARDF groep uit Haltern onder leiding
van Werner (Charley) Wienand - DL3YDJ dit
onderdeel.

Als dank voor zijn bijdrage werd door de
Vossenjachtcommissie besloten om met ingang
van 2008 steeds één van de nationale wedstrijden
om te dopen tot wedstrijd om de “Jan Hoek -
Trofee” [4]. Het is een wisseltrofee die is ge-
maakt door Edwin Verburg en zijn broer Marco die de houten standaard maakte. De tekst op de twee tekst-
plaatjes staan de teksten is te zien in afbeelding 5. De wisseltrofee wordt uitgereikt aan de hoogst geklasseerde
Nederlandse deelnemer.

De eerste wedstrijd om de Trofee werd gehouden op 1 juni 2008 in het PWN-duingebied tussen Castricum en
Heemskerk [6] [7]. Hij werd georganiseerd door de afdeling Zaanstreek, waartoe PA0JNH ook behoort. 
Op de volgende pagina’s volgt een overzicht van de gehouden wedstrijden en de winnaars. In 2017 werd geen
wedstrijd aangewezen voor de Trofee. 
Op pagina 12 staat een overzicht van de wedstrijden die inmiddels zijn gehouden.
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[8] 2008: De finish post bij de eerste Jan Hoek Trofee wedstrijd bij
Heemskerk. Foto Tiny Dinse

[9] 2008: Jan Hoek - PA0JNH overhandigt de Trofee aan Tom-
mie Gersssen - NL13197. Tussen hen in staan Leo - PA0LEZ,
Edwin - PE5EDW (de organisatoren) en Daniëlle, QRP van
PE5EDW. Foto Tiny Dinse

[10] 2009: PA0JNH overhandigt de Trofee aan Edwin Verburg -
PE5EDW. Foto Tiny Dinse

[11] 2010: Herman Klaassen - PD1ACK ontvangt de Trofee van
PA0JNH. Foto Electron

[12] 2012: PA0JNH overhangt de Trofee aan Jenny Fijlstra -
NL12125.

[13] 2011: PA0JNH overhandigde de Trofee voor de tweede keer
aan Herman Klaassen - PD1ACK.
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[14] 2013: Edwin Verburg - PE5EDW met de wedstrijd PC bij een wed-
strijd bij Hargen aan Zee. Op de voorgrond de printer voor het printen
van de etiketten met de resultaten en onder de tafel de accu voor de
stroomvoorziening.

[15] 2013: PA0JNH overhandigt de Trofee aan Edwin Ver-
burg - PE5EDW.

[16] 2014: PA0JNH overhandigt voor de derde maal de Trofee aan Edwin Verburg -
PE5EDW.
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[17] 2010: Kaart van de wedstrijd om de Jan Hoek Trofee met daarop in FjwMap de vossen en de afgelegde route van PA0JNH. Ieder
stukje in verschillende kleur is 1 minuut lopen. Links onder op de kaart is het etiket met het resultaat van PA0JNH geplakt. Dit etiket wordt
na het uitlezen van de chip afgedrukt.
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[18] 2015: Jan Hoek - PA0JNH (rechts) overhandigt de trofee aan Björn Dinse - PA4BWD na afloop van de 80 m ARDF wedstrijd in de
Schoorlse Duinen bij Hargen aan Zee. Björn was tweede, maar wel de snelste Nederlander. Rechts, in het rood, de snelste deelnemer
Theo Bücker - DJ9EY. Foto Tiny Dinse 

[19] 2018: Jan Hoek - PA0JNH overhandigt de wisselprijs aan
Marcel Daverveld - PG8M. Rechts Wim Hoek - PA3AKK, de orga-
nisator.

[20] 2018: Tot en met 2017 verzorgde Edwin Verburg - PE5EDW altijd
de registratie van de ARDF wedstrijden. Na zijn plotselinge overlijden
moest er worden geïmproviseerd en werd de administratie bij deze
wedstrijd verzorgd door Frank Baudisch - DF2JW en Wim Hoek -
PA3AKK.

[21]  2016: Dit jaar won Jenny Fijlstra - NL12125 voor de derde
keer de Trofee. Het was tijdens de 70 cm ARDF wedstrijd in de
duinen bij Hargen aan Zee.
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[22] 2019: De kaart van de FoxOring wedstrijd om de Jan Hoek Trofee op 19 mei 2019. Voor de trofee moesten alle 15 zendertjes worden
gevonden. Hiervoor moest een parcours van circa 10 km worden afgelegd. Dit werd gedaan door 5 van de slechts 8 deelnemers. Winnaar
was Dick Fijlstra - PA0DFN in 109 minuten. 
De wedstrijd werd gehouden in het Staatsbosbeheer bosgebied ‘Rijk van Nijmegen’ ten oosten van het zweefvliegeld Malden.

[23] 2019: Jan - PA0JNH (rechts) reikt de trofee uit aan Dick - PA0DFN.
Op de achtergrond het zweefvliegveld.

[24] 2019: Prijsuitreiking. V.l.n.r. Wim - PA3AKK, Bernadet-
te, Björn - PA4BWD en de organisator Marcel - PG8M. 

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 wedstrijd om de Jan Hoek Trofee. 
In 2022 was het weer mogelijk deze te organiseren. Er kon worden gekozen uit de ARDF 80 en 2 m
wedstrijd op 9 oktober in de bossen tussen Malden en Groesbeek. Met als start en finish het bos café De
Zweef in Malden [25]. Organisator was Marcel Daverveld - PE5TT (vroeger PG8M). Gekozen werd voor
de 2 m wedstrijd. Deze werd rond het zweefvliegveld gehouden. Winnaar werd Mykola Ivanchhykhin -
UR8UA in 62 minuten [28]. Beste Nederlander was Benno Plantagie - PA3BFX in ruim 70 minuten. Besloten
was dat vanaf nu de Trofee ook gewonnen kan worden door een buitenlander. Voor de zekerheid krijgt een
buitenlandse winnaar niet de trofee zelf mee, maar een foto ervan.
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[25] 2022. De kaart van de 2 m ARDF wedstrijd. De parcourslengte 
was ongeveer 4 km. 

[26] 2023. Jan Hoek (rechts) overhandigt de foto van de
Trofee aan Theo Bücker - DJ9EY. Op de achtergrond
Jenny - NL12125.

[27] 2023. De kaart van de 80m foxoring wedstrijd. De parcourslengte was circa 
km. De start/finish was links bij het zweefvliegveld. 

[28] 2022. Jan Hoek (links) met de trofee die werd gewonnen door My-
kola Ivanchyhin - UR8UA (rechts).

In 2023 werd opnieuw een wedstrijd bossen tussen Malden en Groesbeek. Met als start en finish het bos café
De Zweef in Malden. Op 23 april werd de 80m Foxoring, die ‘s morgens werd gehouden, hiervoor aangewe-
zen [27]. Er moesten 10 zendertjes worden gevonden. Winnaar werd Theo Bücker - DJ9EY die ze allemaal
vond in ruim 61 minuten en legde daarvoor circa 7,5 km af. Daarna volgden 4 Duitse deelnemers. De beste
Nederlander (6e plaats) was Ton van Amerongen - PE1PBQ, op de voet gevolgd door Jenny Fijlstra -
NL12125.
De trofee zou aan Theo worden uitgereikt, want hij is ook lid van de VERON. Maar door een niet opgehelder-
de oorzaak is hij vorig jaar na de huldiging kwijt geraakt. De VossenJachtCommissie gaat een nieuwe maken.
Er moest hier dus worden volstaan met het overhandigen van een foto [26].
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De wedstrijden om de Jan Hoek Trofee

Datum Soort Organisatie Locatie Winnaar

2008.06.01 ARDF 2 m Edwin Verburg - PE5EDW / A46 PWN-duinen / Castricum-Heemskerk [7] Tommie Gerssen - NL13197 [9]

Leo van Empel - /PA0LEZ / A46

2009.03.29 ARDF 2m Björn Dinse - PD4BWD / A23 Schoorlse Duinen / Hargen aan Zee Edwin Verburg - PE5EDW [10]

Tommy Gerssen / NL13197 / A23

2010.02.21 ARDF 2m Wim Hoek - PA3AKK Bos: Woldberg / De Eese [17] Herman Klaassen - PD1ACK [11]

2011.04.03 ARDF 2m Dolf Kuiken - PE1PFP Zwolse Bos / Wapenveld Herman Klaassen - PD1ACK [13, 24]

2012.03.25 ARDF 2m Björn Dinse - PD4BWD Schoorlse Duinen / Hargen aan Zee Jenny Fijlstra - NL12125 [12]

Edwin Verburg - PE5EDW

2013.11.17 ARDF 2m Dick Fijlstra / PA0DFN / A32 Bos: Oldemeijerweg / Hardenberg Edwin Verburg - PE5EDW [15]

2014.10.26 ARDF 2m Dick Fijlstra / PA0DFN / A32 Zwolse Bos / Wapenveld Edwin Verburg - PE5EDW [16]

2015.09.20 ARDF 80m Edwin Verburg - PE5EDW / A46 Schoorlse Duinen / Hargen aan Zee Björn Dinse - PA4BWD [18]

2016.06.19 ARDF 70cm PE5EDW/A46 & PA4BWD/A57 Schoorlse Duinen / Hargen aan Zee Jenny Fijlstra - NL12125 [21]

De snelste deelnemer was Claus-Dieter Wittek - DF8QJ

2017 In 2017 is geen wedstrijd aangewezen voor de Jan Hoek Trofee.

2018.03.04 ARDF 80m Wim Hoek - PA3AKK [20] Bos: Woldberg / De Eese Marcel Daverveld - PG8M [19]

2019.05.19 FoxOring 80m Marcel Daverveld - PG8M [24] Malden: Staatsbosbeheer Rijk van Nijmegen [22] Dick Fijlstra - PA0DFN [23] 

2020/2021 In verband met de beperkingen t.g.v. de Corona pandemie in de deze jaren geen wedstrijd gehouden die voor de Trofee in aanmerking kwam.

2022.10.09 ARDF 2m Marcel Daverveld - PE5TT Malden: Staatsbosbeheer rond zweefvliegveld [25] Mykola Ivanchykhin - UR8UA [28]

2023.04.23 Foxoring 80m Marcel Daverveld - PE5TT Malden: SBB ten oosten van zweefvliegveld [27] Theo Bücker - DJ9EY [26]

Tekstplaatje (Origineel zit in een apart bestand)

2008 Tommie Gerssen-NL13197 2015 Björn Dinse-PA4BWD
2009 Edwin Verburg-PE5EDW 2016 Jenny Fijlstra-NL12125
2010 Herman Klaassen-PD1ACK 2017 2020/2012 geen wedstrijd
2011 Herman Klaassen-PD1CK 2018 Marcel Daverveld-PG8M
2012 Jenny Fijlstra-NL12125 2019 Dick Fijlstra-PA0DFN
2013 Edwin Verburg-PE5EDW 2022 Mykola Ivanchykhin-UR8UA
2014 Edwin Verburg-PE5EDW 2023 Theo Bücker - DJ9EY

-12-


