VOSSENJACHT INFO 80 m / 2 m / 70 cm / 23 cm (NUMMER #590)
Beste vossenjacht enthousiasten,
Het is duidelijk dat we tot begin juni in Nederland een streep door alle evenementen kunnen halen.
De VRZA Radiokampweek en het VERON Pinksterkamp worden ook getroffen. Wat daarna gebeurt,
blijft vooralsnog ongewis.
Omdat de Vossenjacht info ook activiteiten in een deel van België en Duitsland opneemt, moet nog
bekeken worden in hoeverre de verschijning al of niet in de gebruikelijke frequentie blijft. Dat hangt
ook af van de maatregelen en de einddatum daarvan in de ons omringende landen.
Wanneer er niets te melden is, heeft het geen zin om een aflevering te produceren. Er moet
natuurlijk wat te melden zijn. Het ziet er dus naar uit dat de komende maanden niet elke
woensdagavond een uitgave verschijnt.
Omdat in België ook in april nog evenementen in de agenda staan, heb ik bij onze Belgische collega’s
gevraagd naar de situatie in hun land. Van Marc van Halst, ON6HI, kreeg ik daarop de volgende
reactie:
Wim,
We hebben hier inderdaad een strenger regime. De regelgeving rond Corona is gebaseerd op een
database die verspreiding van het virus en beschikbare ziekenhuiscapaciteit simuleert. Afhankelijk
daarvan wordt de regelgeving aangepast. 5 april staat nog steeds gepind als einddatum, maar
iedereen gaat er van uit dat er een nieuwe datum zal komen. We wachten af, werkloos en bij
sommigen met gespannen zenuwen.
Het is dus weinig waarschijnlijk dat er in april nog ARDF zal zijn.
Ook het WYAC2020 in Slovenië en het IARU World championship2020 in Servië staan onder druk,
daarover wordt nu onderhandeld met de verschillende organiserende landen welke oplossingen
mogelijk zijn.
73 Marc ON6HI
Marc, hartelijk dank voor de reactie. Zodra de afgelastingen na 5 april een feit zijn, graag daarvan
bericht zodat het in een volgende Vossenjacht info vermeld kan worden.
In deze Vossenjacht info is nu ook de agenda voor de maand mei opgenomen. De meeste
radiovossenjachten zijn inmiddels afgelast maar een aantal is nog niet van de agenda afgevoerd.
Het zal maatschappelijk een moeilijke opgave worden om de maatregelen, waarmee geprobeerd
wordt om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, vol te houden. Vooral wanneer de
situatie gunstiger wordt, zal het begrip afnemen maar juist dan blijkt dat maatregelen hun effect
hebben en is het zaak om vol te houden totdat de deskundigen aangeven dat de rust echt is
weergekeerd en we de draad weer kunnen oppakken al is het mogelijk aanvankelijk nog voorzichtig.
Voor een ieder veel sterkte en houd vol.

Onze radiohobby kunnen we nog wel thuis beoefenen. Dat onze hobby meer is dan een hobby was
onlangs bij onze Duitse vrienden via de West Deutscher Rundfunk te beluisteren. Daar is een 19

minuten durende podcast van gemaakt en die is via onderstaande link te beluisteren. Na het
aanklikken van de link de uitzending in de lijst opzoeken.
Amateurfunk – mehr als ein Hobby
WDR 5 Neugier genügt -das Feature. 12.03.2020. 19:08 Min.. Verfügbar bis 18.03.2021. WDR 5. Von
Elke Winkelhaus.
Weltweit kommunizieren ohne Internet oder Mobiltelefon mit oft selbstgebauter Funktechnik: Das
begeistert weltweit um die drei Millionen Menschen. Das Hobby stiftet Völkerverständigung und
Gemeinschaft – aber auch wertvolles Know-how in Katastrophenfällen. Autorin: Elke Winkelhaus
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr5/wdr5-neugier-genuegt-das-feature/index.html

73, en veel plezier,
Wim Hoek, PA3AKK, namens
ARDF Team Nederland.

email : mailto:ardf@veron.nl
kalender : https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/ (vanaf 8 april 2018)
website : https://ardf.veron.nl/ (vanaf 8 april 2018)
oude website: http://ardf-oud.veron.nl/ (aangepaste link)
infosite : https://verbed.home.xs4all.nl/
VPK site : http://veronpinksterkamp.nl/
Facebook : https://www.facebook.com/groups/ardfnl/
lichtnettijd: https://www.swissgrid.ch/swissgrid/en/home/experts/topics/frequency.html
radiomarkten: http://www.on4lea.be/termine.htm

DEZE WEEK:
Deze week geen radiovossenjachten.

AFGELAST / ABGESAGT !:
za. 28-03-2020 Dortmund (D) Kombi- 2 m/80 m ARDF-Wettbewerb der IGDO.
http://www.ardf-igdo.de/
za. 28-03-2020 Oudenaarde (B) 80 m FoxOring, 13:00.
https://www.uba.be/en/80m-fox-o-ring-10
zo. 29-03-2020 (L) Distrikt Ruhrgebiet in 46244 Bottrop (D), Alter Postweg Parkplatz Heidesee – 80 m
10:00 Uhr / 2 m 13:30 Uhr.
https://ardf.darc.de/blackboard/l01.htm
zo. 05-04-2020 Oss, Oliebollenjacht, Mini 80 m ARDF, 10:00 en 2 m Oliebollenjacht, 10:30.
https://ardf.veron.nl/2018/04/01/aankondiging-oliebollenjacht-05-04-2020/

ma. 13-04-2020 Balloo (bij Assen) 2 m ARDF, 13:00.
https://ardf.veron.nl/2020/02/22/aankondiging-ardf-jacht-2m-tweede-paasdag-13-04-2020/
za. 25-04-2020 Haltern (D) Kombi-FO-Wettbewerb 0,7-2-80 m am Haus Sundern - 12:00 - 17:00 Uhr.
http://www.df7xu.de/c-2020-04.htm
zo. 26-04-2020 Distrikt Westfalen Süd (D) 80 m / 2 m.
https://ardf.darc.de/blackboard/o01.htm
zo. 10-05-2020 Wieringermeer, Dijkgatbos, 80 m foxOring.
zo. 17-05-2020 Groesbeek, 80 m FoxOring.
za. 16-05-2020 t/m zo 24-05-2020 Oisterwijk, VRZA Radiokampweek (ex Jutberg) met meerdere
vossenjachten.
https://www.radiokampweek.nl/
do. 21-05-2020 Oisterwijk, Radiovlooienmarkt tijdens VRZA Radiokampweek.
https://www.radiokampweek.nl/
do. 21-05-2020 Omgeving Beetsterzwaag Noordelijke 2 m bekerjacht.
vr. 29-05-2020 VPK Odoorn, 2 m Rattenjacht door PD2WAM en PD2WLM, doorlopend vanaf de
middag tot zaterdag 18:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
vr. 29-05-2020 VPK Odoorn, 70 cm ARDF door PA4BWD, 18:30.
https://veronpinksterkamp.nl/
za. 30-05-2020 Beetsterzwaag, Radiomarkt, 09:00.
https://a63.veron.nl/frm/
za. 30-05-2020 VPK Odoorn, 2 m Rattenjacht door PD2WAM en PD2WLM tot 18:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
za. 30-05-2020 VPK Odoorn, 80 m Piet Wakkerjacht door afd. Eindhoven, 10:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
za. 30-05-2020 VPK Odoorn, 2 m ARDF door DL3BBX, 14:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
za. 30-05-2020 VPK Odoorn, 2 m Effectenjacht door PE1PBQ en PA0DFN, 22:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
zo. 31-05-2020 VPK Odoorn, 2 m Kinderspoednikjacht door PA2HJM, 10:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
zo. 31-05-2020 VPK Odoorn, 80 m ARDF door PA0DFN, 10:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
zo. 31-05-2020 VPK Odoorn, 2 m en GPS Familiejacht door PD2WAM en PD2WLM, 13:00.
https://veronpinksterkamp.nl/

zo. 31-05-2020 VPK Odoorn, Lasergame door PD2WAM en PD2WLM, 19:00.
https://veronpinksterkamp.nl/
zo. 31-05-2020 VPK Odoorn, 80 m NachtfoxOring door PD1BK, 22:30.
https://veronpinksterkamp.nl/
ma. 01-06-2020 VPK Odoorn, 80 m Edwin’s jacht op het vossenjong door DF7XU ?, 10:00.
https://veronpinksterkamp.nl/

VOLGENDE WEEK/MAAND(EN):
za. 11-04-2020 Maria-Aalter (B), 80 m ARDF. Nieuwe datum.
https://www.uba.be/en/80m-ardf-5
za. 18-04-2020 Haasdonk (B) 80 m FoxOring. Nieuwe datum.
https://www.uba.be/en/80m-fox-o-ring-11
za. 25-04-2020 Lommel (B), 2 m ARDF.
https://www.uba.be/en/2m-ardf-10
za. 02-05-2020 Harelbeke (B), 80 m FoxOring.
https://www.uba.be/en/80m-fox-o-ring-12
zo. 03-05-2020 Distrikt R, Nordrhein (D).
https://www.peilsport.de/Termine.php https://ardf.darc.de/fjter.htm
za. 16-05-2020 Boom (B), Antwerpse Kempen, 80 m FoxOring.
https://www.uba.be/en/80m-fox-o-ring-13
do. 21-05-2020 ? Duisburg (D), JUX in Duisburger stadsbos of ARDF Distrikt G Köln/Aachen. Nadere
info volgt.
https://ardf.darc.de/fjter.htm
za. 23-05-2020 Lembeke (B), 2 m ARDF.
https://www.uba.be/en/2m-ardf-lembeke-6
za. 23-05-2020 Umgebung Dortmund, IGDO, ARDF Kombi 2 m, 80 m. Nadere info volgt.
zo. 24-05-2020 Distrikt Westfalen Nord (N) Haltern (D) Haus Sundern, ARDF, 80 m, 10:00, 2 m 13:30.
Nadere info volgt.
za. 30-05-2020 Poesele (B), 80 m ARDF op de fiets.
https://www.uba.be/en/80m-ardf-cyclo-poesele

Zie verder : https://ardf.veron.nl/ardf-kalender-2020/
(* wijzigingen voorbehouden, bij twijfel is info op de website van de organisator leidend.)

ALGEMENE INFO:
Actuele info weeralarm:
http://cdn.knmi.nl/knmi/map/general/waarschuwing_land_48_new.gif
>>> OPROEP AAN DE ORGANISATOREN VAN VOSSENJACHTEN IN 2020<<<
LET OP!!!
Wil je jouw mededeling niet alleen op de website en in de wekelijkse vossenjachtinfo maar ook in
Electron geplaatst zien,
stuur deze dan minimaal 6 weken voor de maand van publicatie in via ardf@veron.nl . Dit in verband
met de tijd die nodig
is voor de eindredactie, druk en verzending. Voor publicatie in het januarinummer van Electron,
i.v.m. de Kerstdagen,
minimaal 7 weken van te voren insturen omdat dit nummer een week eerder dan gebruikelijk
verschijnt. Wil je er dus
zeker van zijn dat jouw mededeling op tijd gepubliceerd wordt dan is inzenden zo’n 7 tot 8 weken
voor de maand van publicatie
een veilige marge.
Voor de geïnteresseerden, op Facebook hebben we een "ARDF Team Nederland" groep aangemaakt.
Wie lid wil worden van deze groep moet, naast het hebben van een Facebook account, even naar de
groep https://www.facebook.com/groups/ardfnl/ gaan en jezelf opgeven als lid. Dit wordt dan door
de administrators verwerkt.
Verder nog iets te melden? Stuur een e-mailtje.
Wilt u van de mailinglijst? Ook even een e-mailtje.
Weet u nog iemand voor op de lijst?
Stuur de adressen door naar ardf@veron.nl
Geschiedschrijving vossenjachten:
Jan Hoek, PA0JNH, onze geschiedschrijver, is bezig met de “Hall of Fame”/ Bekerjachten te
herschrijven. Hij zoekt nog oude vossenjachtkaarten, foto’s etc. van voor 1960. Vooral van de
Noordelijke Bekerjachten (v.a. 1952) en de VERON Bekerjachten (v.a. 1947). Kennen jullie nog
ouderen in je afdeling, die hier iets zouden kunnen betekenen? Laat het Jan weten via
pa0jnh@kpnmail.nl .
Deze Vossenjachtinfo wordt gewoonlijk op woensdagavond tussen 18 en 24 uur samengesteld en
altijd anoniem verstuurd (in BCC.)

AANKONDIGINGEN DETAIL SECTIE:
Deze week geen radiovossenjachten.

UITSLAGEN DETAIL SECTIE:
Deze week geen uitslagen.

LINKS SECTIE: "Hall of Fame" - awards en trofeeën in Nederland
https://ardf.veron.nl/hall-of-fame/ (in bewerking)
http://ardf-oud.veron.nl/awards/halloffame.htm (aangepaste link)
Nederlandse vossenjacht website:
https://ardf.veron.nl/ (vanaf 8 april 2018)
Oude Nederlandse vossenjacht website:
http://ardf-oud.veron.nl/ (aangepaste link)

VOSSENJACHT KALENDERS:
Nederland: kalender : https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/ (vanaf 8 april 2018)
Duitsland: http://df7xu.de/ardf-t.htm
België : http://www.uba.be/nl/ardf
IARU Regio 1: http://www.ardf-r1.org/events
Voor meer linken naar kalenders, kijk onderaan de Duitse kalender.
DARC vossenjacht diplomapunten verloop vanaf 1995:
http://www.darc.de/referate/ardf/diploma/teilnehmerentwicklung.htm
ARDF Support en -Techniek websites:
http://verbed.home.xs4all.nl/hamspace/pa4bwd/index-2.html (door PA4BWD, tijdelijk gehost op
website PE5EDW.)
LASER & Treasure Games:
http://www.lasertreasuregames.com (door Wim, PD2WAM, en Wilma, PD2WLM.)
https://www.lasertreasuregames.com/radio-vossenjacht-ardf.html#
Radio Vossenjachten voor jong en oud:
http://www.stijldansclub.nl/vos1.htm (door Frans PA0FMY.)

Overig:
Topografische kaarten van gebieden in Nederland, GPX tracks projecteren enz.:
https://scoutingtools.nl/
Topografische kaarten van gebieden in Nederland:
https://www.opentopo.nl/
Gedetailleerde kaarten wereldwijd:
https://www.cqgma.org/mvs/
https://opentopomap.org/

Startpagina Buitensport - rubriek Radio Oriëntering:
http://buitensport.startpagina.nl
Hunne Oriënteringsclub HOC’93 (omgeving Meppel):
http://www.hoc93.nl/
http://www.hoc93.nl/Kalender
Nederlandse Oriënteringsloopbond:
http://www.nolb.nl/
http://www.nolb.nl/wedstrijdkalender/
Westfälische Orientierungs Lauf Freunde e.v. (WOLF) met veel Duitse radiozendamateurs:
http://w-olf.de/index.html
http://w-olf.de/ol-t.htm

73 en veel vos-plezier.
Namens het ARDF Team Nederland,
Wim, PA3AKK.

Een initiatief van:
Edwin PE5EDW, silent key: 3-2-2018
Gerard PD9G
Dick PA0DFN (vz VERON Vossenjacht cie.)
en nog vele anderen...
(wijzigingen voorbehouden)

