“Classic ARDF” (kortweg ARDF)
Alhoewel tegenwoordig apparatuur op de markt te
koop is , wordt het merendeel door radioamateurs
zelf gebouwd. Zo treffen we eenvoudig te bedienen
peilontvangers aan, maar ook meer gecompliceerde
exemplaren, microprocessor gestuurd. Hierbij wordt
op basis van de ontvangst ter plekke de afstand tot de
zender berekend
Een categorie moeilijker dan FoxOring. Het wordt op
80m, 2m en 70cm beoefend.
De zenders zijn sterk en hoorbaar in het gehele
wedstrijdgebied. Er zijn vijf zenders verstopt, die
in een cyclus van vijf minuten elk beurtelings één
minuut op dezelfde frequentie in de lucht komen.
Elke zender heeft zijn eigen herkenningssignaal.
Aangekomen bij een zender (“post”) treft je een roodwitte prismavlag aan met daarbij een code-tang, en/of
een chip-registratie station waarmee je bezoek wordt
geregistreerd.
Door peilingen onderweg in het terrein, die je op de
bij de start verstrekte kaart kunt intekenen, vorm je
gedurende de loop een idee waar de posten 1 t/m 5
verstopt zijn. Op grond van deze informatie zoek je
de posten in een zelf gekozen volgorde op. Het is de
kunst ze op een zo kort mogelijke route te vinden. De
gemiddelde loop afstand bij een classic ARDF-jacht is
6 tot 8 km.

De zenders zenden uit op frequenties in de banden,
die voor radioamateurs beschikbaar zijn.
Momenteel worden internationaal hiervoor de 2m
(145 MHz) en 80m (3,6 MHz) band gebruikt, maar in
ons land gebruiken we ook de 70cm (432 MHz) en
23cm (1296 MHz) band.
Niet bang zijn voor techniek:
Het grote aantal “vossenjagers” van jonge kinderen tot
senioren bewijst, dat niemand zich hoeft af te laten
schrikken door de techniek. Beginners kunnen tijdens
een evenement een peilontvanger in bruikleen krijgen
en krijgen uitleg bij de start.
Voor het gebruik van de ontvangers is geen
radioamateurvergunning nodig. Een “goede neus”
voor het opsporen van de zenders komt vanzelf.
Speciale kleding is voor de beginner ook niet nodig
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De drie verschillende vormen
van ARDF
Er zijn verschillende soorten vossenjachten, waarbij de
één meer geschikt is voor beginners dan de ander. Zo
is het jagen op 80m (HF) aanmerkelijk eenvoudiger als
op 2m (VHF), waar reflecties van de signalen je al snel
op een dwaalspoor kunnen brengen.

Vlooienmarkt

Een onbekend terrein waarin zenders verstopt zijn, die je
in een bepaalde tijd moet opsporen. Met hulpmiddelen
als een peilontvanger, een kaart en een kompas. Dit is
Amateur Radio Oriëntatie, een spannende en gezonde
hobby, waarin moderne techniek en natuurbeleving met
elkaar worden verbonden en waarbij leeftijd geen rol
speelt.
Radio oriëntatie, ook wel vossenjagen genoemd, doen
we in Nederland meestal lopend in een bosachtige
omgeving en in een enkel geval op het water in een
kano, of elektro boot.
Internationaal staat deze hobby bekend als ARDF, hetgeen betekent: Amateur Radio Direction Finding. Er zijn
nationale, Europese en zelfs wereldkampioenschappen.
De naam ARDF geeft de herkomst al aan: Het officiële
radio zendamateurisme is de bakermat van dit avontuur.
Het is een vrijetijdsbesteding voor de groep van radiozendamateurs, die ervan houdt om buiten in de natuur
bezig te zijn met hun hobby. Het is ook voor niet-radiozendamateurs een leuke manier om kennis te maken met
de radiohobby.

Vrijwel elk weekend wordt er in ons land, niet
ver over de grens in Duitsland of België, wel een
evenement georganiseerd. Wanneer je nog niet over
eigen apparatuur beschikt is er in veel gevallen bij
de start een ontvanger te leen en legt een ervaren
vossenjager je graag “het geheim van de smid” uit.
De VERON heeft een speciale vossenjachtcommissie,
die belangstellenden op weg helpt met tips over
deelname aan evenementen, de apparatuur en
verdere uitrusting.
Op de ARDF website https://ardf.veron.nl vind je allerlei informatie over het vossenjagen en ook de Vossenjacht evenementen kalender.
Met een e-mail aan: ardf@veron.nl kun je een abonnement nemen op de (gratis) wekelijkse digitale nieuwsbrief, zodat je altijd van alle actuele ontwikkelingen op
de hoogte blijft.
Je zult snel succes boeken en ontdekken dat dit een
leuke vrijetijdsbesteding is.

FoxOring op 80m is de ideale start voor jong en oud.
FoxOring lijkt het meest op een oriëntatieloop. Bij de
start krijg je een gedetailleerde kaart van het “jachtgebied”. Op de kaart zijn tien tot twintig rondjes ingetekend. Binnen, of in de directe omgeving van elke cirkel
is één heel klein zendertje –vos– verstopt. Je moet
naar deze plekken lopen om de zender te kunnen ontvangen. Deze zenders hebben een bereik van enkele
tientallen meters en zenden continu een herkenning
uit. Ga naar elk cirkeltje en zoek daar de zenders.
FoxOring wordt ook op 2m en op 23cm georganiseerd.
Naarmate de frequentie hoger is neemt de moeilijkheidsgraad toe.

