
Geachte radio vossenjagers en belangstellenden,

VOSSENJACHT NIEUWS
ZONDAG: 10 juni 2012 RADIO VOSSENJACHT 

(Vossen/Spoetnik jacht) op de 80-meterband.

Dit is de eerste zondag na de VERON afdelingsvergadering (BBQ) van 
8 juni   2012  . Ook niet leden, maar radio geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte 
welkom.

Het is weer tijd voor een vossenjacht. De indruk is dat de populatie is 
toegenomen. Hoe groot hij nu is, is niet bekend. Er lopen enkele volwassen vossen 
met een koppel jongen rond!

De start voor deze jacht zal zijn op parkeerplaats “De Troet” aan de 
Paradijsweg/Treekerweg.

Route beschrijving: Vanaf Amersfoort richting Woudenberg: Neem de N226, 
(Arnhemseweg). Na plaatsnaam bord Leusden Zuid gelijk rechts Treekerweg op. Houd na 
250 m links aan, na ongeveer 350m rechts parkeerplaats op.

Vanaf Maarsbergen richting Amersfoort: Neem de N226 via Woudenberg naar Leusden-
zuid. Na tweede verkeerslicht, 275 meter doorrijden dan links af Treekerweg op. Houd 
na 250 m links aan, na ongeveer 350m rechts parkeerplaats op.

Parkeergelegenheid is er voor fiets en auto, ter hoogte van: Treekerweg 7, Leusden. 
Kaartcoördinaten 52°07’08.60” N en 5°23’46.99”O 

Voor de start moet de naam, call of nl-nummer op de startkaart worden gezet. 
Aanmelden/inschrijven vanaf 12:45 uur start 13:00 – 13:30 uur, maximale 
looptijd/zoektijd 2,5 uur. Het te lopen traject is goed begaanbaar. Ook is het een jacht 
geschikt voor beginnende vossenjagers. Mensen die wel een ontvanger hebben, en deze 
eens willen proberen, helpen wij graag. 

Lopen mag alleen over paden en wegen.

Belangrijk om mee te nemen: een werkend 80-meterband ontvanger met goede batterij. 
Enkele ontvangers zijn beschikbaar voor wie geen ontvanger heeft.
Voor de jagers is er na de vossenjacht Koffie en thee.
Tot ziens en een goede jacht, bij de radio-vossenjacht op zondag 10 juni 2012.

73,

Rob, Henny en Rient
(Pa0kel, , Pa3gxp)

Doel: voor ieder een prettige jacht, voor beginner en ervaren jager!
☼☺Goed Radio-Vossenjacht weer is besteld!☺☼


