
Noord Holland ARDF Cup 14 mei 2023 in Het Twiske

De VERON afdelingen Den Helder (Björn - PA4BWD) en Zaanstreek (Jan - PA0JNH) organiseren op 14 mei een

ARDF dag in het recreatiegebied Het Twiske bij Oostzaan. Oostzaan ligt ten noordwesten van Amsterdam en ten

oosten van Zaandam. Achtereenvolgens is er ‘s morgens een 2 m ARDF en ‘s middags een 80m Foxoring.

Hoe er te komen?

Met navigatie: Oostzaan - Twiskeweg 107. Hier kunt u gratis parkeren.

Zonder navigatie:

- Vanuit het noorden via de A7 naar de A8, bij afslag 1 (Zaanstad-Zuid /

Oostzaan) afslaan en richting Oostzaan.

- Vanuit het zuiden op de A10 (Ringweg West/Noord) bij afslag 18

richting Tuindorp Oostzaan / Oostzanerwerf. Onderaan de afrit linksaf

richting Oostzaan.

- Vanuit het oosten op de A10 (Ringweg Noord) bij afslag 18 afslaan

richting Oostzaan.

Verder volgens het kaartje (rechts). Nabij de sporthal kunt u uw auto

gratis parkeren. Hier zijn de start en de finish van de ARDF.

Let op: Als u bij de kruising met verkeerslichten (Zuideinde) rechtdoor

rijdt komt u bij de slagbomen van de in-/uitgang voor auto’s van Het

Twiske. Parkeren kost daar € 6 per dag (met bankpas betalen).

Na de ARDF wedstrijd neemt u uw spullen voor de Foxoring met u mee. U loopt verder over de Twiskeweg en gaat

langs het beheerskantoor naar de Twiske Haven. Daar is een gelegenheid waar u kunt zitten en uitrusten. Ook kunt

u hier iets drinken en eten bij de daar aanwezige horecagelegenheid.

Hier zijn de start en de finish van de Foxoring en hier zullen ook de prijzen worden uitgereikt.

Programma

ARDF 2 m (frequentie 144,7 MHz - 800 mW)

Start: 10.30 - 11.00 uur.

Maximale looptijd: 150 minuten *)

Foxoring 80 m (frequentie 3,580 MHz)

Start: 13.00 - 14.00 uur.

Maximale looptijd 150 minuten *)

*) om van de maximale looptijd te kunnen gebruiken maken dient u

uiterlijk om 10.30 resp. 13.00 uur te starten.

Er wordt gewerkt met SPORTident. Er zijn leen chips beschikbaar.

Op afspraak zijn enkele 2 m en 80 m ontvangers beschikbaar voor € 2,50. 

Informeer bij PA0JNH via pa0jnh@kpnmail.nl.


