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Vossenjachten zijn dé manier om in de herfst en winter lekker te blijven fietsen en je 

clubgenoten te zien. Dus sportief en sociaal.  

Het vossenjachtseizoen  bestaat uit 11 vossenjachten, waarvan de beste 10 resultaten 

meetellen voor het eindklassement. 

 

Klassementen 

Er is een klassement voor de A-ploeg en een klassement voor de B-ploeg. 

Bij de eerste deelname aan een vossenjacht moet de deelnemer bij inschrijving aangeven 

in welke ploeg hij/zij dit seizoen wil deelnemen. Daarna is wisselen niet meer mogelijk. 

 

Routes 

Iedere vossenjacht kent een A- en een B-route. 

− De A-route is maximaal 40 km lang en gaat grotendeels over verharde wegen en 

fietspaden, maar mag maximaal 5 km over onverhard terrein gaan.  

− De B-route is maximaal 30 km lang en gaat uitsluitend over verharde wegen en 

fietspaden  

Beide routes gaan absoluut niet over stoepen en wandelpaden. 

 

Uitzetter(s) 

1 of 2 (vrijwillige) uitzetters per vossenjacht; max. 1 maal per seizoen uitzetten. 

Deze leest (lezen) vooraf de “Instructie uitzetters” en houdt (houden) zich daaraan. 

 

Inschrijven 

Inschrijven kan vanaf 9.30 uur tot 9.55 uur aan de inschrijftafel bij de Star. Iedere 

deelnemer krijgt 4 knijpers en een kunststof ring; alle voorzien van het eigen startnr. 

 

Start vossenjacht 

Er wordt om 10.00 uur achter een lid van de vossenjachtcommissie naar de start 

gereden. Pas als alle deelnemers aan de start staan wordt het startsein gegeven. 

 

Aantal controles 

Er zijn minimaal 3 en maximaal 4 controles, zowel op de A- als de B-route. 

Een controle is een gele emmer met opdruk van onze sponsor RRS. 

Doet een deelnemer van de A-ploeg een knijper in een controle die niet op de A-route 

staat, dan telt deze niet mee. 

Een controle wordt aangegeven met een pijl waar de letter K naast staat 

 

Pijlen 

De route en de controles worden aangegeven met pijlen. Deze kunnen op de grond 

gekrijt staan of op bordjes boven de grond of op palen. Pijlen staan altijd rechts van de 

route. Bij een dwaalpijl moet binnen 25 m op de route een vervolgpijl staan. 
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Finish vossenjacht 

Beide routes eindigen bij de Vos. Deze staat binnen 1 km (fietsafstand) van de Star. Een 

cirkel op de grond met ingeschreven tekst “ZOEK  DE VOS” geeft aan dat de vos binnen 

25 m van de cirkel staat. Als je in de cirkel staat moet je de vos kunnen zien.  

De kunststof ring met eigen startnummer moet in de vos worden gegooid en dit is gelijk 

het einde  van de rit. Hierna mag je geen knijpers meer in controles doen. 

De Vos wordt uiterlijk 12.30 uur weggehaald.  

 

Puntentelling 

Deelnemer: 5 punten per gevonden controle (emmer), 10 punten voor de ring in de vos 

en punten voor de dag-klassering. 

 

Uitzetter: 40 punten plus 5 punten per door de deelnemers gevonden controle (op de 

route van de ploeg waarin de uitzetter normaal zelf rijdt). 

 

Bonus: Bij het opmaken van het eindklassement krijgt de deelnemer die aan alle 

verreden vossenjachten heeft deelgenomen, een extra bonus van 10 punten. 


