
Noordelijke 80 m Trofee

Jan Hoek - PA0JNH



N-80: De aankondiging van de eerste wedstrijd in het clubblad van de afdeling Zuid-Oost Drente.

Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van de vossenjachten die zijn gehouden om de ‘Noordelijke 80 m
trofee’ in de omgeving van Schoonloo. De organisatie is in handen van onze afdeling Z.O. Drente.
Ze worden, voor zover kan worden nagegaan, sinds 1982 gehouden op de eerste zondag in de herfst.
Het document bevat informatie, foto’s, kaarten, certificaten van deelname, etc.
Aan het eind is een overzicht met de data en plaatsen waar de wedstrijden werden gehouden, wie de
organisatie had en wie er won.

Ref. 1901-JH-9193 - 1 januari 2023 - J. Hoek - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig uit eigen archief, Electron en PA0ABE.

Voorpagina: De door Harrie, PA3GEA gemaakte trofee. Gefotografeerd in 2011, nadat Edwin -
PE5EDW hem 5x achter elkaar had gewonnen. 
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Noordelijke 80 meter trofee
Inleiding
In 1952 wordt (voor zover nu nog valt te
achterhalen) door de twee noordelijkste
VERON afdelingen Leeuwarden en Gro-
ningen het initiatief genomen om te komen
tot een reünie van de noordelijke VERON
afdelingen. Deze wordt vanaf dat jaar
steeds gehouden op Hemelvaartsdag.
Gelijktijdig wordt er een 80 meter vossen-
jacht om de Wisselbeker van de Vosse-
jachten van de noordelijke VERON afde-
lingen gehouden.
In 1963 gaat ook de afdeling Meppel deel-
nemen aan de organisatie. In de loop der
jaren is de reünie (‘s morgens) vervallen en
is er alleen nog de Noordelijke Bekerjacht -
NBJ (‘s middags) gebleven tot op vandaag
de dag toe (2018).
Oorspronkelijk werd alleen gejaagd op 80
m.
In de tweede helft van de jaren ‘60 van de
vorige eeuw is het een gecombineerde 80/2
meter jacht. Vanaf 1972 wordt er alleen
nog maar gejaagd op 2 meter.

De afdeling Emmen, later Z.O. Drente -
A11, was nooit betrokken geweest bij de
organisatie van de NBJ en kwam met een
nieuw initiatief.

Het ontstaan van de Noordelijke 80 meter vossejacht (N-80)
Jan, PA0MTE en Albert, PA0ABE van de afdeling Z.O.-Drenthe hadden een paar keer meegedaan aan de
Vossenjachten van de Noordelijke VERON afdelingen (Hemelvaartsjachten) en gewonnen. De afdeling Z.O.-
Drenthe verklaarde zich bereid om ook mee te willen werken aan de organisatie. Omdat er voldoende organisa-
toren voor het evenement waren werd in overleg met hen door PA0OKA, PA0MTE en PA0ABE besloten om
een alternatief te organiseren in de vorm van een 80m jacht en in het najaar. Zo was de Noordelijke 80 meter
vossenjacht geboren.

In Electron van september 1982 lezen we o.a. het volgende:

Herfstvossejacht op 80 meter
Op 26 september wordt in de provincie Drenthe de eerste vossejacht - na lange tijd - op 80
meter gehouden.
Dit is een uitbreiding van de al jaren bestaande Noordelijke twee meter vossejachten, die
ieder jaar op Hemelvaartsdag worden gehouden.
Als startplaats voor de jacht is gekozen Café Hegeman in Schoonloo, midden in Drenthe,
op het kruispunt van de wegen Borger-Westerbork en Rolde-Emmen.
..... Namens de organiserende afdeling Zuid-Oost-Drenthe, PA0ABE, Albert
    PA0CWI, Kees

Hiermee was een traditionele 80 m vossenjacht op de eerste zondag in de herfst geboren die tot op vandaag de
dag (2018) voortduurt.

[1] N-80. Instructies voor de eerste jacht in 1982.
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De vossenjachten
Bij de eerste jacht in 1982 werd gewerkt met drie vossen, waarvan er één eerst als baken moest worden ge-
peild. De vossen zijn volgens een bepaald schema [1] in de lucht. Ook moeten er onderweg enkele spoetniks
tussen vos 3 en de finish worden gevonden. De tijd speelt geen rol.
Aan deze jacht werd deelgenomen door 15 vossenjagers. PA0OKA - A19 werd winnaar, PA0JNH en PE1GYZ
- beiden A46, werden 2e en 3e.

Op 25 september 1983 zijn er alleen drie vossen
(FSK gemoduleerd en daardoor met een gewone
ontvanger moeilijk te ontvangen!) [2]. Ze zijn
steeds om de beurt gedurende vijf minuten in de
lucht zijn en zwijgen dan 10 minuten. Bij de eerst
gevonden vos moet een kaart met daarop de pei-
ling van de twee andere vossen worden ingeleverd.
Ook nu de gebruikte tijd niet van belang. Hier
werd PA0JNH winnaar. 
De organisatoren zijn PA0ABE, PA0CWI en
PA0MTE.

In 1986 zijn er twee vossen  (PA0ABE en PA0MTE) en een
afzonderlijk baken (PA0CWI). Ze zijn steeds om de beurt
gedurende vijf minuten in de lucht zijn en zwijgen dan 10
minuten. Het baken mag niet worden opgezocht.

Ook in 1987 wordt gewerkt met twee vossen (PA0ABE en
PA0MTE) en twee bakens. De bakens (steeds PA0CWI) zijn
maar één keer gedurende een bepaalde tijd in de lucht. De
vossen zijn steeds vijf minuten in de lucht en zwijgen dan
tien minuten.

In 1988 zijn er weer twee vossen  (PA0CWI en PA0MTE) en een
afzonderlijk baken (PA0ABE).

Het baken is één keer gedurende een bepaalde tijd in de lucht. De
vossen zijn om de beurt steeds vijf minuten in de lucht en zwijgen
dan tien minuten.

In 1990 zijn er weer drie vossen (PA0ABE, PA0CWI en
PA0MTE) en een afzonderlijk baken (toongemoduleerd). Het
baken is een half uur in de lucht en daarna afwisselend de drie
vossen (in 3x5 minuten cyclus).

[2] N-80. Peiling van de drie vossen in 1983.

[3] N-80. Certificaat zoals dat vanaf 1982 tot rond 1994
werd gebruikt. Daarna waren er verschillende
uitvoeringen.

[4] N-80. Certificaat dat in de tweede helft van de
jaren ‘90 t/m 2002 werd gebruikt.
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In september 1991 wordt voor het eerst gewerkt met vijf zenders, werkend volgens het ARDF-principe. Steeds
één zender (respectievelijk MOE, MOI, MOS, MOH en MO5 in morse) gedurende één minuut in de lucht in
een cyclus van vijf minuten. Er is een z.g. “thuis-vos” (MO in CW) op een andere frequentie, om de finish te
vinden. De bakenpeiling is hierbij komen te vervallen. Het gaat er nu om binnen de toegestane tijd (normaal 2
uur) zoveel mogelijk zenders te sporen. Dit systeem wordt tot op vandaag de dag (2018) nog steeds gehanteerd.

De (wissel)trofee en de certificaten
Voor de winnaar is er een wisseltrofee in de vorm van een vos (waaruit de eerste jaren voortdurend nog hars

droop) op een plankje met daarop ook de namen van alle winnaars [24]. Deze trofee is gemaakt door Harrie,
PA3GEA. Hij komt nooit blijvend in het bezit van een winnaar.
Voor de deelnemers is er altijd een certificaat met daarop de klassering [3], [4], [5], [6], [13] en [25].

[5] N-80. Certificaat in 2007 en 2008 met op de achtergrond café Hegeman.

[6] N-80. Certificaat in 2009, ook met café Hegeman op de achtergrond.
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De omgeving
De startplaats van de Noordelijke 80 meter vossenjacht was altijd het café Hegeman [7], naast het kruispunt van
de twee doorgaande N-wegen langs Schoonloo [8]. Voor en na de jacht kan hier iets worden gegeten en/of ge-
dronken.

[7] N-80: Café Hegeman - Schoonloo - 2011. De start en finish van de Noordelijke 80 m vossenjachten. Foto PA0JNH

[8] N-80: Rondom Schoonloo ligt een bosgebied van Staatsbosbeheer met ten westen van Schoonloo een open
stuk weide- en bouwland (Bron: Google).
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De gebruikte kaarten
Bij de eerste jachten in de jaren ‘80 werd nog gebruik ge-
maakt van vrij primitieve kaarten [9]. Het maken van kleu-
renkopieën was in die tijd nog niet goed mogelijk of heel
duur. Er werd daarom gewerkt met matige zwart/wit ko-
pieën van bestaande kaarten. De kwaliteit is in de loop der
tijd echter steeds beter geworden [10] en nu (2015) wordt
er gewerkt aan een echte OL-kaart [16].

De 30e Noordelijke 80m vossenjacht - 6e lustrum 
Op zondag 25 september 2011 werd de 30e wedstrijd gehouden. Het was een prachtige nazomer dag en er
waren 14 deelnemers, waaronder twee in de categorie recreanten (alleen vos 1 en 2 en vos 5 als baken). Het
werd een moeilijke jacht omdat de vossen 1, 4 en 5 een hele minuut lang bijna gelijktijdig in de lucht waren.
Deze vossen waren daardoor heel moeilijk te pijlen [11]. Ook dit jaar werd Edwin Verburg, PE5EDW, in 60
minuten de winnaar. Hij was vier minuten sneller dan Wim Hoek, PA3AKK.
Aan het eind van de wedstrijd maakte Albert Bloeming,
PA0ABE, de organisator vanaf de eerste wedstrijd, be-
kend dat dit de laatste Noordelijke 80 meter jacht is
geweest die hij organiseerde. 
Hij riep de aanwezigen op om de organisatie over te
nemen en de daarmee de traditie voort te zetten. Daarna
werd Albert door de enkele dames van de medewerkers
toegesproken [14] en kreeg hij een uit tin gegoten mini-
atuur vosje [12] als dank voor zijn jarenlange inzet.

[9] N-80. Kaart gebruikt tijdens de jacht in 1982.[10] N-80. Kaart gebruikt tijdens de jacht in 2009.

[11] N-80. De kaart in 2011.Vos 3 en 4 zaten ten noord-
oosten van de start. Vos 5 helemaal onderaan.

[12] N-80. 2011- Afscheidscadeau voor Albert, PA0ABE:
tinnen vosje. Foto PA0JNH
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In 2012 verzorgde Jos Peters -
PA7KY de organisatie.
Vanaf 2013 tot op heden wordt
dit gedaan door Berend Kuiper -
PD1BK.

Overzicht wedstrijden en
winnaars
Bij de overzicht over de ontwik-
keling van de Noordelijke 80
meter trofee hoort een overzicht
met daarop de winnaars. Alle
wedstrijden werden gehouden
op de eerste zondag in de herfst.
Startplaats steeds café Hegeman
te Schoonloo. Organisatie door
de VERON afdeling Z.O.-Dren-
te - A11.

We houden ons aanbevolen voor aanvullende informatie.

[13] N-80. Certificaat met afbeelding van de te winnen trofee van 2003 t/m 2006 en
2011. Vanaf 2012 zelfs in kleur [25].

[14] N-80. 2011 - Albert, PA0ABE, wordt bedankt voor zijn inzet voor de organisatie van 30 Noordelijke 80 meter
vossenjachten ! Foto PA0JNH
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[15] N-80. 2014: Berend Kuiper - PD1BK (rechts) overhandigt de
wisseltrofee aan Edwin Verburg - PE5EDW. Foto PA0JNH

[16] N80. 2015: De in ontwikkeling zijnde OL-kaart van het wedstrijdgebied met de locatie van
de vijf vossen in 2015. De getoonde route (van PA0JNH) was 10,5 km. De kaart bevat veel
meer details dan die van 2013.

[17] N-80: De kaart in 2013, met de 
locaties van de zenders. 
Er is voor de kaart gebruik gemaakt van
 OpenStreetMap.
De zenders waren over een groot gebied
opgesteld. Er was daarom twee en een half 
uur looptijd toegestaan.
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[18] N-80. 2015: Opnieuw was Edwin - PE5EDW de
winnaar van de wisseltrofee. Links Berend - PD1BK.

[19] N-80. 2015: Monique Kemfers won de
beker bij de recreanten. Foto Tiny Dinse.

[20] N-80. De kaart in 2017 met de zenders. Ze
waren over een relatief klein gebied verspreid, maar
vooral 3 en 5 waren lastig te vinden.

[21] N-80. Winnaar in 2016 was Theo Bücker - DJ9EY.

[22] N-80: De kaart in 2018 met de vijf ARDF zenders. In
verband met de regen was het parcours kort gehouden.

[23] N-80: De winnaar in 2018: Marcel Daverveld -
PG8M. Rechts organisator Berend Kuiper - PD1BK en
zittend Dick Fijlstra - PA0DFN
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[24] De wisseltrofee in 2011.

[25] N-80. 2015: Certificaat van deelname in kleur. Ook in de jaren daarna
werd dit aan alle deelnemers uitgereikt.

[26] N-80. De startvos in 2018.
Foto PA3BFA

[27] N-80: Björn Dinse - PA4BWD (rechts) werd in 2019
winnaar van de wisseltrofee. Hij kreeg deze overhandigd door
Berend Kuipers - PD1BK, de organisator namens de afdeling
Zuid-Oost Drente. Er waren 13 deelnemers.

[28] N-80: Detail van de kaart door PE5EDW in 2019 met
de locaties van de vossen. De lay-out komt overeen met
die in 2018. Net als in 2018 was het regenachtig weer
tijdens de wedstrijd en was het parcours niet te lang. De
optimale lengte van het parcours was 6 á 7 km. De winnaar
had hiervoor ruim 80 minuten nodig.

-11-



[29] N-80. Een deel van de kaart in 2020. Zender 4 was
bedoeld om te worden geplaatst een de plaats bij de dikke
zwarte stip...
Rood: PA3AKK, blauw: PA3FBX, groen: PA4BWD / Kim
Plantagie, geel: PA0JNH (zender 3 niet i.v.m. de tijd...).

[30] N-80. Een deel van de kaart in 2021. Met de route van
Björn - PA4BWD. Hij liep bijna 11 km in 135 minuten. De
optimale route was ca. 8,5 km.

[31] N-80. Een deel van de kaart in 2022. Met de route van Jos
- PA7KY. Hij liep 6 km in 82 minuten. Bijna de optimale route.

In 2020 deed zich een bijzondere omstandigheid voor. In
het begin van het jaar brak wereldwijd de Corona viru-
sinfectie uit. Vanaf maart werd ook Nederland hierdoor
getroffen en werden nagenoeg alle evenementen afgelast
en werd o.a. geadviseerd voldoende afstand (1,5 m) tot
andere personen te houden. Hierdoor werden alle vos-
senjacht evenementen afgelast. In de loop van het jaar
kwamen hier en daar voorzichtig weer wat activiteiten
van de grond. Geen wedstrijden met prijsuitreikingen,
maar in de vorm van een training zonder verdere tiere-
lantijnen en zonder gezellig samenzijn in een lokaliteit.
Voor de wedstrijd om de Noordelijke 80 m trofee was
een traject met 5 zenders uitgezet. Zonder SPORTident,
maar met de ouderwetse codetangen. Er kon voor en na
de training bijeen gekomen worden in een ruim opgezet
deel van de grote zaal van café Hegeman.
Er waren tien deelnemers. Ze kregen te maken met een
nogal lang parcours. Omdat zender 4 door een foutje
van de organisator ongeveer 1,5 km te ver naar het zui-
den was geplaatst (bedoeld was de plaats bij de dikke
zwarte stip), moeste flink stuk extra worden glopen. Zie
kaart [29] met daarop de zenders en de routes van vijf
deelnemers. Om alle zenders te vinden moest bijna 10
km worden gelopen. Alles bij elkaar werd het toch weer
een gezellige middag.
Ook in 2021 kon nog geen wedstrijd worden gehouden.
Het werd opnieuw een training, zonder wedstrijduitslag.
Om alle vijf zenders te vinden moest opnieuw een flink
stuk worden gelopen [30]. Er waren 13 deelnemers.
De organisatie was dit keer in handen van Jos Peters -
PA7KY met hulp van Albert Bloeming - PA0ABE.

In 2022 kon weer een ‘normale’ wedstrijd worden gehouden [31]. Er werd aan deelgenomen door 19 personen. 
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[32] N-80. PE5TT (vroeger PG8M) was de winnaar
in 2022. Hij ontving de wisseltrofee uit handen van
Berend - PD1BK.

Noordelijke 80 meter Trofee

1e 1982.09.26 Ewout de Ruiter - PA0OKA
2e 1983.09.25 Jan Hoek - PA0JNH
3e 1984.09.22 Eric Weening en Sytze Kooistra -

PE1FFH
4e 1985.09.22 Mark Bentum - PE1KTJ, later PA3EET.

De wedstrijd gehouden op zaterdag
5e 1986.09.21 Houwer de Geus - PA0PWP
6e 1987.09.27 Jan Beekhof - PA3CVR
7e 1988.09.25 Han Sytsma - PE1FAM
8e 1989.09.17 Ewout de Ruiter - PA0OKA

Afwijkend: Vlinderjacht in Emmen, ter gelegenheid van
850 jarig bestaan van Emmen.

9e 1990.09.23 Jos Peters - PE1FXS, nu PA7KY
10e 1991.09.29 Ewout de Ruiter - PA0OKA
11e 1992.09.27 Ewout de Ruiter - PA0OKA
12e 1993.09.26 Jos Peters - PE1FXS, nu PA7KY
13e 1994.09.25 Gerard Nieboer - PA3EKK, later PA1AT,

nu PA0U
14e 1995.09.24 Gerard Nieboer - PA3EKK, later PA1AT,

nu PA0U
15e 1996.09.22 Henk Vrolijk - PA0HPV

Dit jaar is ook 40 jaar bestaan VERON afdeling ZOD.
16e 1997.09.21 Jacco Visser - PA3EQR
17e 1998.09.27 Ferry de Vroom - PA3FDC
18e 1999.09.26 Ferry de Vroom - PA3FDC
19e 2000.09.24 Ferry de Vroom - PA3FDC
20e 2001.09.23 Ferry de Vroom - PA3FDC
21e 2002.09.22 Tijs de Ruiter - QRP van PA0OKA
22e 2003.09.21 Ferry de Vroom - PA3FDC
23e 2004.09.26 Ferry de Vroom - PA3FDC
24e 2005.09.25 Gerard Jonkers - PD9G
25e 2006.09.24 Edwin Verburg - PE5EDW [15]
26e 2007.09.23 Edwin Verburg - PE5EDW [15]
27e 2008.09.21 Edwin Verburg - PE5EDW [15]
28e 2009.09.27 Edwin Verburg - PE5EDW [15]
29e 2010.09.26 Edwin Verburg - PE5EDW [15]
30e 2011.09.25 Edwin Verburg - PE5EDW [15] De laatste door PA0ABE georganiseerde wedstrijd !
31e 2012.09.23 Edwin Verburg - PE5EDW [15] Organisatie: Jos Peters - PA7KY
32e 2013.09.22 Herman Klaassen - PD1ACK Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [15]
33e 2014.09.21 Edwin Verburg - PE5EDW [15] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [15]
34e 2015.09.27 Edwin Verburg - PE5EDW [18] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [18]
35e 2016.09.25 Theo Bücker - DJ9EY [21] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK 
36e 2017.09.24 Edwin Verburg - PE5EDW [18] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK 
37e 2018.09.23 Marcel Daverveld - PG8M [23] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK 
38e 2019.09.29 Björn Dinse - PA4BWD [27] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [28]
39e 2020.09.27 Geen wedstrijd, alleen training Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [29]
40e 2021.09.26 Geen wedstrijd, alleen training Organisatie: Jos Peters - PA7KY met hulp PA0ABE [30]
41e 2022.09.25 Marcel Daverveld - PE5TT [32 ] Organisatie: Berend Kuiper - PD1BK [31]
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