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Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van de vossenjachten die zijn gehouden om de ‘Piet Wakker (80 m
vossenjacht) trofee’.
Ze worden, voor zover kan worden nagegaan, sinds 1997 gehouden tijdens het VERON Pinkster-
kamp.
Het document bevat informatie, foto’s, kaarten, 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. 19-JH-9189 - 28 december 2022 - J. Hoek-PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl

Voorpagina: De in 2005 door de VERON afdeling Eindhoven beschikbaar gestelde tweede wis-
selbeker. Gefotografeerd in 2011.
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Piet Wakker (80 meter) vossenjacht

Piet Wakker, PA0PWA, [1] werd geboren 8 september 1927. Hij was vele jaren actief binnen de VER-
ON afdeling Eindhoven. Daarnaast was hij van 1974 tot 1979 lid van het VERON Hoofdbestuur, waar-
van een aantal jaren in de functie van Algemeen Penningmeester. In de jaren 70, 80 en 90 van de vori-
ge eeuw was hij ook een aantal jaren actief binnen de Bibliotheek Commissie, de Technische Commis-
sie, het VERON-Servicebureau en de Vosse(n)jacht Commissie.
In 1983 werd hij benoemd tot Amateur van het Jaar, omdat hij zich toen reeds 25 jaar achtereen in
verschillende functies actief had ingezet voor het radiozendamateurisme.

Hij was ook een trouwe deelnemer aan het VERON Pinksterkamp (VPK). Jarenlang organiseerde hij
tijdens het VPK een 80 meter vossenjacht.

Piet Wakker overleed op 11 april 1994. Ter nagedachtenis aan hem is door de afdeling Eindhoven in
1997 de “Piet Wakker 80 meter Trofee” [6] ingesteld. 
Tijdens het VERON Pinksterkamp wordt vanaf 1997 ieder jaar een vossenjacht georganiseerd onder de
naam “Piet Wakker jacht”. De afdeling wilde daarmee een eerbetoon brengen aan de man die in wezen
de nestor van het jagen op 80 meter is geweest. De winnaar krijgt voor één jaar de wisselbeker uit
handen van de voorzitter van, of namens, de afdeling Eindhoven [12].

Deze vossenjacht heeft een zeerbijzondere opzet. De winnaar is niet degene die het hardste kan lopen,
zoals bij de huidige ARDF-jachten, maar wie het nauwkeurigst kan peilen.
Er zijn twee vossen en één controlepost [6]. Zie onderstaand voorbeeld:

10.00 - 10.30 uur: Vos 1 zendt uit. Loop via een aangegeven route naar de controlepost en maak
onderweg een peiling op vos 1. Geef de plaats van de vos aan op de verstrekte
kaart en laat deze vóór 10.30 uur aftekenen. Wacht daar tot 10.30 uur.

10.30 - 11.00 uur: Vos 2 komt in de lucht. Loop naar de plaats waar u denkt dat vos 1 zich bevindt
en maak onderweg een peiling op vos 2. Geef de plaats van de vos aan op de
verstrekte kaart.

11.00 - 11.30 uur: Vos 1 komt weer in de lucht. Zoek deze nu zo snel mogelijk op en laat de ba-
kenpeiling op vos 2 aftekenen. Ga naar de plaats waar u denkt dat vos 2 zich
bevindt 

11.30 - 12.30 Vos 2 komt weer in de lucht en vos 1 gaat uit de lucht. Zoek deze nu zo snel
mogelijk op.

De afwijking bij de twee bakenpeilingen en de tijd die nodig is om beide vossen te vinden bepalen
samen de einduitslag.
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[2] PWA-1997: Het certificaat van deelname aan
de eerste Piet Wakker jacht in 1997 bij de
Paasheuvel in Vierhouten.

[3] PWA: De kaart van het Larserbos waar in 1998 en 1998 het
VPK werd gehouden. De deelnemers verbleven op het ANWB-
kampeerterrein (rechtsboven). De locaties van de vossen
ontbreken.

[1] Piet Wakker, PA0PWA, bij de prijsuitreiking van zijn 80 meter vossenjacht tijdens het VERON Pinksterkamp op
het kampeerterrein “De Wilgen” bij Dronten in 1983. Foto: PA0JNH
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[4] 2006: De kaart en de instructies van de wedstrijd in 2006 in Odoorn.

[5] PWA-2006: In 2006 kreeg de voorzitter van de
Vossenjacht commissie Dick Fijlstra, als winnaar, de Piet
Wakker Trofee uit handen van de voorzitter van afdeling
Eindhoven Ad Spaninks, PE1FTV. 

[6] 2007: De voorzitter van A13 overhandigt de wisselbeker
aan Jan Stadman - PA1TT. Links Dick Fijlstra - PA0DFN
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[8] PWA-2015: Doordat camping ‘t Vlintenholt plotseling was
gesloten, werd dit jaar uitgeweken naar camping De
Bronzen Eik bij Sellingen. Hier de kaart met de start en de 2
vossen. 

[7] PWA-2011: Detail van de kaart in 2011 met de positie van de vossen. De eerste bakenpeiling (vos 1) wordt gedaan
op de dikke rode lijn tussen start en controle. 

[9] PWA: De tweede Piet Wakker wisseltrofee, ingevoerd
in 2005. De eerste is in 2004 definitief in het bezit geko-
men van Alex Buurlage - PA1FOX toen hij hem in dat
jaar voor het derde jaar op rij won. Foto: PE1FTV
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[10] PWA-2012: Ad Spaninks - PE1FTV (links) staat klaar
om de Piet Wakker Trofee uit te reiken aan de winnaar in
2012 Albert Westenberg - PA0AWN

[11] 2016: Edwin Verburg - PE5EDW (links) won dit jaar de
wisseltrofee. Hij werd uitgereikt door Jeroen Vreeken -
PE1RXQ de voorzitter van de afdeling Eindhoven.

[12] PWA-2011: Ad Spaninks, PE1FTV - voorzitter afdeling Eindhoven (links) overhandigt de wisseltrofee in 2011 aan
Wim Hodenius, PA3BQP, die hem in zowel 2010 als 2011 won. Foto PA0JNH

-7-



[13] PWA-2017: Theo Bücker - DJ9EY toont de Piet Wakker Trofee die hij zojuist uit handen van de
penningmeester van de afdeling Eindhoven Ralph Bosmeier - PA1RB (links) heeft ontvangen. Rechts Dick Fijlstra -
PA0DFN de voorzitter van onze Vossenjacht Commissie. Foto PA0JNH 

[14] PWA-2017: Het deel van het bosterrein waarin in 2017 de Piet Wakkerjacht werd gehouden. F1 en F2 waren
de vossen. Rechts is het terrein van de Paasheuvel waar werd gekampeerd rond de Zonnehal waar de start en
finish waren.
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[15] PWA-2018: Voor het derde en voorlopig laatste jaar op rij werd rond de Paasheuvel bij Vierhouten de Piet Wakker-
jacht gehouden. De zenders waren deze keer in de zuidelijke deel van het bos- en heidegebied geplaatst. In 2019 wordt
het VPK weer in Odoorn gehouden.

[16] PWA-2018: Wim Hoek - PA3AKK won voor het eerste keer de Piet Wakker wisseltrofee. Uit
handen van de penningmeester van de afdeling Eindoven Ralph Bosmeier - PA1RB (rechts) kreeg hij
deze. Bij de peiling op de twee vossen maakte hij een totale fout van 4,5 mm (3,5 + 1). Marcel -
PG8M werd tweede met 9 mm (9 + 0) en Jenny - NL212125 derde met 11,5 mm (9 + 2,5). Er waren
20 deelnemers.
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[17] PWA-2019: Jenny - NL12125 toont de wisselbeker die ze zojuist uit handen van de
penningmeester van de afdeling Eindhoven Ralph Bosmeier - PA1RB heeft ontvangen. Rechts
staan Dick Fijlstra - PA0DFN (voorzitter van de Vossenjacht Commissie) en Benno Plantagie -
PA3BFX, de huidige organisator van het VERON Pinksterkamp.

[18] PWA-2019: Deel van de kaart met de peilingen van winnaar Jenny Fijlstra - NL12125. Bij zender 1 had ze een fout
van 4,5 mm en bij zender 2 van slechts 3,5 mm. De totale fout was 8 mm. Ze werd op de voet gevolgd door Roy Kossen
(8 + 1 mm!) en Benno Plantagie - PA3FBX (6,5 + 6 mm).

In 2019 was het VERON Pinksterkamp na één jaar in Sellingen en drie jaar op de Paasheuvel in Vier-
houten weer terug op de camping ‘t Vlintenholt bij Odoorn. De camping heeft een nieuwe eigenaar en
de indeling van de kampeerplaatsen is wat aangepast. Er is meer ruimte beschikbaar. De wedstrijd
werd als vanouds weer georganiseerd door de afdeling Eindhoven. Er waren 31 deelnemers.
Wat opviel was het feit dat zender 1 niet, zoals gebruikelijk verscholen zat in het bos, maar bij een
bankje langs het pad, waardoor iedereen die op dit pad liep de zender al op afstand kon zien en de
anderen, die al wel de buurt waren, niet. Ook de plaatsing van zender 2 binnen de omheining van de
camping (verboden voor honden...) was geen gelukkige keuze.
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[19] PWA-2022. De kaart met de beide zenders en de route die PA0JNH liep.
Eerst F1 in kaart brengen, lopend vanaf de start. Na een half uur gaat zender
F1 uit de lucht en wordt peiling door de organisatie afgetekend. 
Dan komt F2 een half uur in de lucht en kan F1 worden opgezocht. Onderweg
moet zender F2 worden gepeild. Deze peiling wordt bij F2 afgetekend. 
Dan zo snel mogelijk naar F2. Als deze is gevonden, teruglopen naar de
start/finish.

In de jaren 2020 en 2021 werden nagenoeg geen ARDF wedstrijden georganiseerd. Dit kwam door
de beperkingen die de overheid ons oplegde als gevolg van de heersende coronapandemie (COVID-
19). Er waren dus ook geen Piet Wakker jacht. In 2022 waren deze beperkingen opgeheven kon er
ook weer een VERON Pinksterkamp worden gehouden. Ook nu weer op de camping ‘t Vlintenholt bij
Odoorn. Op zaterdag 4 juni 2022 was er door de afd. Eindhoven onder leiding van Ralph Bosmeier -
PA1RB weer een Piet Wakker jacht georganiseerd. Er waren 25 deelnemers. Met een totale mispeiling
op de twee zenders van 107 mm, werd met grote voorsprong Rient Bartelds - PA3GXP.
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Piet Wakker (PA0PWA) Jacht

      
Evenement Plaats Datum Organisatie Winnaar Frequentie

VERON Pinksterkamp De Paasheuvel, Vierhouten [2] 1997.05.18 A13/PA0OKA W: PA3FDC - F. de Vroom 80 meter
VERON Pinksterkamp Larserbos, Lelystad [3] 1998.05.31 A13           W: PD0RND - J. Buurlage 80 meter
VERON Pinksterkamp Larserbos, Lelystad [3] 1999.05.23 A13/PA0OKA W: PA3FBX - B. Plantagie 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2000.06.11 A13/PA1TT W: PA0JNH - J. Hoek 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2001.06.03 A13/PA0OKA/PA1TT W: PA1FOX - A. Buurlage 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2002.05.19 A13           W: PA1FOX - A. Buurlage 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2003.06.08 A13/PA1TT     W: Geen - problemen met zenders 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2004.05.30 A13/PC2T      W: PA1FOX - A. Buurlage 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2005.05.15 A13/PC2T/PE2T W: PA3FBX - B. Plantagie 2 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn [4] 2006.06.04 A13           W: PA0DFN - D. Fijlstra [5] 2 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2007.05.27 A13           W: PA1TT  - J. Stadman [6] 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2008.05.11 A13/PA3BFA W: PA0DFN - D. Fijlstra 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2009.05.31 A13/PA3BFA W: PE5EDW - E. Verburg 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2010.05.23 A13/           W: PA3BQP - W. Hodenius 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn [7] 2011.06.12 A13/PA3BFA W: PA3BQP - W. Hodenius [12] 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2012.05.27 A13/PA3BFA W: PA0A - Albert Westenberg [10] 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2013.05.19 A13/PA3BFA W: PA1FOX - Alex Buurlage 80 meter
VERON Pinksterkamp 't Vlintenholt, Odoorn 2014.06.08 A13/PA3BFA W: DJ9EY-  Theo Bücker 80 meter
VERON Pinksterkamp Sellinger bossen, Sellingen [8] 2015.05.24 A13/PA3BFA W: PA1IVO - Ivo Klinkert 80 meter
VERON Pinksterkamp De Paasheuvel, Vierhouten 2016.05.15 A13/PA3BFA W: PE5EDW - Edwin Verburg [11] 80 meter
VERON Pinksterkamp De Paasheuvel, Vierhouten [14] 2017.06.04 A13/PA3BFA W: DJ9EY - Theo Bücker [13] 80 meter
VERON Pinksterkamp De Paasheuvel, Vierhouten [15] 2018.05.19 A13 W: Wim Hoek - PA3AKK [16] 80 meter
VERON Pinksterkamp ‘t Vlintenholt, Odoorn [18] 2019.06.10 A13 W: Jenny Fijlstra - NL12125 [17] 80 meter
VERON Pinksterkamp ‘t Vlintenholt, Odoorn [19] 2022.06.04 A13 W: Rient Bartelds - PA3GXP 80 meter
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