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Voorwoord
Dit document bevat een overzicht van de ontwikkelingen van vossenjachten voor de oorlog en de Bekerjachten na de oorlog. Het omvat de periode 1935 tot 1965.
Het document bevat informatie, foto’s, verslagen , etc.
Aan het eind is een overzicht met de data en plaatsen waar de (slot)-Bekerjachten en wie de organisatie
ervan had en waar de Vossenjagersconferenties werden gehouden, en wie er won.
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Nachtjacht in de afdeling Zaanstreek op 23 juni 1956. Hier is de XYL van Joop
Root - PA0JFR bezig met een bakenpeiling. De vos was PA0VW/A, in de brandweerkazerne in Zaandijk.
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Vossenjachten en Bekerjachten
Ontwikkeling van de vossenjachten
Een tak van het radio-amateurisme die in de jaren dertig van de vorige
eeuw opkomt en uiterst populair zal worden is het vossenjagen. De vos
is een op een onbekende plaats opgestelde amateurzender die door de
jagers met behulp van draagbare peilers, richtingzoekers, moet worden
opgespoord. De tijd die is verlopen tussen de start en de binnenkomst
bij de vos is bepalend voor de uitslag: wie er het kortst over heeft gedaan is de winnaar. Omdat in de jaren dertig meestal alle vervoermiddelen zijn toegestaan geldt voor de jager-te-voet de werkelijke tijd.
Voor jagers per fiets, motorfiets of auto wordt die met een zeker bedrag verhoogd. Verfijningen, zoals het peilen van een aparte bakenzender, worden voor de oorlog slechts sporadisch toegepast.
De jachten vinden plaats in de tachtig meterband, hoewel ook bij wijze
van proef een aantal jachten op vijf meter wordt georganiseerd, maar
echt populair zijn die niet geworden. De amateur die als vos fungeert
gebruikt zijn eigen roepletters, voorafgegaan door de letter X, dus
bijvoorbeeld XPA0KP.
Vaak is de in die dagen nogal omvangrijke apparatuur van de vos opgesteld in een café, waar dan ook de uitslag bekend kan worden gemaakt. Maar van deze "regel" wordt ook wel eens afgeweken en dat
zaait dan de nodige verwarring onder de jagers.
De eerste twee vossenjachten vallen op dezelfde datum: zondag 20 juli
1930. Ze zijn georganiseerd door de afdelingen Den Haag en Eindhoven van de NVIR. Over de voorbereiding en uitvoering wordt vrij
uitvoerig gerapporteerd in de rubriek "Kortegolf-Expres" van RadioExpres 1930.
Na deze eerste jachten volgen er vele. Alle drie de verenigingen,
NVVR, NVIR en VUKA, organiseren jachten. Bij de meeste vossenjachten draait de vos grammofoonplaten en wordt de uitslag bepaald
door de volgorde van binnenkomst van de jagers.
De belangstelling voor vossenjachten is groot. Er werden soms zelfs
verslagen ervan opgenomen in de lokale krant [1]. Bij deze vossenjacht
waren de vossen K. van Petersen - PA0KP, de latere man van de redactie van Electron en F. Brouwer - PA0BZ. Hij was de eerste officiele radioamateur in ons land, het nam deel aan het eerste examen op
19 augustus 1928. De deelnemers kwamen uit het hele land.

[1] 1938: Verslag van de VUKA-vossenjacht op 27 augustus in Rotterdam.

[2] 1935: De deelnemers aan een NVIR-vossenjacht. Vermoedelijk in de
duinen bij Haarlem. De man in het donkere pak (bij raamantenne) is
vermoedelijk OM v.d. Toolen - PA0NP, onze oud algemeen voorzitter.
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[3] 1935: De eerste 5 m (56 MHz) vossenjacht van de Zuidelijke Afdeling van de NVIR in de omgeving van Eindhoven
op20 juli. De vos werd bediend door PA0W HS en PA0OO (links). En de winnende groep van de eerste 5 m vossenjacht:
De OM’s Molach, Verduyn en Gehrels - PA0QQ met een kolossale antenne (rechts). Het is een verticale 2 elementen
yagi antenne op een houten fram e. Een persoon alleen kon hier niet mee overweg...

Zoals reeds vermeld was het gebruikelijk de vossenjachten in de 80 m-band te houden. Maar ook op 5 meter
wordt geëxperimenteerd met peilontvangers. Het is niet zo verwonderlijk dat dit het eerst gebeurt in de Zuidelijke Afdeling (ZA) van de NVIR, waar te Eindhoven hun experimentele afdeling is gevestigd en ook een flinke
groep actieve vijf-meter-amateurs woont. De eerste vossenjacht op 5 meter was op 20 juli 1935 [3].

[4] 1935: De vrouwelijke jagers op 5 m werden
4e: De XYL’s van PA0KT, PA0QQ en PA0GH.

[5] 1938: Foto van een vossenjacht in 1938 in de NVVR
afdeling Nijmegen. De vos was XPA0SI (S.A. Bijlsma). Wat
opvalt zijn de (kolossaal) grote ontvangers op de voorgrond.
Dit was ver voordat de transistor en de zuinige miniatuur
batterijbuizen waren uitgevonden...

Er wordt daarbij gewerkt met grote antennes, een verticale halve golf antenne. De zender bevatte een B405,
gevoed vanuit een triller-omvormer en accu. De input was 5 watt. De jagers gebruikten een verticale 2 elementen yagi. Er waren 8 deelnemende groepen, waarvan er drie de vos binnen de toegestane tijd (5 uur) bereikten.
Op 14 september 1936 werd opnieuw een 5 meter vossenjacht georganiseerd door de ZA. Er namen 14 groepen
deel, waarvan er 11 de vos bereikten. De vrouwelijke deelnemers werden vierde [4]
De afdeling Friesland van NVIR organiseerde op 18 juli 1936 zelfs een vijfmeter jacht te water. Dit werd
toepasselijk een Otterjacht genoemd. Op 18 juli 1936 werd een wedstrijd georganiseerd in de omgeving van
Eernewoude. De vos zat in de Modderige Geeuw. Er werd een zender gebruikt met een E408N, gevoed vanuit
een 24V accu met omvormer. De antenne is verticale halvegolf straler [6]. Er zijn zeven groepen, die elk over
een motorboot beschikken. Door de motorstoring moest er op de wal worden gepeild...
Er zijn voor de oorlog nog enkele 5 meter vossenjachten gehouden, maar de belangstelling neemt af en na de
oorlog zijn er geen 5 meter vossenjachten meer gehouden. De vijfmeterband is vanaf 1949 niet meer beschikbaar. Hiervoor in de plaats komen 7 nieuwe banden, waaronder de 2 meter band, beschikbaar.
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[6] De vossen in het bootje in Friesland. Er worden grammofoonplaten gedraaid. Op de rechter foto G. Welling PA0WL en de vos XPA0APX, G. Werkema - PA0APX. Foto’s PA0FN

[8] 1946: De deelnemers aan de eerste naoorlogse vossenjacht te voet op 13 oktober in de afdeling Apeldoorn. De v os was
XPA0MU. Er waren 45 peilgroepen ingeschreven. De OM’s Petrie en Bennik (uit Amersfoort) vonden de vos in 42 minuten.
De vos zat in wasserij ‘De Bouwhof’ in Ugchelen.

[7] 1950 - Vossejacht in de lente in de afdeling Deventer. De foto toont hoe groot de belangs telling in die tijd was voor de
vossenjachten. Op de foto zijn meer dan 20 personen met een (grote) 80 m peilontvanger zichtbaar. Hans Reuderink PA0HRX (nog steeds actief vossenjager) ziet u op de voorste rij, boven het rechtse van de twee zittende meisjes. Foto
J.G.C Niehaus - PA0FA

-5-

Na de Tweede Wereldoorlog - een nieuw begin
Op 30 augustus 1939 kregen de zendamateurs een algemeen zendverbod
en op 12 en 13 november werden alle zendinstallaties in beslag genomen.
Op 21 oktober 1945 werd door de drie vooroorlogse verenigingen de
VERON opgericht. Deze bestond toen uit 28 afdelingen.
In juni 1946 werd het (nieuwe) Radioreglement van kracht en kregen zij
die daarvoor in aanmerking kwamen opnieuw hun zendvergunning. Een
aantal krijgt toestemming om de 5 en 10 meter band in gebruik te nemen.
Op 1 juli werden de ook de 20 en 40 meter banden vrij gegeven
Direct daarna wordt ook het radio-vossenjagen door de VERON weer
opgepakt en die vorm van radiosport blijkt aan populariteit niets te hebben
verloren.
De eerste naoorlogse VERON-vossenjacht was er volgens Electron een 5
m vossenjacht op 24 augustus 1946 in de afdeling Hilversum. Op 8 en 15
augustus kon men de ontvangers afregelen in het N.S.F. ontspanningsgebouw. Op 31 augustus 1946 is georganiseerde de afdeling Rotterdam een
vossenacht op 40 meter [12].
Op 1 september 1946 werd als laatste ook de 80 m band vrij gegeven.
Op 14 september was er al een 80 m
vossenjacht in de afdeling Dordrecht, op 30 september in Deven- [9] 1947: J. Hendrich - PA0QJ in actie
ter en op 13 oktober volgde de afde- op 1 juni in de afdeling Eindhov en. De
peilapparatuur is inmiddels wat kleiner.
[10] Electron Vossenjacht rubriek vanaf lingen Apeldoorn [8] en Zaanstreek.
1946. Ontwerp Henk Linse - PA0UB.
Op 3 november hield de afdeling Amsterdam een vossenjacht Op 9 november was er een vossenjacht in de afdeling Zutphen een vossenjacht[14] en op 10
november één in de afdeling Haarlem.
Ook de afdeling Eindhoven is zeer actief;
de eerste naoorlogse jacht aldaar is op 18
mei 1947 [11].
In Electron wordt uitvoerig aandacht aan
de vossenjachten geschonken in de rubriek ‘Vossejacht’ [10].
Overal in het land begon men vossenjachten te organiseren.
[11] 1947: Eerste vossenjacht van de VERON afd. Eindhoven op 18 mei
1947. Foto PA0QJ.

[12] 1946: Verslag in Electron van de eerste (40 m) vossenjacht na de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam op 31 augustus.
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[14] 1946: Vossenjacht op 9 november in de afdeling Zutphen. Van l. naar r.: 1. De v os OM A. Watermulder - PA0WM. 2.
De winnaar van de wedstrijd OM Evers en zijn YL bekijken het certificaat; ze wonnen een kristal microfoon beschikbaar
gesteld door PA0WM. 3. OM Sipman (Apeldoorn) tijdens de jacht ‘gesnapt’ door een vertegenwoordiger van de pers.

[15] 1947: Certificaat van de oefenjacht op 18 mei 1947 in ‘t
Gooi.
De vos zat in buitengoed ‘W itzand’, Naarderweg te Blaricum.
De snelste was P.J. v.d. Does - PA0DSW, maar hij had geen
kruispeiling gedaan. Hij kreeg een troostprijs...

[16] 1949: Verslag in de Gooi- en Eemlander van de
vossenjacht op 19 juni.
[13] 1947: De 4e Bekerjacht werd gehouden in de afdeling
Eindhoven op 15 juni. De vos zat in een door struikgewas
overdekte greppel. De vos-groep bestond uit PA0VH,
PA0WP, PA0VH en PA0CO. Gezien het slechte weer werd
de zendtijd met drie kwartier verlengd. Er waren 16
deelnemende groepen. Zaaiman en Remmers beiden uit
Amsterdam werden 1e en 2e. Philips stelde o.a. een aantal
zendbuizen beschikbaar. De prijzen werden uitgereikt in
restaurant ‘De Harmonie’ in Best.
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VERON Bekerjachten
1947 - het begin: Er wordt gestart met een nationale competitie met zogenoemde "Bekerjachten". Hiervoor is
door de Vossejachtcommissie, of ook wel Bekerjachtcommissie genoemd, bestaande uit 11 personen, een zeer
gedetailleerd reglement met 31 artikelen vastgesteld op 13 april 1947. Zie Electron mei 1947, pag. 158/160.
Daarbij gaat het in 1947 nog om het opsporen van alleen de vos.
Uitgangspunt is dat elke afdeling, of combinatie van afdelingen één bekerjacht per jaar kan organiseren. Het
reglement bevat 31 artikelen over technische en organisatorische aspecten. Er wordt gewerkte met strafpunten
(auto/motor met zijspan: 50, tandem/solomotor: 40, rijwiel: 30, voetganger: 0 punten, zoektijd vanaf het begin:
1 punt/minuut). Per wedstrijd kunnen punten worden verdiend voor het eindklassement van de competitie.
Er zijn 16 wedstrijden gepland: 13 gewone, 1 kwart finale, 1 halve finale en 1 finale (slotjacht).
De eerste was op 10 mei (Bollenjacht) in Noordwijk [17] en de laatste (slotjacht) in t’ Gooi op 5 oktober [18].
Er was er o.a. ook één in Eindhoven [13]. Aansluitend aan de slotjacht werd ter plaatse door de Bekerjachtcommissie een Vossejagersconferentie gehouden in de AVRO studio, waarbij o.a. de prijzen worden uitgereikt
en het reglement besproken.
Er wordt gestreden om een VERON-wisseltrofee voor de winnende afdeling (groep van twee of meer personen). De trofee mag worden behouden als deze 3 maal achter elkaar of totaal vijf keer is gewonnen.
De jager die over het hele jaar het beste resultaat heeft behaald ontvangt een eerste prijs.
Op 5 oktober 1947 om 16.00 uur begint de eerste Vossenjagersconferentie in de AVRO-studio in Hilversum.
Er zijn rond 180 dames en heren vossenjagers. Er is hier gesproken over het reglement voor de Bekerjachten in
1948. Er was discussie over de grootte van het wedstrijdgebied: ca, 25 km2 (motorvoertuigen, rijwielen en te
voet) of ca. 3 à 4 km2 (alleen te voet). Er wordt gekozen voor een vossenjacht te voet. Het wedstrijdgebied
bevindt zich binnen een straal van 5 à 6 km vanaf de start. De strafpunten voor vervoermiddelen zijn nu dus
vervallen. Iedereen krijgt één strafpunt per minuut.
Verder wordt besloten dat er voortaan twee zenders in de lucht zullen zijn, de "vos", die als vanouds moet
worden opgespoord, en het "baken", waarvan de positie door peilingen in kaart dient te worden gebracht.
De afstand tussen de gepeilde en de werkelijke positie bepaalt het aantal strafpunten voor dit onderdeel (5 strafpunten per 50 m mispeiling).
Men komt tot de conclusie dat het aantal bekerjachten
in 1947 veel te groot is geweest. Het is te kostbaar geweest en heeft te veel zater- en zondagen gevergd,
vooral voor de gehuwden.

[17] 1947: Uitnodiging aan de afdelingen v oor deelname
aan de eerste Bekerjacht in de afdeling Noordwijk.

[18] 1947: Uitnodiging van de slotjacht en de agenda voor
de Vossejagers-conferentie.
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1948: Het land is nu in zes districten verdeeld: Noord (Friesland, Groningen, Drente) [18], Noord-West (Noord
Holland), Zuid-West (Zuid Holland, Zeeland), Oost (Overijssel, Gelderland), Centrum (Utrecht) en Zuid
(Noord Brabant, Limburg). In elk district wordt ieder jaar één landelijke bekerjacht georganiseerd. Ze zijn dit
jaar in Oss, Amsterdam, Deventer, Groningen [20], Rotterdam en Hilversum (slotjacht).
De nieuwe bekerjacht-commissie bestaat uit 10 personen, uit alle delen van het land. Het nieuwe reglement
bevat wel 58 artikelen, zie Electron 1948 pag.30 - 32. Er is nu dus een vos en een baken dat gepeild moet
worden.
Over het verloop van de bekerjachten in 1948 is door de bekerjacht-commissie in Electron niets vermeld. Er is
alleen een kort verslag van de Vossejacht conferentie op 26 september 1948 in de AVRO-studio in Hilversum.
Tijdens de Vossejacht conferentie in 1948 is gesproken over het reglement voor 1949. Er werd gesteld daarbij
dat het gekozen systeem van zes districten met elk
één jacht niet goed is bevallen. Gesteld wordt dat:
“... Echter werd bereikt dat de ‘vaste klanten’ een
zeer hoge onkostenrekening kregen, en velen weerhielden deze tochten te maken, en van de ‘uithoeken’ kwamen de jagers alleen op de eigen jacht, en
niet op de overige jachten”.
1949: Het land is nu verdeeld in zeven districten: [19] Kopje in Electron van de rubriek waarin in de eerste jaren
Noordoost (Friesland, Groningen, Drente), Noord- de mededelingen over de Bekerjachten werden opgenomen.
west (Noord Holland, excl. ‘t Gooi), Zuid-West
(Zuid Holland), Centrum (Utrecht), Oost (Overijssel, Gelderland, excl. Nijmegen), Zuidoost (oostelijk deel Noord Brabant t/m Eindhoven/Den Bosch,
Limburg en Nijmegen), Zuidwest (rest van Noord
Brabant, Zeeland). Per district zijn er minstens vier
en ten hoogste tien bekerjachten.
Er moeten dit jaar dus veel bekerjachten zijn
geweest, maar gegevens ontbreken. Alleen afdelingen uit het district kunnen aan een wedstrijd in het
district deelnemen. Gasten zijn welkom, maar krijgen geen wedstrijdpunten.
Er is weer een voszender en een bakenzender. Het
nieuwe reglement bevat maar liefst 60 artikelen.
De nieuwe commissie bestaat uit drie personen. Er
zijn nu ook district-commissarissen.
De slotjacht op 25 september 1949 startte bij het
Theehuis aan de Bussummergrindweg. Tijdens de
aansluitende Vossejacht conferentie in de AVRO
studio in Hilversum werd gesproken over het reglement voor het jaar 1950. Er is nu geen sprake meer
van districten, met heel veel wedstrijden. Opnieuw
[20] 1948: uitnodiging voor deelname aan de Bekerjacht in
te voet en met een voszender en een bakenzender. Groningen op 7 augustus.
Om voor plaatsing in het jaarklassement in aanmerking te komen met alle vier wedstrijden zijn deelgenomen. Het reglement in teruggebracht tot 20 artikelen.
1950: Er worden nu dus vier Bekerjachten gehouden: Den Bosch (bij Vucht), Amersfoort (bij Leusden-zuid),
‘t Gooi (Groot Kievitsdal) en Arnhem (slotjacht bij Schaarsbergen en Vossejagers-conferentie). Aan elk der
wedstrijden doen 30 tot 67 personen deel! De totaal uitslag der Bekerjachten bevat 45 namen.
Tijdens de Vossejacht-conferentie op 3 september 1950 in café-restaurant Centraal Nationaal in Arnhem waren
rond 100 personen aanwezig. De Vossenjachtcommisie werd uitgebreid met twee personen: PA0XMK en
PA0OE. Er werd vastgesteld dat er geen deelnemers zijn geweest uit Groningen, Friesland, Drente, Den
Helder, Apeldoorn en Deventer. In deze gebieden worden wel vossenjachten gehouden. De commissie vindt dat
jammer. Er wordt geopperd om het te proberen met een nieuwe opzet. De meerderheid is hier voor.
Verschillende n vonden de bekerjachten te eenvoudig. Een vos moet streken hebben...
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1951: Het reglement voor 1951 stelt dat de bekerjachten nu
geheel gebaseerd zijn op de activiteit van de plaatselijke afdelingen. Het aantal jachten is niet beperkt. Het blijven
loopjachten. Er mag worden gewerkt met één of twee zenders.
Het nieuwe reglement bepaalt dat alleen VERON-leden zullen
worden geklasseerd en dat alle jachten in Electron worden
aangekondigd. Het nieuwe reglement bevat 12 artikelen (Electron 1951, pag, 158/159).
Als er één vos is, dient deze eerst als baken (laten aftekenen)
en daarna als vos opzoeken.
Er waren dit jaar zeven Bekerjachten. Ze waren in Eindhoven, Gouda, Eindhoven, Arnhem, Zeist, Arnhem en Amersfoort.
De slotvossenjacht was op 21 oktober 1951 in Amersfoort.
Verzamelen bij hotel Monopole t.o. het station. Hier was later
ook de Vossejacht-conferentie waaraan door 37 aanwezigen
werd deelgenomen. Er werd gezocht naar middelen om weer
te komen tot jachten met een groot aantal peilgroepen uit alle
delen van het land. Ph.J. Huis - PA0AD neemt het secretariaat over van J. Phielix - PA0JPX.
1952: Het nieuwe reglement bevat 12 artikelen [21]. Er wordt
nu gewerkt met een twee-zender-systeem. Een baken, constante toon, onderbroken door het noemen van de roepletters
en een vos, gemoduleerd met spraak, muziek of een wobbeltoon.
Bij de aankondiging van het reglement in Electron 1952,
pag.105/106 werd een overzicht gegeven de 14 Bekerjachten
in 1952. Ze zijn in Leiden, Zaanstreek, Haarlem, Eindhoven,
Arnhem, Gouda, Eindhoven, Amsterdam, Centrum, Alkmaar,
Deventer, Rotterdam, ‘t Gooi en Amersfoort (slotjacht).
Er wordt verder vermeld dat er aan het einde van iedere Bekerjacht aan de vijf beste jagers een verzilverd peildoos
schildje zal worden uitgereikt. Deze werden gemaakt door
Flip Huis - PA0AD, die in 1951 secretaris van de commissie
was geworden. Hij maakte voor iedere Bekerwedstrijd vijf
schildjes met daarop de datum en plaats waar de wedstrijd
werd gehouden en het bereikte resultaat (1 t/m 5e plaats). Ze
waren van verzilverd metaal, met een ingegraveerde en gekleurde tekst, een fraaie uitvoering. Zie [38], rij 1, 2 en 5.
De finale bekerjacht en de Vossejacht conferentie waren op 28
september 1952 opnieuw in Amersfoort op dezelfde plaats als
in 1952.
Er werd besloten het systeem van jagen niet te veranderen.
Men was tevreden met de resultaten in 1952. In het nieuwe
jaar zullen ook de afdelingen in het oosten en noorden aan de
competitie deelnemen.
[21] 1952 - Reglement van de Bekerjachten.
De commissie voor 1953 bestaat uit zeven personen.
1953: Het reglement voor 1953 is iets uitgebreid en bevat nu 17 artikelen. Inhoudelijk is het gelijk aan het
reglement van 1952. Hier en daar zijn wat details toegevoegd m.b.t. de techniek en de organisatie.
Ook dit jaar zijn er weer de peildoos schildjes welke gemaakt zullen worden door PA0AD, zie [38] rij 2 en 5.
Dit jaar zijn ze in ruitvorm.
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De aankondiging in Electron 1953, pag.
116/117 bevat een overzicht van de 26 afdelingen die een Bekerjacht zullen organiseren [22]. Het werden er uiteindelijk 28.
De slotjacht zal weer zijn in Amersfoort.
Verzamelpunt was als vanouds op het Stationsplein in Amersfoort [29]. De start was
in het gehucht Ham ten noorden van de
stad. De vos zat in een auto op een paadje
tussen de weilanden in Hooglanderveen.
Met de bus ging men ook weer terug naar
Amersfoort. Er waren deelnemers uit alle [22] Een aantal jaren verscheen in Electron regelmatig een overzicht van
de gehouden en nog te houden Bek erjachten. Dit overzicht is van 1953.
delen van het land.
Er waren maar liefst 26 Bekerjachten.
De aansluitende Vossejagers conferentie
was dit jaar in zaal 3 van Academie de Danse B. Kamperman
aan de Langstraat.
Aan de conferentie namen meer dan 100 personen deel.
Winnaar van de Bekerjachten in 1953 werd B.J.W. Pieters
uit Eindhoven [23].
Er waren 180 verschillende jagers die aan één of meer wedstrijden hebben deelgenomen. Gemiddeld 18 groepen per
jacht. Dit werd hoopvol genoemd.
Er werd in het verslag niet gesproken over wijzigingen in het
reglement. Er wordt een persoonlijke wisselprijs ingesteld.
PA0AD werd in dat jaar voorzitter van de commissie.
1954: Het reglement is nagenoeg gelijk aan dat in 1953 en
bevat 18 artikelen.
Er zullen ook weer peildoos schildjes beschikbaar zijn. Ze
zijn driehoekig zie [38], rij 3. Ze zijn driehoekig, gemaakt
van kunststof met gegraveerde tekst.
Electron maakt melding van 28 bekerjachten, gehouden in: [23] Winnaar Bekerjachten 1953: B.J.W. Pieters uit
Bollenstreek, Centrum, Twente West, Zwolle, Groningen, Eindhoven met zijn YL.
Den Haag, Twente West, Zwolle, Leiden, Arnhem, Leeuwarden, Eindhoven, Gouda, Twente West, Deventer, Rotterdam, Groningen, ‘t Gooi, Haarlem, Haarlem, Breda,
Apeldoorn, Zaanstreek, Leeuwarden, Deventer, Texel (Den Helder), Twente West, Amsterdam, Amersfoort
(slotjacht en Vossejagers conferentie).
De traditionele “Bollenjacht” had 33 groepen en de Texelse jacht spande de kroon met 36 groepen. De afdeling
Leeuwarden was op drie jachten zelfs vertegenwoordigd door 10 jagers.
De slotjacht startte bij het NS-station te Nijkerk, per trein en bus te bereiken vanaf het NS-station in Amersfoort, waar later de Vossejagers conferentie werd gehouden in de grote zaal van café restaurant “Van ouds ‘t
Tramstation”op het Stationsplein..
Bij de slotjacht waren 35 groepen, ze vonden alle de vos. Deze zat in een boerderij in de buurt van Zwartbroek. Per bus ging men terug naar Amersfoort voor de conferentie. In Electron was geen verslag van de
conferentie opgenomen. Vermoedelijk bleef het reglement ongewijzigd.
1955: In Electron stond geen (nieuw) reglement. Er waren vermoedelijk wel weer peildoos schildjes (geen
voorbeeld beschikbaar).
In Electron, april, pag.116 werden 27 Bekerjachten aangekondigd. Ze zouden worden gehouden in: Twente
West, Bollenstreek, Centrum, Zwolle, Den Haag, Leeuwarden, Eindhoven, Twente West, ‘t Gooi, Zwolle,
Leiden, Leeuwarden, Eindhoven, Gouda, Deventer, Twente West, Rotterdam, Haarlem, Apeldoorn, Zaanstreek, Texel (Den Helder), Twente West, Eindhoven, Meppel, Amsterdam, Leeuwarden, Amersfoort (slotjacht en Vossejagers conferentie). Aan de bekerjachten werd door 425 groepen deelgenomen.
De start van de slotjacht was in de onmiddellijke nabijheid van café restaurant ‘Beau Relais op de kruising van
de provinciale wegen in Woudenberg. Er kwamen 55 jachtgroepen aan de start, een record aantal.
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De Vossejagers conferentie werd opnieuw gehouden in het “tramstation”. De oorspronkelijk gehuurde zaal in
Hotel “Frank”eveneens op het Stationsplein bleek te klein voor het grote aantal aanwezigen.
Tijdens de vergadering wordt geconcludeerd dat de gemiddelde bakenpeilingen steeds beter worden.
Ook is er discussie over de peildoosschildjes: er zijn startlijsten die onvolledig en onduidelijk zijn ingevuld.
Gevraagd wordt om betere gegevens te sturen. PA0AD beloofde (nogmaals) dat voor de schildjes zal worden
gezorgd... Het verslag eindigt met: Waar blijft de rest van de spes patrae (jeugd)? De jongeren moeten erbij,
anders jagen er zo meteen alleen sinterklazen...
1956: De Bekerjachten gaan onveranderd door. In
Electron zien we de aankondigingen of uitslagen van
de 26 jachten in (achtereenvolgens): Twente West,
Bollenstreek, Den Haag *), Beetsterzwaag (afd. Groningen), Centrum, Zwolle, ‘t Gooi, Twente, Leiden,
Leeuwarden, Eindhoven, Deventer, Gouda, Meppel,
Zaanstreek [25], Breda, Twente, Rotterdam, Breda,
Centrum, Eindhoven, Texel (Den Helder), Meppel,
Twente, Zaanstreek, Amersfoort.
*) deze en nog één werden afgekeurd, ze voldeden
niet aan de regels.
Aan de competitie werd deelgenomen door 127 ja- [24] Winnaar Bekerjachten 1956: Speelman te Amsterdam
gers. Ook dit jaar weren er weer schildjes voor op de ontving de beker uit handen van OM Berg, de secretaris van de
afdeling Centrum.
peildoos. Een driehoek op z’n kop. Zie [38], rij 4,
nr. 1 en 2.
De slotjacht startte in Oud-Leusden met 51 jagers.
Na afloop ging men per bus naar hotel Monopole
waar de Vossejagers conferentie zou worden gehouden.
Er waren, volgens het verslag tijdens de Vossejagers conferentie dit jaar 26 jachten, waarvan er
twee afvielen omdat ze niet aan de regels voldeden.
Met 459 groepen, weer meer als vorig jaar!
Het voorstel van de commissie om het aantal bekerjachten in 1957 te verminderen werd met geroep
van ‘meer jachten’ weggestemd.
1957: Het reglement is op enkele (detail)punten
gewijzigd en iets ingekort. Er zouden ook weer
schildjes voor de peildoos worden uitgereikt.
Het voorlopige programma voorziet in 25 Bekerjachten, achtereenvolgens in: Leiden, Twente, Cen[25] 1956: Bekerjacht in Zaandam op 8 juli 1956. U ziet de OM’s
Siebeling - PA0ZS uit Zaandam en van Mourik - PA0RT en van trum, Rotterdam, Friesland, Breda, Meppel, ‘t
Gooi, Zaanstreek, Eindhoven, Twente, BollenZonneveld - PA0AZ beiden uit Lisse.
streek, Rotterdam, Leeuwarden, Twente, Gouda,
Texel (Den Helder), Meppel, Breda, Zaanstreek, Leeuwarden, Amsterdam, Twente, Eindhoven, Amersfoort
(slotjacht en Vossejagers conferentie).
De slotjacht begon bij café restaurant ‘De Struik’ op het kruispunt bij Hoevelaken. Er waren 44 groepen, ruim
70 personen. 22 Groepen kwamen in aanmerking voor plaatsing in het eindklassement.
Daarna was er de Vossejagers conferentie in het ‘A.G.-Huis’ in Amersfoort. Hier waren rond 75 leden aanwezig. Er werd aan de jachten deelgenomen door 360 groepen.
De commissie had de deelname vergeleken met die in voorgaande jaren. Ze kwam daarbij tot de conclusie dat
er een behoorlijke teruggang te constateren was. Als één van de oorzaken zag zij het ontbreken van spanning in
de huidige jachtwijze, maar aan de andere zijde blijken de reiskosten voor velen een bezwaar om de benodigde
3 bekerjachten plus de slotjacht te maken. (N.B. voor opname in het eindklassement moet aan drie jachten plus
de slotjacht worden deelgenomen). Zij stelde aan de vergadering voor in 1958 een proef te doen met alleen een
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zeer aantrekkelijke kampioensjacht aan het einde van het seizoen. De
vergadering gaat hiermee akkoord. Het resultaat komt in het reglement
voor 1958.
OM bennik - PA0OE, die de vader is van het huidige bekerjachtsysteem
genoemd kan worden, wil zelf de uitslag van de slotjacht 1957 bekend
maken en tevens zijn tranen tonen bij deze begrafenis.
1958: De besluiten van conferentie in 1957 zijn het nieuwe reglement
verwerkt [26]. Er zouden ook weer schildjes voor de peildoos worden
uitgereikt.
Er is nu dus één landelijke kampioensjacht. Deze zal op 21 september
in het centrum van het land worden gehouden. De afdelingen kunnen
zelfstandig of met hulp van in de omgeving liggende afdelingen streekcompetities opzetten en de jagers oefenen voor de kampioensjacht. Dat
is althans wat de commissie Electron schrijft.
Het principe is:
- Het eerste half uur is alleen de vos in de lucht. De jagers kunnen globaal de vermoedelijke locatie bepalen.
- Als de vos is gestopt, komen er twee bakens in de lucht, één onder en
de ander boven in de 80 m band. Deze bakens blijven 90 minuten in de
lucht en moeten zo nauwkeurig mogelijk worden gepeild en in kaart
gebracht.
- Hierna stoppen beide bakens en komt gedurende 60 minuten de vos
weer in de lucht.
Er zijn punten voor de mispeiling op de bakens en de tijd die nodig is
voor het vinden van de vos.
Wie de meeste punten heeft verzameld is de winnaar!
Men spreekt daarbij van de “Huis-jachten” (naar Ph.J. Huis - PA0AD).
In deze opzet kunnen we de latere opzet van de ‘Piet Wakker’-jacht al
heel duidelijk terug vinden.
Op 21 september 1958 organiseerden de afdeling Hilversum en Amersfoort gezamenlijk de kampioensjacht.
De wedstrijd vond plaats in de bosrijke omgeving rond de Lage Vuur[26] 1958: Reglement voor de Bekerjachsche (driehoek Hollandse Rading - Soestdijk - Hilversum).
ten vanaf 1958.
De vos zat verscholen in de buurt van ‘Heidepark’ bij Hilversum en de
bakens in het Soesterveen en de Zuidpolder bij Eemnes. Voor de kaart, zie [32].
Aan de start bij Hollandse Rading verschenen 22 jagers of groepen van jagers. Allen verschenen op tijd bij de
vos en konden een volledige bakenpeiling inleveren. Jammer genoeg was de beste M. Rijssemus uit Oosterbeek
geen VERON-lid en werd nummer 2 de winnaar (Y.A. Sinnena uit Arnhem). Omdat ook D.W. Rollema PA0SE een goede prestatie leverde, werd de afdeling Arnhem afdelingskampioen.
De Vossejagers conferentie werd aansluitend gehouden in de ‘Karseboom-Corner’
in Hilversum. Men stelde dat er door de nieuwe opzet weinig contact was geweest
tussen de districten en het ‘overkoepelend lichaam’, de centrale commissie. Ook
het ontbreken van spanning, aan de landelijke competitie verbonden, had de jachtactiviteit geen goed gedaan. Anderzijds voelde een deel van de commissie het zeer
wenselijk, door het beschikbaar stellen van hun functie in de commissie tot een
vernieuwing over te gaan. De OM’s Bennik - PA0OE, Huis - PA0AD en Simons ? stelden hun functie beschikbaar. Er werd een nieuwe commissie samengesteld
met daarin vier nieuwe leden. Voorzitter werd J. Fortuin - PA0MJ. Hij was al
sinds 1950 lid van de commissie [27].
Er werd besloten om in 1959 weer terug te gaan naar een competitie, zoals voorheen. Maar met het nieuwe jaagsysteem en puntentelling. De erfenis van PA0AD
bleef dus intact.

-13-

[27] J. Fortuin - PA0MJ

In 1958 verschijnen er artikelen in Electron over de mogelijkheden van het houden van vossenjachten in de 2
meterband. In Rotterdam werd hiertoe een experimentele 2 meter vossenjacht gehouden waaraan door 10 jagers
werd deelgenomen.
1959: In Electron van mei 1959, pag.144 staat het programma en later ook de aankondigingen voor de 23
Bekerjachten in 1959. Het zijn er weer veel: Leeuwarden, Leiden, ‘t Gooi, Groningen, Centrum, Haarlem,
Eindhoven, Almelo*), Gouda, Amersfoort, Emmen, Eindhoven, Zaanstreek, Hengelo*), Centrum, Nijverdal*), ‘t Gooi, Arnhem, Zaanstreek, Meppel, Breda en Amersfoort (slotjacht en Vossejagers conferentie).N.B.
*) is in de afdeling Twente
Na rijp beraad en overleg is besloten hetzelfde systeem toe te passen als in 1958, dus drie zenders, de z.g.
Huis-jacht. Alleen de puntentelling is iets aangepast. Beter peilen levert meer punten op!
De commissie ziet nog geen heil in het overgaan naar de 144 MHz band.
Er zijn dit jaar wel weer schildjes voor de peildoos, maar niet meer gemaakt door PA0AD. Ze zijn rechthoekig
met 2 afgeknepen hoeken, gemaakt van geverfd plexiglas en zonder aanduiding van de klassering, zie [38], rij
4 nr. 3.
De Slot-Bekerjacht op 20 september 1959 startte bij café restaurant ‘De Mol’ aan de Arnhemseweg in Leusden.
Aan de 80 m wedstrijd namen 30 jagers deel. De vossen waren ook op 2 m in de lucht. Er is één zender die
gedurende1½ uur in de lucht komt, gelijktijdig met de het tweede deel van de 80 m wedstrijd. De jagers aan de
2 m wedstrijd starten daarom 1½ uur na het begin van de 80 m wedstrijd. Bij deze 2 m wedstrijd was Piet van
Weerlee - PA0YZ de vos en er waren hierbij 10 jagers uit Rotterdam..
Aan de slotjacht werd deelgenomen door 30 jagers en aan de 2 m jacht (buiten de competitie) door 10 jagers uit
Rotterdam.
De aansluitende Vossejagers conferentie was in café restaurant ‘Frank’ aan het Stationsplein in Amersfoort. Er
wordt vastgesteld dat de deelnemers vreugde beleven aan de ‘Huis-jachten’. Wel constateert men een zekere
‘vossen-moeheid’. Het uitzetten van een wedstrijd met drie vossen is geen sinecure. De deelname aan de
wedstrijden was niet overweldigend, bij enkele jachten zelfs zeer slecht.
Er was een levendige discussie over het huidige systeem, de toenemende belangstelling voor 2 m en de voor en
nadelen van 80 en 2 m jachten. De afdelingen zullen worden geraadpleegd.
Wel werd de commissie uitgebreid met OM I. Levering - PA0ROX om de mogelijkheden van de 2 m jachten
nader onder de loupe te nemen.
1960: In Electron van april 1960, pag. 124, wordt aangekondigd dat het programma is uitgebreid met een
competitie op 2m. Er komen nu twee wisselbekers, de bestaande beker, welke nu in het bezit is van de afdeling
Centrum en een gloednieuwe. Er zijn ook weer schildjes voor de peildoos. Ze zijn trapezium vormig met een
schuine bovenzijde, weer gemaakt van geverfd plexiglas en zonder aanduiding van de klassering, zie [38], rij
5 nr. 1 en 2.
Voor 80 m blijft het ‘oude’ reglement van kracht (twee bakens en één vos). De uitzendtijden zijn iets aangepast. De spelregels voor 2 m zijn gelijk aan die van 80 m, alleen is er maar één baken.
De afdelingen mogen zelf bepalen of ze alleen een 2 m, 80 m of 80 + 2 m jacht organiseren.
Op het programma staan achtereenvolgens: Leiden (2), Kanaalstreek (2), Centrum (80+2), Meppel (2), ‘t Gooi
(80+2), Kanaalstreek (80), Rotterdam (2), Haarlem (80), Leeuwarden (80), Arnhem (80), Centrum (80+2),
Zaanstreek (80), Breda (80+2), Eindhoven (80+2), Almelo (Twente) (80), ‘t Gooi (80), Den Haag (2), Breda
(80+2), Meppel (80), Delden (Twente) (80), Leeuwarden (80), Amsterdam (FIRATO-jacht 80), Haarlem (80),
Amersfoort (slotjacht 80+2). Er zijn dus Bekerjachten op 24 plaatsen. Hiervan zijn er 7 op 80+2 m, 5 op 2 m
en 12 alleen op 80 m.
De Slot-Bekerjacht startte bij hotel Oud-Leusden aan de zuidrand van Amersfoort (bij landgoed De Treek). De
Vossejagers conferentie werd gehouden in restaurant ‘Amershof’, dicht bij het NS-station. Over wat er besproken is vermeldde Electron niets. Wel dat in totaal 72 jagers aan de wedstrijden op 80 m en 15 op 2 m.
1961: De opzet van de Bekerjachten is in 1961 hetzelfde als in 1960. Er zouden ook weer schildjes voor de
peildoos worden uitgereikt. Vanaf april verschijnt in Electron een overzicht van de nog te houden Bekerjachten.
Achtereenvolgens zijn dat: Arnhem (80), Zaanstreek (80), Centrum (80+2), Breda (80+2), Rotterdam (2),
Emmen (80+2), Amsterdam (2), Appelscha (Groningen 80+2), Eindhoven (80), Centrum (80+2), Haarlem
(80), Delft (2), ‘t Gooi (80+2), Arnhem (80), Kanaalstreek (80), Amsterdam (FIRATO 80), Breda (80+2),
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Amersfoort (slotjacht 80+2). Er zijn dus in 1961 Bekerjachten op 18 plaatsen. Hiervan zijn er 7 op 80+2 m,
3 op 2 m en 7 alleen op 80 m. Een vrij forste afname dus t.o.v. 1960.
De slotjacht startte bij hotel ‘Groot Kievitsdal’ aan de weg Hilversum-Baarn. De 80 m wedstrijd werd verzorgd
door de afdeling Amersfoort, die op 2 m door de afdeling Rotterdam. Er was een 20-tal jagers op 80 m en een
7-tal op 2 m. Ook hier dus een forse afname t.o.v. 1960. De wedstrijden verliepen niet geheel vlekkeloos.
Een 80 m baken produceerde door een te lage
accuspanning een betrekkelijk gering signaal.
De 2 m wedstrijd werd niet gerekend voor de
uitslag omdat er geen enkele bakenpeiling
was verricht. Besloten werd deze wedstrijd
over te doen. Dat geschiedde op 15 oktober
in Rotterdam. Hier verscheen een 10-tal jagers aan de start. Daarna werd de uitslag van
de 2 m competitie opgesteld. Winnaars werden: Jan Ottens - PA0SSB en de afdeling Rotterdam.
De Vossejagers conferentie werd gehouden in
de ‘Karseboom Corner’ aan de Groest in Hilversum. Er werd geconstateerd dat de belang- [28] 1961: Bij Hilversum maakte PA0NP deze foto.OM J.H. Bakker van
afdeling Emmen, winnaar van de 80 m jachtcompetitie, komt zich
stelling voor bekerjachten weer iets stijgende de
melden. Rechts mevrouw Fortuin, de XYL van PA0MJ.
is. De voorzitter van de VERON L.J. van der
Toolen - PA0NP maakte de uitslagen bekend en reikte de certificaten en prijzen uit.
1962: De opzet van de Bekerjachten is in 1962 hetzelfde als in 1960 en 1961. Er zouden ook weer schildjes
voor de peildoos worden uitgereikt. Vanaf mei verschijnt in Electron een overzicht van de nog te houden
Bekerjachten. Achtereenvolgens zijn dat: Breda (80+2), Centrum (80+2), Arnhem (80), Friesland (80+2),
Rotterdam (2), Centrum (80+2), Zaanstreek (80), Arnhem (80), Delft (2), Amsterdam (80), ‘t Gooi (80+2),
Amsterdam (80), Breda (80+2), Kanaalstreek (80+2), Amersfoort (slotjacht 80+2). Er zijn dus in 1962
Bekerjachten op 15 plaatsen. Hiervan zijn er 8 op 80+2 m, 2 op 2 m en 5 alleen op 80 m.
De slotjacht op 16 september werd weer
verzorgd door de afdelingen Amersfoort
(80 m) en Den Haag/Leiden (2 m). De
start was op ‘t Rond in Zeist. Dit ligt aan
de westkant van de bossen rond Austerlitz. Er waren in totaal 17 jagers.
De aansluitende Vossejagers conferentie
werd gehouden in hotel café restaurant
‘Nas’in de Bilt. Hier was de algemeen
voorzitter van de VERON OM Dalmijn PA0DD aanwezig voor het uitreiken van
de prijzen en het toespreken van de conferentie. Voorzitter Fortuin moest tot zijn
spijt vaststellen dat de deelname, vergeleken met voorgaande jaren, was afgenomen. Hij hoopte dat deze weer zal toenemen. Verschillende mogelijkheden hier- [29] 1963: De deelnemers aan de slotjacht op 15 september te Amersfoort.
toe werden besproken. OM Fortuin kreeg De foto is vermoedelijk genomen in Amersfoort bij de ‘Amershof’.
toestemming om een opvolger te zoeken.
1963: De Bekerjachtcommissie heeft in het afgelopen winterseizoen vragenlijsten aan de afdelingen gezonden.
Bijna de helft is beantwoord. De conclusie is dat de opzet in 1963 gelijk zal zijn als die in de afgelopen jaren.
Een systeem met drie zenders, nl. l één (2 m) of twee (80 m) bakens en één vos. Er zijn ook weer schildjes
voor de peildoos. Ze zijn trapezium vormig, op z’n kop, weer gemaakt van geverfd plexiglas en zonder
aanduiding van de klassering, zie [38], rij 5 nr. 3.
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Vanaf april verschijnt in Electron een overzicht van de nog te houden Bekerjachten. Achtereenvolgens zijn dat:
Groningen (80), Eindhoven (80), Breda (80), Centrum (80+2), Meppel (80+2), Rotterdam (2), Centrum
(80+2), Rotterdam (2), Delft (2), Zaanstreek (80), ‘t Gooi (80), Eindhoven (80), Breda (80), Amersfoort
(slotjacht 80+2). Er zijn dus in 1963 Bekerjachten op14 plaatsen. Hiervan zijn er vier op 80+2 m, drie op 2 m
en zeven alleen op 80 m.
De slotjacht werd op 15 september gehouden in de omgeving van Woudenberg. De start was op het kruispunt
van de Amersfoortse en de Arnhemse weg [29]. Dezelfde plaats als in 1955. Er waren 21 jagers op 80 m en 3
op 2 m.
De Vossejagers conferentie was evenals in 1960 in Amersfoort in restaurant ‘Amershof’, dicht bij het NSstation.
Bij het uitreiken van de prijzen bleek dat OM C. Visman uit Eindhoven de wisselbeker voor de vijfde keer
heeft gewonnen en deze nu mag houden !
Er werd vastgesteld dat op 80 m het aantal jagers nog dalende is, doch dat deze per jager aan meer jachten
hebben deelgenomen. Op 2 m is het aantal jagers iets toegenomen, doch men is aan minder jachten gaan
deelnemen. Drie leden verlaten de commissie en worden vervangen door drie nieuwe, de OM ‘s J. Noorden,
A. Vollema - PA0LV en C. de Vries - PA0VRC. De afdeling Eindhoven deelde mee in 1964 bereid te zijn een
jacht volgens het ‘Europese’systeem te organiseren, om enige ervaring op te doen.
1964: In het juninummer van Electron, pag. 178, stond een aankondiging van een ‘proef-vossejacht volgens
IARU -systeem’ op 14 juni. De start was op het kruispunt van de Warandalaan en de hoofdweg tussen Breda en
Oosterhout, dicht bij Oosterhout. Er waren vier vossen op 80 m. Deze kwamen in een vijf minuten cyclus,
steeds 1 minuut in de lucht, waarin zij zich bekend maakten. De wedstrijd duurde 2,5 uur. Winnaar werd
degene die alle vier vossen het snelst had gevonden. Dit begint al aardig op de latere ‘ARDF’-vossenjachten te
lijken.
Dat het niet de goede kant op gaat met de vertrouwde Bekerjachten blijkt ook. Eerst in het septembernummer
van Electron 1964, pag. 283, verschijnt, door drukke werkzaamheden van de secretaris, een eerste bericht over
de jachten in 1964. Er zijn dan al de nodige jachten gehouden. Er was gebleken dat er weer minder afdelingen
behoefte hadden een bekerjacht te organiseren. Er is nu sprake van streekjachten en één slotjacht. Voor het
eindklassement moest men aan minimaal één streekacht en de slotjacht hebben deelgenomen.
Volgens de publicaties in Electron waren er streekjachten in: Breda (80), Groningen (80+2), Rotterdam (2),
Breda (80), Centrum (80+2), Delft (2), Groningen
(80+2), Eindhoven (80) en Driebergen (slotjacht
80+2).
Achtereenvolgens zijn dat:
Er zijn dus in 1964 Bekerjachten op 9 plaatsen. Hiervan
zijn er4 op 80+2 m, 2 op 2 m en 3 alleen op 80 m.
Aanmerkelijk minder dus dan in 1963.
De slotjacht op 20 september startte bij het NS-station
van Driebergen-Zeist. Er was een 15-tal groepen op 80
m en een 4-tal op 2 m. De vossen waren resp.
PA0MJ/A (op 80 m) en PA0SSB/A (op 2 m).
Daarna werd in ‘De Alsemhof’ in De Bilt de Vossejagers conferentie gehouden. De heer Visman won op 80
m en kreeg de nieuwe beker uitgereikt. Vorig jaar
mocht hij de ‘oude’ behouden omdat hij deze vijf keer
had gewonnen. De afdeling Eindhoven heeft voor de
derde keer op rij de 80 m afdelingswisselbeker gewonnen en mag deze nu houden. Voor de wedstrijden op 2
m kon geen persoonlijk of afdelingsprijs worden uitgereikt.
De landelijke vossejachtcommissie werd teruggebracht
tot drie personen. De OM’s C. de Vries - PA0VRC
(voorzitter), J. Noorden (secretaris) en A. Vollema PA0LV (lid).
[30] 1965: Foto met onderschrift uit Electron juni 1965.
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1965: In een publicatie in Electron van februari 1965, pag. 46, wordt aangekondigd dat navraag bij de afdelingen die wel jachten organiseren, maar geen bekerjachten, naar voren is gekomen dat het grootse bezwaar dat aan
het huidige systeem kleeft is dat het element ‘pret’ ontbreekt. Er zal worden getracht een gulden middenweg te
vinden. Het starre reglement zal niet meer worden gehanteerd.
In maart, pag 73, wordt aangekondigd dat de Centrale Bekerjacht Commissie (CBJ) op 20 juni een groots opgezette 80 en
2 vossejacht zal houden in de omgeving van Zeist. Verder
wordt in dit nummer aangekondigd dat “het element ‘verrassing’ meer op de voorgrond zal treden. Gedacht wordt aan
jachten met alle vervoermiddelen, wijziging bakenpeilingen,
meer vossen, enz.”
De agenda van de CBJ voor 1965 bevat de volgende jachten:
‘t Gooi (avond-voet-kolder-jacht), ‘t Gooi (voor alle vervoermiddelen), Eindhoven (speciaal recept), CBJ (voor alle vervoermiddelen, meerdere vossen), Eindhoven (nachtjacht te
voet), Nijmegen (Duivels-avondjacht), Nijmegen (mobiele
dagjacht, 2 vossen), ‘t Gooi (de bekende waterjacht), Eindhoven (stadsavondjacht), ‘t Gooi (voor alle vervoermiddelen), Eindhoven (grote jacht), Eindhoven (afdelings-slotjacht). Er worden dus 11 jachten en een officiële CBJ-jacht
aangekondigd, zonder details t.a.v. de frequenties/vossen. Er
zijn natuurlijk meer vossenjachten in het land gehouden.
Aan de door de CBJ georganiseerde jacht op 20 juni werd
deelgenomen door 30 peilgroepen, 16 op 80 m en 14 op 2 m.
Vijf jagers kwamen na sluitingstijd binnen en twee vonden
het vossehol niet.
Er wordt geen Vossejagers conferentie aangekondigd. Alleen
in het augustusnummer, pag. 255, staat de uitslag van de [31] 1966: Het laatste certificaat van de Bekerjachten
door de CBJ georganiseerde vossejacht. Deze werd gewon- - oude stijl. Er waren hierbij 18 deelnemers op 80 m
en 12 op 2 m.
nen door A. Koning te Amsterdam.
1966: In 1966 zijn er geen aankondigen meer in Electron van de Centrale Bekerjacht Commissie over te
houden vossejachten. In het juni nummer, pag.192 verschijnt wel de mededeling dat op 28 augustus de ‘jaarlijkse vossejacht’ zal worden gehouden. Dit zal zijn tijdens het VERON-Radiokamp op 26, 27 en 28 augustus
op de Leusderhei bij Amersfoort ter hoogte van hotel Waterloo.
Het werd een loopjacht volgens het oude bekerreglement, dus met één vos en twee bakens. Er waren 32
deelnemers, 19 op 80 m en 13 op 2 m.
Omdat de bakens in het niets waren verdwenen (later is hier een andere zender voor gekomen, maar deze was
zo zwak dat niet alle jagers hem hebben gehoord, is voor de puntentelling één baken (de beste peiling) geteld.

VERON Bekerjachten <> Bekerjachten Noordelijke VERON afdelingen
In 1952 werd gestart met de wedstrijden om de wisselbeker van de Vossenjachten Noordelijke VERON
afdelingen. Zie hiervoor een ander document. Ze worden tot vandaag de dag (2019) steeds gehouden op
Hemelvaartsdag. T/m 1964 werden deze wedstrijden in één van de drie noordelijke provincies steeds gecombineerd met de VERON Bekerjachten, behalve in 1958 toen er geen VERON Bekerjacht werd gehouden.

Tot slot
Hiermee was een einde gekomen aan de traditie van de VERON Bekerjachten. Deze begon in 1947 en kwam na
enkele jaren van kwakkelen tot een einde in 1966.
Uiteindelijk wordt in 1985 een initiatief genomen om te komen tot een nieuwe kampioenschap vossenjagen in
ons land. De ontwikkeling hiervan wordt in een ander document nader toegelicht.
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De Vossejachtcommissie / Bekerjachtcommissie
Deze commissie werd in 1947 ingesteld. De eerste voorzitter was J. van Gent (later PA3BEO). Onder zijn
leiding startte de competitie.
In 1949 werd hij opgevolgd door G.P.A. Mulder - PA0XMK. Hij bleef voorzitter in de jaren dat de belangstelling voor vossenjagen sterk toenam.
In 1953 werd Ph.J. Huis - PA0AD zijn opvolger. Vandaar de eerdere verwijzing naar het begrip “Huisjachten”.
In 1958 werd J. Fortuin - PA0MJ voorzitter van de commissie. Er komt daarna weer een opleving in de
belangstelling voor de Bekerjachten, met een top in de periode 1960-1962. Daarna neemt de belangstelling toch
weer geleidelijk af.
In 1964 werd PA0MJ opgevolgd door de laatste voorzitter in deze periode, namelijk C. de Vries - PA0VRC.
Vanaf dat jaar werden er al geen Vossejagersconferenties gehouden. PA0VRC bleef aan tot in 1970, maar de
georganiseerde Bekerjacht-periode was na 1966 helemaal over.
Daarna wordt het stil. Er zijn wel overal in het land allerlei vossenjachten in verschillende uitvoeringen. Maar
er is geen landelijke organisatie en coördinatie.
Eerst in 1985 komt er een nieuwe Vossenjacht commissie met nieuwe initiatieven. De ontwikkeling hiervan
wordt in een ander document nader toegelicht.

Bij de Bekerjachten gebruikte kaarten
Het is bij een vossenjacht van belang om op ieder moment te weten waar je bent en welke obstakels (kanalen,
spoorlijnen, moerassen, verboden gebieden, etc.) je kunt tegenkomen. Bij een eenvoudige vossenjacht met
slechts een vos, zonder baken, is de noodzaak niet zo nadrukkelijk aanwezig. Gewoon steeds maar de goede
kant oplopen, tot je de vos hebt gevonden. Bij de eerste Bekerjacht (1947) was dat het geval.
Maar al in 1948 werd een bakenzender toegevoegd. Dit baken moest worden uitgepeild en op de kaart worden
ingetekend. Het reglement zegt hierover: Er zijn rayonkaarten beschikbaar. Hierop is het startpunt (verschillend
voor iedere groep) met een X aangegeven. De gepeilde positie van het baken moet met een stip in een cirkel
worden aangegeven. De kaarten moeten aan het eind ongeschonden worden ingeleverd (dus met potlood
intekenen !). Dit is ook zo in 1949 en 1950. Er is thans niet meer te achterhalen hoe deze kaarten er uit zagen.
In 1951 meldt Electron, pag 158, dat de kaart niet meer is inbegrepen in het inschrijfgeld. Men mag een kaart
gebruiken op schaal 1:25.000 of 1:50.000. Men brengt zelf een kaart mede of bestelt deze bij de organiserende
afdeling. De afdeling Eindhoven geeft aan dat de kaarten bij de twee Bekerjachten bij de start worden verstrekt.
In Arnhem werd kaart 469 (zie 1952) van de Topografische Dienst gebruikt. Dit is de kaart Schaarsbergen.
In 1952 wordt in een aparte aankondiging, pag. 183, uitgelegd welke kaarten gebruikt dienen te worden. Er
zijn twee mogelijkheden.
a. Chromo-Topografische kaart. Schaal 1:25.000. Een vak van 4 x 4 cm = 1 x 1 km. Het effectieve kaartoppervlak is 25 x 40 cm (6,25 x 10 km). Daaromheen een rand met toelichting. De kaart was er in kleur (ƒ 0,60)
of als Schets (ƒ 0,40). Schets is een lichtgetinte onderdruk, geheel ongekleurd. De in Arnhem in 1951 gebruikte
kaart 469 was van dit type.
Er wordt bij vermeld de veel van deze kaarten zijn uitverkocht en niet meer worden herdrukt. Daarvoor in de
plaats is gekomen:
b. Fotogrammetrische kaart. Deze is eveneens op schaal 1:25.000. En een vak is ook 4 x 4cm = 1 x 1 km.
Het effectieve kaartoppervlak is 40 x 50 cm (10 x 12,5 km). Daaromheen een rand met toelichting. De kaart
was en is er nog steeds in kleur.
Bij de start van een Bekerjacht zal de Schets-kaart te verkrijgen zijn. De kleur-kaart waarop men zich veel beter
kan oriënteren moet men zelf bestellen bij de Topografische Dienst in Delft. Voortaan wordt bij de aankondiging van de Bekerjachten steeds het nummer van de te gebruiken kaart vermeld, bijvoorbeeld 32-A (Soestdijk)
[32].
Toen het zwart/wit kopieerapparaat in de loop van de jaren gemeen goed werd geworden, werd meer en meer
gewerkt met een kopie van (een deel van) de kaart van de Topografische Dienst.
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De kaarten die we tegenwoordig meestal gebruiken kaarten die bedoeld zijn voor de oriëntatieloop, een andere
vorm van vrijetijdsbesteding. Het is een topografische kaart, aangevuld met veel extra terreininformatie en/of
hoogtegegevens. Ze zijn op schaal 1:5.000 tot 1:15.000, meestal op formaat A3 of A4. Deze ontwikkeling
begon globaal in de jaren ‘80 van de vorige eeuw. In een ander document worden voorbeelden gegeven van
dergelijke kaarten. Met een speciaal tekenprogramma (OCAD) kun je zelf een topografische kaart omwerken
tot een oriëntatieloop kaart. De mogelijkheden worden steeds groter.

[32] 1958: Het gedeelte van de kaart (32-A - verkend 1947) waarop landelijke kampioensjacht zich zich in 1958 afspeelde.
Het is een Fotogrammetrische kaart. De start was bij A (NS-station Hollandse Rading) en de vos zat bij B (Heidepark bij
Hilversum). De bakens waren geplaatst bij C (Eemnes - Zuidpolder) en D (het Soesterveen bij Soest).
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De aantallen gehouden Bekerjachten
Uit alle publicaties in Electron is een overzicht opgesteld van het totaal aantal gehouden Bekerjachten per jaar.
Soms was dat moeilijk, omdat iet altijd alles duidelijk werd gerapporteerd.
T/m 1959 waren er uitsluitend 80 m wedstrijden. Daarna werden ook wedstrijden op 2 m gehouden, vaak ook
gecombineerd 80 + 2 m. Zie de grafiek in figuur [34].
De lichtblauwe lijnen zijn het totaal als bekerjachten aangeduide wedstrijden. Van 1960 t/m 1964 zijn de
onderverdeeld in 80, 80+2 en 2 m wedstrijden. In 1965 werden geen frequenties genoemd en was duidelijk dat
het op z’n einde liep. In 1965 en 1966 was er nog slechts één kampioenswedstrijd.

[34] Een globaal overzicht van het aantal gehouden bekerjachten per jaar. Over 1949 zijn geen gegevens gevonden t.a.v.
het aantal jachten. Het moeten er veel zijn geweest. In 1958 was er geen bekerjacht, alleen één kampioensjacht.

[33] 1952: Peilontvanger van P.J. v.d. Does - PA0DSW uit Wormer. Gezien het schildje op de buitenkant, is deze gebruikt
tijdens de Bekerjacht in de Zaanstreek op 31 mei 1952. Hij is gebouwd in de behuizing en op het chassis van een BC-357
Marker Beacon Receiver. De antenne is één winding (metalen loop, 30 cm diameter) die geïsoleerd van de behuizing in
gemonteerd. Op de bovenkant van de behuizing zitten: afstemknop, volumeregelaar, gat voor de koptelefoon steker en de
aan/uit schakelaar. Er zitten twee ARP12 radiolampen in. Naast de lampen is plaats voor de anodebatterij. Binnen zien we
o.a. de lf-transformator voor de koptelefoon. Waar de gloeispanning batterij heeft gezeten is niet duidelijk, de lampen
vragen 2,0 V. De ontvanger werd in 2019 op Internet te koop aangeboden en door Björn - PA4BW D gekocht.
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[35] 1965: In Electron (mei) beschreef OM CG v.d. Ham PA0HCD een eenvoudige 2 m superregeneratieve peilontvanger. Met een OC171 (detector) en OC71 en OC72
(lf).
De afstem condensator was een vlakje op de printplaat
en daarboven een dun stripje fosforbrons dat aan kant
met de printplaat was verbonden. Met een excentrisch
wieltje werd de plaatafstand (dus de capaciteit) ingesteld
op de gewenste frequentie. De printplaat kon worden
besteld. Foto PA0ZR

[37] 1961: In Electron, december 1961, werd door de
afdeling Zaanstreek een 80 m peilontvanger
geïntroduceerd. Er was (nog) geen sense-antenne. Het hfdeel bestond uit een teruggekoppelde versterker met een
SO1-groen. Het lf-deel uit 2x OC13 en 1x OC14. Voeding:
6V. In augustus 1962 publiceerden PA0HCD en PA0PDG
een sense-inrichting voor de ontvanger.

[36] 1955: In Electron van maart 1955 verscheen een ontwerp
met een bouwbeschrijving van een rechtuit 80 m
peilontvanger met sense-antenne door J. de Lange Boom PA0DLB te Eindhoven.
De ontvanger bevat vier batterijbuizen: 2x DF96 (hfversterking voor sense en loop), DAF96 (regeneratieve
detector) en DAF96 (lf-versterker). Voeding is 67,5 V en 1,5
V.
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[38] Een aantal Bekerjacht schildjes uit de periode 1952 - 1963. Op de bovenste rij 1e en 2e komen uit Electron. De 3e zit
op een peildoos welke hoogstwaarschijnlijk is gebouwd door de P.J. v.d. Does - PA0DSW [33].
Die op rij 2, 3 en 4 zijn beschikbaar gesteld door Arjen Vollema - PA7LV, (vroeger PA0VLV) Ze zijn destijds door hem, of
zijn vader G. Vollema - PA0LV, gewonnen. De twee schildjes op rij 5 zitten op een oude 80 m peildoos die in het bezit is
van PA0HRX.
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Conclusies
Het systeem van landelijke Bekerjachten heeft van 1947 tot in het midden der jaren ‘60 met enige up's en
downs veel belangstelling getrokken. Er is echter een geleidelijke afname van de belangstelling te constateren gevolgd door toch wel een vrij abrupt einde.
Waarom was de belangstelling in het begin in verhouding zo groot?
1. Kort na de oorlog waren er niet of nauwelijks zenders voor de amateur. Het vossenjagen was een heel
goede vervangende tak van de hobby.
2. Men had geen ander (elektronisch) vermaak thuis dan de radio.
3. Men ging (nog) niet op vakantie.
4. Het gezelschap der vossenjagers kon worden beschouwd als een 'familie' die elkaar tijdens de vossenjachten ontmoetten.
5. Er waren vaak zeer fraaie (en dure) prijzen te winnen, die door het bedrijfsleven beschikbaar werden
gesteld.
6. Door PA0AD werden van 1952 tot 1958 de peildoos schildjes gemaakt. Tot (vermoedelijk) 1963 door
anderen. Hiervoor was onder de fanatiekere vossenjagers veel belangstelling. Zie [38]
7. Zelfbouw van een peildoos voor 80 meter was een vrij eenvoudige zaak. In Electron werden diverse
ontwerpen hiervoor gepubliceerd [33] [36] [37]. Begin jaren ‘60 werd dat ook het geval voor 2 m
ontvangers [35].
Waarom is de belangstelling toch afgenomen?
1. Het werd steeds moeilijker om afdelingen te vinden die de jachten wilden organiseren.
2. De groep organisatoren die jarenlang de zaak gerund had, viel uit elkaar, deels door vertrek naar het
buitenland van PA0AD en het overlijden van OM Bennik. De groep die het zou overnemen heeft de
zaak voor een groot deel in de steek gelaten.
3. De generatie, die vanaf het begin had deelgenomen, raakte er op uitgekeken, of werd te oud. Er was
onvoldoende aanvulling met jonge vossenjagers.
4. De problemen van de reiskosten. Men wilde niet meer per fiets of bromfiets grote afstanden afleggen
om ergens in den lande te gaan jagen.
5. De in het begin der 60-er jaren zeer sterk toenemen van andere mogelijkheden om de hobby te bedrijven. In het bijzonder moet worden gewezen op het toenemen van het aantal mobiele rally's (per auto)
waaraan door amateurs van heinde en ver werd deelgenomen.
6. Andere evenementen, zoals Velddagen, Pinksterkampen, Dagen voor de Amateur en steeds langer
wordende vakanties.
7. Het sterk afnemen van het stimuleren van de 'wedstrijdorganisatie' bij de jongere deelnemers.
In het hierna volgende overzicht met de winnaars zijn de winnende afdeling en de persoonlijke winnaar
vermeld.
De vermelde plaats van handeling is die waar na afloop van de slotjachten de Vossejagersconferenties
werden gehouden.
Vanaf 1960 zijn de uitslagen verdeeld over twee regels. Er waren toen aparte competities op 80 meter en
2 meter.
We houden ons aanbevolen voor aanvullende informatie.
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Bekerjachten / Vossejagersconferentie
Plaats van conferentie en startplaats Slotjacht

Datum

01e
02e
03e
04e
05e
06e
07e
08e
09e
10e
11e
12e
13e

AVRO-studio, Hilversum [18]
AVRO-studio, Hilversum
AVRO-studio, Hilversum
CR Central Nationaal, Bakkerstraat, Arnhem
Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
Academie de Danse B. Kamperman, Amersfoort, Langestraat [29]
CR Van Ouds 't Tramstation, Amersfoort, Station
CR Frank, Stationsplein, Amersfoort
Hotel Monopole, t.o. Station, Amersfoort
A.G.-Huis, Paulus Buyslaan 1, Amersfoort
Kampioensjacht Karseboom-Corner, Groest 53, Hilversum
CR Frank, Stationsplein, Amersfoort

1947.10.05
1948.09.26
1949.09.25
1950.09.03
1951.10.21
1952.09.28
1953.09.20
1954.09.26
1955.09.25
1956.09.16
1957.09.29
1958.09.21
1959.09.20

A15
W: A35 / H. Zaaiman - Amsterdam
A15
W: A06 / Ph.J. Huis, PA0AD
A15
W: A06 / W. Klijnsma - Arnhem
A06
W: A06 / J. Phielix - Arnhem
A03
W: A13 / C. Visman - Eindhoven
A03
W: A15 / H. Zaaiman - Amsterdam
A03
W: A13 / B.J.W. Pieters - Eindhoven [23]
A03
W: A08 / J. Boers - Rotterdam
A03
W: A37 / C. Visman - Eindhoven
A03
W: A37 / Speelman - Amsterdam [24]
A03
W: A40 / G. van Mourik - Lisse
A03, A15 W: A06 / Y.A. Sinnema - Arnhem
A03
W: A08 / C. Visman - Eindhoven

14e
14e

80 meter
2 meter

Restaurant Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort
idem

1960.09.18
1960.09.18

A03
A37 ?

W: A08 / C. Visman - Eindhoven
W: A37 / J. Ottens - PA0SSB

15e
15e

80 meter
2 meter

Karseboom-Corner, Groest 53, Hilversum
idem

1961.09.17
1961.09.17

A03
A37

W: A08 / J.H. Bakker - Emmen [28]
W: A37 / J. Ottens - PA0SBB

16e
16e

80 meter
2 meter

CR Nas, Utrechtseweg 186, De Bilt
idem

1962.09.16
1962.09.16

A03
A18/28

W: A13 / L. Jorna - Eindhoven
W: A37 / J. Ottens - PA0SSB

17e
17e

80 meter
2 meter

Restaurant Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort
idem

1963.09.15
1963.09.15

A03
A03 ?

W: A13 / C. Visman - Eindhoven
W: Geen winnaar vastgesteld

18e
18e

80 meter
2 meter

NS Driebergen-Zeist / De Alsemhof, De Bilt
idem

1964.09.20
1964.09.20

CBJ ?
A37

W: A13 / C. Visman - Eindhoven
W: Geen winnaar vastgesteld

19e - Bekerjacht

alleen grote vossenjacht, busstation Zeist / geen conferentie

1965.06.20

CBJ

W: A. Koning - Amsterdam

20e - Bekerjacht

Één Bekerjacht 80m, Hotel Oud Leusden, Amersfoort, tijdens
het VERON Radiokamp op de Leusderhei / geen conferentie

1966.08.28

CBJ [31] W 80 m: J. Noorden - Beek en Donk
Idem
W 2 m: de Feber - Amersfoort

CBJ Centrale Bekerjacht Commissie
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Organisatie Winnaar: afdeling / individueel

