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Voorwoord

Dit document bevat een overzicht van de vossenjachten die zijn gehouden tijdens de ‘Reunies van de
Noordelijke VERON afdelingen’. Ze worden, voor zover kan worden nagegaan, sinds 1952 gehou-
den op Hemelvaartsdag. Ze staan bekend als de ‘Vossenjachten van de Noordelijke VERON afde-
lingen’. Er wordt gestreden om een wisselbeker.

Het bevat informatie, foto’s, kaarten, verslagen, certificaten van deelname, anekdotes, etc. 
Aan het eind is een overzicht opgenomen met de data en plaatsen waar de reünies en wedstrijden
werden gehouden, welke afdeling de organisatie had en wie er won.

Ref. 1901-JH-9190 - 2 januari 2023 - PA0JNH - pa0jnh@kpnmail.nl
Gegevens o.a. afkomstig uit eigen archief, Electron, Lieuwe Tijsma - PA0LH, Cor Hollander -
PA0COR, Peter Wijbenga - PE1CDA en Dick Fijlstra - PA0DFN.

Voorpagina: Dit is de beker die in 1989 door Lieuwe Tijsma - PA0LH beschikbaar is gesteld,
nadat hij zelf de oorspronkelijke beker vijf keer had gewonnen.
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Vossenjachten Noordelijke VERON afdelingen

Inleiding: de VERON Bekerjachten
In 1947 start een nationale competitie met zogenoemde "Bekerjachten", waarvoor door de VERON
Vossejachtcommissie een zeer gedetailleerd reglement is opgesteld [Electron mei 1952, pag.
158/160]. Daarbij gaat het in 1947 nog om het opsporen van alleen de vos. Daarna werd het moeilij-
ker. Er werd 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 vijf keer in totaal is
gewonnen. De jager die over het hele jaar het beste resultaat heeft behaald, ontvangt een eerste prijs en
een wisselbeker.

Reünie van de noordelijke VERON afdelingen
In 1952 wordt (voor zover nu nog valt te achterhalen) door de drie noordelijkste VERON afdelingen
Leeuwarden, Groningen en Heerenveen het initiatief genomen om te komen tot een reünie van de
noordelijke VERON afdelingen [5]. De reünie wordt vanaf dat jaar steeds gehouden op Hemelvaarts-
dag. In Electron lezen we hier weinig over. Vermoedelijk werd de informatie hierover bekend gemaakt
per convocatie of ook wel in Electron, of tijdens de afdelingsbijeenkomsten. Voor Leeuwarden was dat
in de Prinsentuin.
De VERON had in die tijd in de provincies Friesland en Groningen afdelingen in: Leeuwarden - A27,
Gaasterland - A14, Heerenveen - A21, Groningen - A19, Veenkoloniën - A41. Uit de afdeling Leeu-
warden, Gaasterland en Heerenveen is in 1957 de afdeling Friesland - A14 ontstaan. Deze afdeling
werd in 1985 gesplitst in de afdelingen Friesland-Noord - A14 (Leeuwarden), Friese Meren - A62 en
Friese Wouden - A63. De afdeling Groningen (A19) werd in 1982 gesplitst in Groningen (A19) en
Hunsingo (A60).

De reünies werden in de beginjaren (vermoedelijk van 1952 tot en met 1959) steeds gehouden in ho-
tel/café “De Klok” in Beetsterzwaag [1]. Daarna zien we verschillende plaatsen, waaronder in de jaren
‘60 af en toe Café Bruinsma aan de Vaart in Appelscha [2]. Daarna komt er steeds meer afwisseling in
de plaats van handeling.
‘s Morgens was er een gezellig samenzijn met bijvoorbeeld een lezing of demonstratie. ‘s Middags was
er de vossenjacht. Hierbij werd gestreden om “Wisselbeker van de Vossejachten van de noordelijke
VERON afdelingen”.
Vanaf 1971 zijn er geen samenkomsten met lezingen meer, er is dan alleen nog sprake van een vos-
senjacht.

1. Hotel/café De Klok - Beetsterzwaag, aan de Hoofdstraat 39,
tegenwoordig restaurant Kota Radja. Foto PA0JNH

2. Café Bruinsma aan de Vaart - Appelscha. Vaart ZZ 95 -
tegenwoordig hotel/restaurant ‘t Klaverblad. Foto PA0JNH
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3. 1952: Verslag van de eerste reünie van 
de Noordelijke VERON afdelingen en de hierbij
behorende vossenjacht.

5. NBJ 1952: Aankondiging in de Heerenveense koerier.

4. NBJ-1952: De deelnemers aan de vossenjacht bij Beetsterzwaag.

Vossejachten van de Noordelijke VERON afdelingen
De eerste vermelding van een Noordelijke Bekerjacht (NBJ) vinden we 1952 in de Heerenveense
koerier [5]. In ons verenigingsorgaan Electron is over deze activiteit helemaal niets te vinden. Na enig
zoekwerk kwam er wel een artikel in de Leeuwarder Courant boven water. Het bevatte een verslag van
de eerste reünie van de Noordelijke VERON afdelingen [3] en de daarbij gehouden vossenjacht.
Van de vossenjacht was zelfs een foto geplaatst [4].
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Daarna was er in Electron van april 1953 wel een aankondiging. Daarbij wordt een jacht voor de
VERON Bekerjacht competitie aangekondigd op 14 mei 1953, te organiseren door de afdeling Leeuw-
arden. De Noordelijke Bekerjacht wordt dan dus gekoppeld aan de landelijke Bekerjacht competitie,
m.u.v. 1958 toen er geen Bekerjachten waren. Dat blijft zo tot het einde van de Landelijke Bekerjacht
competitie in 1964.
De jachten zullen ieder geval tot 1964 wel zijn gehouden volgens de toen geldende algemene regels;
tot 1958 met één vos en één baken, daarna met één vos en twee bakens.
Uit de informatie op de eerste wisselbeker kunnen we afleiden dat de eerste drie jaren de beker werd
gewonnen door een afdeling, namelijk de afdeling Leeuwarden. In 1954 blijkt er ook al een individue-
le winnaar te zijn, namelijk G. Vollema. Vanaf 1955 zijn er alleen nog maar individuele winnaars. Zie
[7] en [6] voor enkele foto’s uit de jaren ‘50.

In het begin werden de jachten afwisselend
georganiseerd door de afdeling Leeuwar-
den, later Friesland, weer later Friesland-
noord (A14) en Groningen (A19).
In 1963 zien we voor het eerst dat een derde
afdeling de Noordelijke Bekerjacht organi-
seert. Het is de afdeling Meppel - A32.
Daarmee is Drente de derde noordelijke
provincie die als organisator van de Noor-
delijke Bekerjachten deelneemt. 
De wedstrijd in 1963 wordt gehouden in
Dwingeloo en is op 80 m en (voor het eerst
?) gelijktijdig ook op 2 meter. Ook in de
daarop volgende jaren, tot 1971 blijft het
een gecombineerde 80/2 m jacht. 
Tot 2007 was de afdeling Meppel regelma-
tig organisator van een jacht.

Vanaf 1972, is er steeds sprake van alleen een 2 meter jacht met één, twee of drie vossen en één of
twee bakens. In de jaren ‘90 en het begin van de jaren ´2000 ging het meestal met drie vossen en twee
bakens. In 1993 zelfs met vijf (ARDF)-vossen en twee bakens. Zie [17] voor een deelnemerskaart van
1983 met drie vossen en één baken. De vossen zijn dan meestal nog bemand en men schrijft de aan-
komsttijd op de kaart. De deelnemers krijgen meestal bij de start instructies op papier. Zie het voor-
beeld van de jacht in 1986 bij Tietjerk [14] en 1995 in Oranjewoud bij Heerenveen [16].

In 2001 gaat ook de afdeling Hoogeveen
(A26) af en toe een jacht organiseren. Er
wordt in dat jaar gebruik gemaakt van de z.g.
ARDF-zenders. Een set van vier zenders op
dezelfde frequentie die in een cyclus van vijf
minuten elk één minuut in de lucht zijn. Ze
zenden in morse respectievelijk MOE, MOI,
MOS en MO5 uit. Drie zenders moesten wor-
den opgezocht en MO5 moest worden ge-
peild.
Deze zat op een deel van de kaart dat wit was
gemaakt, Zie [23]. 

6. NBJ-195x. Een foto van PA0COR uit het eind van de jaren ‘50. Cor
vermeldt de volgende namen (van l. naar r.): ?, ?, ?, Roel Antonides, ?, Harry
Starrenborg, ?, Wiersma, ?, Willem Wassenaar (voorgrond), ?, ? , Cor
Hollander en Ele Bekema.

7. NBJ-1958. Foto uit een krant uit 2008. Vermeld worden de volgende
namen (van l. naar r.) Corry Hollander, Harry Starrenborg, Abe Frankema,
Joop Verkruysse, Willem Wassenaar (zendamateur), Abe Frankema en Ele
Bekema.
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8. NBJ-1985: De kaart voor het bepalen van de positie van de
twee bakens. 9. NBJ-1985: Wedstrijd formulier voor de deelnemers.

10. NBJ-1985: Uitslag van de wedstrijd.

11. NBJ-1986: Sietse Kooistra (r) ontvangt de wisselbeker uit handen van
PE0SHF (l), de voorzitter van organiserende afd. Friesland.

In 1985 werd de jacht voor het eerst gehouden in de
omgeving van Schoonloo. De organisatie was in handen
van de afdeling Groningen. Het was een gecompliceerde
wedstrijd; er waren twee bakens en drie vossen die op
verschillende tijden in de lucht waren, zie [9]. Er was
een kaart waarop alle bosvakken genummerd waren. De
start was bij het kruispunt van de twee doorgaande we-
gen aan de zuidkant van Schoonloo [8]. O.a. in het club-
blad van de afdeling Meppel verscheen een verslagje
met de uitslag [10].
De opzet in 1986 was ongeveer gelijk, drie vossen en
één baken. Winnaar werd de bekende vossenjager Sietse
Kooistra - PE1FFH [11]. Zie ook de volgende pagina.
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12. NBJ-1986: De kaart die men meekreeg voor het doen van de bakenpeiling. Het is (zeer waarschijnlijk) een zwart/wit
kopie van de topografische kaart van het gebied. De vos zat bij de stip met de cirkel, onder Giekerkerhoek. De start was
in Tietjerk, bij het dorpshuis.

13. NBJ-1986: Aankondiging.
14. NBJ-1986: Het formulier dat de deelnemers bij de start ontvingen.
Hierop werden de verrichtingen ingevuld.
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16. NBJ-1995: Uitgebreide instructies werden verstrekt bij de wedstrijd in Oranjewoud
bij Heerenveen.

De jacht in 2003 in Appèlbergen ging gedeeltelijk de mist in omdat de bakenzender niet werkte. Er
werd daarom geen winnaar aangewezen.
In 2004 wordt opnieuw gewerkt met vijf ARDF-zenders, waarvan er twee als baken functioneren.
Vanaf 2005 blijft dat zo. Over het algemeen zijn er dan steeds vier vossen en één baken.
Het blijft daardoor een wedstrijd die gewonnen kan worden door degene die de beste bakenpeiling kan
maken. Dat hoeft dus niet de snelste loper te zijn.....
Vanaf 2004 doet ook de afdeling Friese Wouden (A63) mee aan de organisatie. Na 2000 zien we ook
enkele keren dat twee leden van de VERON Vossenjacht Commissie (PA3FDC/ PA3BFA namens de
afdeling Hoogeveen) een jacht organiseren
Vanaf 2012 organiseerden de afdelingen Groningen (A19) en Hunsingo (A60) gezamenlijk enkele
jachten.

In de loop der jaren is het aantal deelnemers afgenomen. Een ontwikkeling die parallel loopt aan de
deelname aan andere vossenjachten. Wat wel opvalt is de in verhouding (zeer) geringe deelname van
jagers uit de organiserende afdelingen.

In 2018 werd de NBJ voor de 67e keer op rij gehouden. We kunnen stellen dat dit uniek is, geen enke-
le vossenjacht in ons land heeft zo´n langjarige traditie!

Af en toe verscheen er een uitgebreid verslag van de vossenjacht in Electron,o.a. [27] [25] of in de
lokale pers o.a. [30]. Af en toe was er een certificaat voor alle deelnemers [21], [24], [29],[20], [22].

15. NBJ. Dit is de beker die in1989 door
PA0LH beschikbaar is gesteld.
In 2019 kan de laatste winnaar er nog in
worden gegraveerd. In 2020 zal naar een
nieuwe beker moeten uitgezien!
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19. NBJ 1982 te Grolloo. Van l. Naar r. A. Kloosterman - PA3BHT
(winnaar), PE1GYZ en PA0OKA (organisatoren A19). Foto PA0JNH (ook
deelnemer).

20. NBJ-1999: Certificaat van deelname.

21. NBJ-1990: Certificaat van deelname.

22. NBJ-2005: Certificaat van deelname.

17. NBJ 1983. Deelnemerskaart.

18. NBJ-1979. Start in Leek. Op de foto zien we o.a. PA0LH (op de voorgrond), C.
Hollander - PA0COR (winnaar - ongeveer in het midden) en PA0OKA (2e van rechts). Er
waren circa 25 deelnemers. Foto PA0JNH (ook deelnemer)
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23. NBJ-2001: De kaart die de jagers kregen. De start is rechtsboven, in de ‘Anne de Vries-hoek’ bij Meppen aan de weg naar
Zweeloo. Het rechterdeel van de kaart is wit gemaakt, daar moest het baken zich bevinden. Dat werd in die tijd wel vaker gedaan om
het peilen moeilijker te maken.

24. NBJ-1993: Certificaat van deelname.
25. NBJ-1987: Verslag in Electron.
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De wisselbeker
Vanaf 1954 is er een wisselbeker voor de
winnaar. Bij deze wisselbeker hoort een
reglement [26].

De eerste beker werd beschikbaar gesteld
door T. Tijsma, PA0FF.
Hij was een zendamateur uit Huizum, een
voorstad van Leeuwarden. In Huizum was
hij gemeentesecretaris.

In 1989 won Lieuwe Tijsma, PA0LH, de
zoon van PA0FF voor de vijfde keer deze
wisselbeker. Daarmee werd deze na de
38e NBJ de beker definitief zijn eigen-
dom.
Lieuwe heeft persoonlijk een nieuwe be-
ker [15] beschikbaar gesteld. 
Deze heeft de volgende tekst:
 

PA0LH - WISSELBEKER - VOSSE-
JACHTEN NOORDELIJKE VERON AF-

DELINGEN

Tot op heden (2015) is er nog niemand in
geslaagd deze beker drie keer achter el-
kaar of vijf keer in totaal te winnen.

Overzicht wedstrijden en winnaars
Bij het overzicht over de ontwikkeling van
de Noordelijke Bekerjachten hoort een
overzicht met daarop de plaatsen waar de
reünies/vossejachten werden gehouden, de
afdelingen die ze organiseerden en de
winnaars.
Waar dit overzicht café Bruinsma aan de
Vaart vermeldt, wordt bedoeld de Opster-
landse Compagnonsvaart die langs Appel-
scha loopt.

Het overzicht is nog niet compleet. Er
ontbreken nog gegevens uit de beginjaren
en uit 1976 is ook niet alles bekend. Wel
kan met redelijke zekerheid worden ge-
steld dat de evenementen van 1952 tot en
met 1959 steeds hebben plaatsgevonden
vanuit café De Klok in Beetsterzwaag.

We houden ons aanbevolen voor aanvullende informatie, in het bijzondere t.a.v. enkele startplaat-
sen/organisatoren.

26. Reglement van de wisselbeker
van de Noordelijke Bekerjachten.

27. NBJ-1992. Verslag in Electron van het evenement. Waar staat PA0ECZ
moet staan PE1ECZ.
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Twee anekdotes uit de begintijd van de Noordelijke Hemelvaarts 
Bekervossenjachten (50 en 60-er jaren). 

Verteld door Klaas van Dorsten - PA0KDM aan Dick Fijlstra - PA0DFN

1.Tijdens de bekervossenjachten in de drie noordelijke provincies , waarbij eerst zender 1 een hele tijd
in de lucht was ( een uur tot anderhalf uur) en vervolgens zender 2 (na een uur in de lucht kwam) en
daarna meestal nog zender 3 als thuispost, gebeurde het maar al te vaak, dat een aantal jager tot een
groep “klonterde”.
Zo ook dit maal tijdens een jacht in de buurt van het Drentse Diever. Prof. Hendrik de Waard - PA0ZX
was een regelmatige deelnemer van deze jachten.
Een groep jagers, waaronder PA0ZX en XYL, aangekomen bij een vrij brede sloot ( vaart)  kreeg te
maken met het probleem, dat de thuiszender over de sloot peilde en de plek met brug nergens in het
vizier lag. PA0ZX aarzelde geen moment, nadat hij de volgende worden sprak: “In de wiskunde is de
kortste verbinding tussen twee punten een rechte lijn”, stapte hij van de wal in de sloot. Gaf zijn vrouw
de opdracht om de rok op te trekken en op zijn schouders plaats te nemen en de peilontvanger droog te
houden…….en zo ging het tweetal door het water naar de overkant.
Geen van de andere vossenjagers volgde het voorbeeld van Hendrik de Waard en gingen een brug over
de vaart zoeken. Toen de ploeg uiteindelijk aankwam bij het café waar de eindvos verstopt was, zaten
Hendrik de Waard en vrouw al uitgebreid op het terras te genieten van een hartversterking. Hendrik de
Waard sprak toen de legendarische woorden:……”En wederom mijne heren is hiermee bewezen, dat
de kortste verbinding tussen twee punten een rechte lijn is”.
De natte broek van Hendrik was al aardig door de zon opgedroogd.

2. Tijdens een Hemelvaarts Bekervossenjacht op het militair oefenterrein Havelte Oost was een 80 m
vos opgesteld bij de met water gevulde genie put. De antenne was over het water gespannen. Ondanks
alle goede voorzorgen bleek de antenne niet voldoende te stralen.
Een van de organisatoren kwam op het idee om thuis snel een paar zakken strooizout op te halen. Deze
werden in het water van de genie put leeggegooid. Volgens het verhaal van Klaas bleek dit een betere
“ground” op te leveren, met als gevolg dat de antenne nu wel goed straalde en was het probleem opge-
lost.

Herinnering van Lieuwe Tijsma - PA0LH (zeer vele jaren deelnemer)
Ik zie nog Hendrik de Waard op afgetrapte gymschoentjes. Ik dacht "die kan zich toch wel een paar
goede wandelschoenen permitteren!" Hij benaderde het jagen op een wetenschappelijke manier.(zie
verder in dit verhaal). Hij hield angstvallig metalen objecten in de omgeving in de gaten i.v.m. baken
peilingen.

28. NBJ-1995: Peter Wijbenga - PE1CDA en Tom Pitstra - PA2IP
van de afdeling Friesland-noord feliciteren de winnaar Gerard
Nieboer - PA1AT.

29. NBJ-1996: Certificaat van deelname.
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30. NBJ-2002: Artikel uit het Nieuwsblad voor N.O. Friesland van 15 mei 2002 over de NBJ van dat jaar.
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31. NBJ-2011: Jan Hoek - PA0JNH won de wisselbeker bij
Zorgvliet/Wateren.

32. NBJ-2005: Janneke de Jong - PA3BFA (links) werd winnaar met
een mispeiling van slechts 4 mm. Ze kreeg de beker uit handen van
Jaap de Jong - PE1CHN, die de wedstrijd voor de afdeling Friese
Wouden organiseerde.

33. NBJ-2005: De kaart van de wedstrijd met de richting van de vier
vossen en het baken (B).

34. NBJ-2010: Detail van de kaart. B is het baken.
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35. NBJ-2015: Daniel Poniatowski, uit Assendelft, ontvangt de wisselbeker
uit handen van Harm Schutte, één van de organisatoren van de wedstrijd
in het Lauwersoogbos.

36. NBJ-2017: Frank Talens - PF5T (A63) overhan-
digt de wisselbeker aan Jan Hoek - PA0JNH.

37. NBJ-2015: Een deel van de kaart van de wedstrijd met de vier vossen (1..4) en het baken (B).
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38. NBJ-2017: De kaart van het wedstrijdgebied bij Olterterp (Beetsterzwaag). F1 - F4 zijn de vier vossen, rechts van de start en F5
is het baken, links van de start.

39. NBJ-2016: De kaart met de 4 vossen en het baken in het bos bij Meppen. Start bij de Anne de Vrieshoek.
Het baken zit rechts (B). PA0JNH maakte een forse mispeiling op 2 m, 40 mm.
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40. NBJ-2018: De kaart van het wedstrijdgebied. De start is links en de finish is rechts. Er zijn vier ARDF zenders die men moet opzoeken.
De vijfde ARDF zender (B) bevindt zich buiten het wedstrijdgebied aan de andere kant van de N370 en fungeert as baken dat in kaart moet
worden gebracht. Gezien de geringe afstand moet dat niet al te moeilijk zijn geweest.

41. NBJ-2018: Jenny Fijlstra - NL12125 werd dit jaar de winnaar. Ze had 3 mm misgepeild
en had ook de snelste tijd. Ze kreeg de wisselbeker uit handen van Dirk de Wit - PA4DDW.
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42. NBJ-2019: Dick Fijlstra - PA0DFN (rechts) reikt de wisselbeker uit aan
Berend Kuiper - PD1BK. Op de beker is goed te zien dat er in de linker kolom
nog maar plaats is voor één winnaar.

43. NBJ-2019: De kaart van het wedstrijdgebied, formaat A4 landscape. Het linker deel bevat de verkleinde standaard kaart voor
vossenjachten vanuit IJhorst. De start was bij café ‘t Vosje (bij de T-splitsing linksboven).
Het rechter deel (het omstreepte deel) was voor de deelnemers wit gelaten. Ergens in dat gebied was het baken (vos 5) geplaatst. Voor
iedere mm mispeiling kreeg men één strafpunt.
Maar er waren ook strafpunten voor een tijdsoverschrijding en -onderschijding. Er werd van uit gegaan dat met een snelheid van 3,5 km
per uur zou worden gelopen. Voor de optimale route was een duur van 92 minuten berekend. Elke minuut die men er langer of korter over
deed, leverde ook één strafpunt op. Dus nu waren de hardlopers echt in het nadeel... 
De winnaar Berend - PD1BK had 35 (20 tijd + 15 bakenpeiling) strafpunten. Jenny - NL12125 (46 strafpunten) werd tweede en Wim -
PA3AKK (55 strafpunten) werd derde. Er waren 14 deelnemers.

In de jaren 2020 en 2021 werden nage-
noeg geen ARDF wedstrijden georgani-
seerd. Dit kwam door de beperkingen die
de overheid ons oplegde als gevolg van
de heersende coronapandemie (COVID-
19).
Er waren dus ook geen wedstrijden om
de wisselbeker van de ‘Vossenjachten
van de Noordelijke VERON afdelingen’.
In 2022 waren deze beperkingen opgehe-
ven kon de 69e wedstrijd worden gehou-
den. Deze keer weer rond Olterterp, bij
Beetsterzwaag. Georganiseerd door de
VERON Afd. Friese Wouden.
Het geluk was echter niet met de organi-
satoren en de deelnemers. Bij de start
hoorden de wachtenden de zenders één
voor éen in de lucht komen. Eerst gaf
vos 2 continue een draaggolf en werd
vos 1 maar gedurende twee uitzendperio-
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44. NBJ-2022: Een deel van de deelnemers. Geheel links organisator
Frank Talens (PA5FT) en familie, PA4BWD, NL12125 (zittend), PE5TT,
PD1BK, PA0DFN, PA3AKK (gehurkt) en PA7KY. Foto PA0JNH

45. NBJ-2022: Frank Talens overhandigt de wisselbeker aan Wim Hoek -
PA3AKK (links). Hij maakte de beste bakenpeiling. Als u goed kijkt ziet u
dat op de sokkel van de beker een plaatje is geplaatst waarop nog veel
namen kunnen worden gegraveerd. Er is dus nog geen behoefte aan een
nieuwe beker.

46. NBJ-2022: Vos 1 en 2 werkten niet. Vos 5 is het baken dat
in kaart moest worden gebracht.

den gehoord. Volgens PA0DFN had hij de zenders voorzien van nieuwe batterijen, maar daarbij moet
iets zijn misgegaan. Uiteindelijk kwamen vos 1 en 2 niet meer in de lucht en moesten alleen vos 3 en
4, die vrij dicht bij elkaar in het zuidelijke deel van het terrein zaten, worden opgezocht. Vos 5, die in
het noordoostelijke punt van het terrein zat, kwam na de start in de lucht en was het baken dat in kaart
moest worden gebracht.
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Noordelijke Bekerjacht 

Nr. Startplaats Datum Organisatie Winnaar

01e Café De Klok, Beetsterzwaag 1952.05.22 ??? W: Afd. Leeuwarden
02e Café De Klok, Beetsterzwaag 1953.05.14 Leeuwarden W: Afd. Leeuwarden
03e Café de Klok/Kruispunt bij Lauswolt, Beetsterzwaag 1954.05.27 Groningen W: Afd. Leeuwarden 1e: G. Vollema
04e ???, Beetsterzwaag 1955.05.19 Leeuwarden W: C. Hollander
05e Café De Klok / Bushalte, Beetsterzwaag 1956.05.10 Groningen W: R. Spiker
06e Café De Klok, Beetsterzwaag 1957.05.30 Friesland W: W. Wassenaar
07e ???, ??? [7] 1958.05.15 ??? W: A. Vollema
08e Café De Klok, Beetsterzwaag 1959.05.07 Friesland W: v.d. Zweerde
09e Zaal Mulder op de Brink, Dwingeloo 1960.05.26 Meppel W: J.H. Bakker
10e Café Bruinsma aan de Vaart, Appelscha 1961.05.11 Groningen W: H. Speelman
11e Café De Klok, Beetsterzwaag 1962.05.31 Friesland W. A. Vollema
12e Zaal Mulder op de Brink, Dwingeloo 1963.05.23 Meppel W: A. Okkema
13e Zaal Mulder op de Brink, Dwingeloo 1964.05.07 Groningen W: G.J. Stegeman
14e Café Bruinsma aan de Vaart, Appelscha 1965.05.27 Friesland W: C.L. Nijdam
15e Hotel Brinkzicht, Diever 1966.05.19 Meppel W: H. Nijdam
16e Café Duinen Zahte, Appelscha 1967.06.04 Groningen W: L. Tijsma, PA0LH
17e Café Bruinsma aan de Vaart, Appelscha 1968.05.23 Friesland W: L. Tijsma, PA0LH
18e ???, ??? 1969.05.15 Meppel W: L. Huitema
19e Café Meerzicht (waterjacht), Midlaren 1970.05.07 Groningen W: R. Bakker
20e Café Bruinsma aan de Vaart, Appelscha 1971.05.20 Friesland W: P. de Beer
21e Start op de Brink, Diever 1972.05.11 Meppel W: L. Tijsma, PA0LH
22e Café/Rest. De Drentse Aa, Schipborg/Zuidlaren 1973.05.31 Groningen W: B. Zwerver, PA0ZH
23e Hotel de Klok, Beetsterzwaag 1974.05.23 Friesland W: A. Bloeming, NL513 (later PA0ABE)
24e Hotel Brinkzicht, Diever 1975.05.08 Meppel W: J.F. Douma, PA0MVD
25e ???, ??? 1976.05.27 ???  W: C. Hollander, PA0COR
26e Dorpshuis, Beetsterzwaag 1977.05.19 Friesland W: L. Tijsma, PA0LH
27e KMT Johannes Postkazerne, Havelte 1978.05.04 Meppel W: W. Schaap, PA0WSO
28e Park Nienoord, Leek [18] 1979.05.24 Groningen W: C. Hollander, PA0COR
29e Dorpshuis, Beetsterzwaag 1980.05.15 Friesland W: L. Hollander (QRP van PA0COR)
30e HMT Johannes Postkazerne, Havelte 1981.05.28 Meppel W: L. Hollander (QRP van PA0COR)
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31e Camping De Berenkuil, Grolloo 1982.05.20 Groningen W: A. Kloosterman [19]
32e Dorpshuis, Beetsterzwaag 1983.05.12 Friesland W: L. Hollander (QRP van PA0COR)
33e Staphorster bos, IJhorst 1984.05.31 Meppel W: M. Brommer
34e Schoonloër Veld, Schoonloo [8] 1985.05.16 Groningen W: H. de Geus, PA0PWP
35e Kleine Wielen, Tietjerk [12] 1986.05.08 Friesland-noord W: S.W. Kooistra, PE1FFH [11]
36e De Woldberg, camping De Kom, Steenwijk [25] 1987.05.28 Meppel W: H. Tempelman - PE0RTM
37e Boswachterij, Grolloo 1988.05.12 Groningen W: H. de Geus, PA0PWP
38e Kleine Wielen, Tietjerk 1989.05.04 Friesland-noord W: L. Tijsma, PA0LH
39e 't Vosje, IJhorst 1990.05.24 Meppel W: W. Schaap, PA0WSO
40e Café Kregel, Zeijen 1991.05.02 Groningen W: G. Nieboer, PA3EKK (later PA1AT/PA0U)
41e Restaurant Tjaarde, Oranjewoud [27] 1992.05.28 Friesland-noord W: G. Nieboer, PA3EKK (later PA1AT/PA0U)
42e Lemelerberg, Lemele 1993.05.20 Meppel W: J. Hoek, PA0JNH
43e Langeloer Duinen, café Zwaneveld, Norg 1994.05.12 Groningen W: L. Tijsma, PA0LH
44e Restaurant Tjaarda, Oranjewoud 1995.05.25 Friesland-noord W: G. Nieboer, PA3EKK (later PA1AT/PA0U) [28]
45e Nabij Openluchttheater, Diever 1996.05.16 Meppel W: PA3FJQ(nu PA1FOX)/PD0RND
46e Café Bathoorn, Lieverden 1997.05.08 Groningen W: L. Tijsma, PA0LH
47e Boswachterij Appelscha, Appelscha 1998.05.21 Friesland-noord W: P.J. Fijlstra NL12138
48e Kuinderbos, Noordoostpolder 1999.05.13 Meppel W: J. Fijlstra, NL12125
49e Langeloer Duinen, Norg 2000.06.01 Groningen W: F. de Vroom, PA3FDC
50e Anne de Vrieshoek, Zweeloo [23] 2001.05.24 Hoogeveen W: J. Fijlstra, NL12125
51e YMCA Centrum, Kollummeroord [30] 2002.05.09 Friesland-noord W: T.v. Amerongen PE1PBQ
52e Paviljoen Appelbergen, Noord Laren 2003.05.29 Groningen W: Geen winnaar - Baken defect
53e Duurswouder Heide, Wijnjewoude 2004.05.20 Friese Wouden W: F. de Vroom, PA3FDC
54e Duurswouder Heide, Wijnjewoude [33] 2005.05.05 Friese Wouden W: J. de Jong, PA3BFA [32]
55e Theehuis De Bosrand, Norg 2006.05.25 Groningen W: H. Dijkema, PA4BC
56e Witte bergen en Carstenbos, IJhorst 2007.05.17 Meppel W: J. Hoek, PA0JNH
57e Camping Zonneveld, Zorgvlied/Wateren 2008.05.22 Friese Wouden W: A. Kuiken, PE1PFP
58e Oosterduinen, Café Zwaneveld, Norg 2009.05.21 Groningen W: H. Dijkema, PA4BC
59e Boswachterij Gees, Meppen [34] 2010.05.13 Hoogeveen W: H. Dijkema, PA4BC
60e Camping Zonneveld, Zorgvlied/Wateren 2011.06.02 Friese Wouden W: Jan Hoek, PA0JNH [31]
61e Ballastplaatbos, Lauwersoog: 2m (Beker) en 80m 2012.05.17 Groningen/Hunsingo W: Wim Hoek, PA3AKK
62e Boswachterij Gees, Meppen 2013.05.09 Hoogeveen W: Jenny Fijlstra, NL12125
63e Bos bij Olterterp, Beetsterzwaag: (80m) 2014.05.29 Friese Wouden W: Jenny Fijlstra, NL12125
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64e Lauwersoog- en Zuidwalbos, Lauwersoog:[37] 2015.05.14 Groningen/Hunsingo W: Daniel Poniatowski [35]
65e Gees - Anne de Vrieshoek ARDF + Baken 2m [40] 2016.05.05 Hoogeveen W: Dolf Kuiken - PE1PFP
66e Olterterp (Beetsterzwaag) ARDF + Baken 2m [38] 2017.05.25 Friese Wouden W: Jan Hoek - PA0JNH [36]
67e Groningen - Stadspark ARDF + Baken 2m [40] 2018.05.10 Groningen/Hunsingo W: Jenny Fijlstra - NL12125 [41]
68e IJhorst - ARDF + Baken 2m [43] 2019.05.30 Meppel W: Berend Kuiper - PD1BK [42]

[in 2020 en 2021 was er geen wedstrijd. De reden was de beperkingen die golden als gevolg van de coronapandemie (COVID-19) die heerste.]
69e Olterterp - ARDF + Baken 2m [46] 2022.05.26 Friese Wouden W: Wim Hoek - PA3AKK [45]

(NB: PA3FDC/PA3BFA is A26 - Hoogeveen)

??? Over deze vossenjacht zijn geen gegevens gevonden. Alleen de winnaar is bekend.
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