
Hierbij de uitslag van de Veron A35 Snertjacht 2020 

Plaats  Call/Naam  Tijd 

1  DJ9EY Theo  71 min. 

2  PG8M Marcel  74 min. 

3  PA3AKK Wim  96 min.  

4  PAØJNH Jan  97 min.  

 

 

Op zondag 16 februari 2020 organiseerde de VERON afd. A-35 Nijmegen haar jaarlijkse snert jacht. 

De start plaats was deze keer vanaf het club-honk St. Vincentius in de wijk Lindeholt. 

De organisatie bestond uit 6 leden te weten: 

Een fotograaf Ardo PAØAVK voor de nodige actie foto’s, 

3 vossen temmers te weten: Gery PE2GER, Rene PD1RJ en 

 Edwin PD2EMN 

De catering werd verzorgd door de kok PB0AEZ en hulpkok Fred NL13650.  

Een 8-tal jagers namen de moeite om de storm te trotseren om deze 

lastige vossen te jagen. 

 

Er werd met een tussenpose van 2 minuten gestart. Dit om te voorkomen dat de jagers als een 

ganzen familie achter elkaar gingen lopen.  

De vossen zenden 1 minuut uit en drie minuten niet. Zodanig dat zij na elkaar zonden. Dus steeds 

was een van de vossen in de lucht.  De 5de vos stond vlak bij het einddoel en zond permanent uit. 

Na ruim 1 uur kwamen de eerste jagers binnen. Echter zij hadden vos 4 gemist. Het 

wedstrijdformulier kon dus niet afgetekend worden. De jager ging weer op pad. Om die duivelse 4de 

vos op te sporen.  

 

Na ruim 1,5 uur begonnen de overige jagers binnen te 

druppelen. Voldaan waren zij. Ze hadden alle vossen 

opgespoord.  



Het keuken personeel had intussen de snert lekker warm en het 

roggebrood met spek stond op tafel. 

De jagers en de organisatoren lieten zich de snert goed smaken 

en overladen de kok met complimenten. 

De regen begon te dreigen en op het laatste kwam er nog een 

jager het honk binnen vallen. 

Ach en wee.   Hij vond een lege soeppan. De kok was hem totaal 

vergeten. 

Maar met een flinke portie koude snert en het restant brood 

met spek had hij s’avonds thuis nog een heerlijke maaltijd. 

 

 

De organisatie bedank het bestuur van St. Vincentius voor het beschikbaar stellen van het bestek, 

borden, soepkoppen en een kookplaat. 

 

Namens de vossenjachtcommissie 

Jan PB0AEZ 

Fred NL 13650 

Gery PE2GER 

Rene PD1RJ 

Edwin PD2EMN 

Ardo PAØAVK 


