EEN RONDJE LANGS (H)FT BANEN IN DE UK - 2017
Als Engeland één van je favoriete vakantielanden is én je
graag een rondje HFT schiet is de link snel gelegd … In
de UK zijn ze gezegend met een aantal mooie
permanente (H)FT banen en schietgelegenheden waar
je de hele dag terecht kunt. Vooral in de Midlands kun
je prima vooruit en een mooi rondje maken, waarbij je
nooit verder hoeft te rijden dan één of twee uurtjes om
weer een nieuwe plek te verkennen.
Een dagje niet schieten? Cambridge, Oxford, York en
Yorkshire, verschillende nationale parken liggen
allemaal in de buurt en zijn een bezoek meer dan
waard.

VOORBEREIDING …
Boek de overtocht en zorg dat je de telefoonnummers of websites van de verschillende clubs bij de hand
hebt. Dat is alles. Zonder uitzondering ben je overal van harte welkom, en vinden ze het leuk om
buitenlandse ‘gasten’ te ontvangen.
Wij hebben gekozen voor B&B’s of country pubs / inns - dat vinden wij het leukste. Je kunt vooruit
boeken, maar onze ervaring is dat je m.b.v. het Internet altijd wel een leuk plekje vind als je ter plekke
besluit ergens te blijven. Op de UKAHFT website staan ook per locatie een aantal suggesties voor
accommodatie in de buurt.
Sommige banen hebben een commerciële grondslag (Furnace Mill, The Greyhound, Pete’s Airgun Farm),
de clubs opereren meestal o.b.v. een gehuurd stuk land en/of bos en leden die een jaarlijkse bijdrage
betalen. De bedragen die je betaalt om gebruik te maken van de faciliteiten variëren van £ 13 p.p.p.d. tot
helemaal niks :). Voorafgaand aan een wedstrijd hanteren de meeste clubs de ‘gratis’-regel.

M.A.D. / MALDON
Een logische eerste stop. Slechts een uurtje rijden van Harwich, een leuke en mooie baan. Ze hebben een
permanente, overdekte plinking range (zoals eigenlijk alle clubs wel) met klapdoeltjes van 8 tot ruim 50
meter, en zoals in Engeland gebruikelijk: op de vaste afstanden metalen platen die iedere dag worden
gespoten en ideaal zijn om je scope of zero te controleren.
Daarnaast een vast HFT parcours van 30 lanes ‘in the open’ (je schiet
naar het bos toe) en een 30 lanes HFT parcours in het bos, de heuvel
op. En in Maldon staat, net als op de Maasvlakte, altijd wind … tricky, at
best.
In Maldon zijn een paar pubs met kamers, wij zaten in The White Horse,
prima adres! Slechts 10 minuutjes rijden naar M.A.D. en een heel leuk
dorp - gewoon High Street afwandelen tot aan het water en alles wat je
nodig hebt of eten kunt kom je onderweg tegen.
Wij hebben meegedaan aan de woensdagavond-wedstrijd - ‘s avonds komen er informeel een berg
mensen aan, je krijgt een scorekaart, zoekt een peg uit en amuseer jezelf :).
Er stond echt een hele pittige wind, dwars op de baan, 2 mil-dots correctie op 35-40 meter … onze score
laat ik dus maar achterwege nu :).

We besloten hier wat langer te blijven omdat in dat weekend de MAD ‘double header’ UKAHFT werd
geschoten, en we daaraan wilden meedoen. Dat hebben we geweten ook - het niveau ligt daar toch wel
een heel stuk hoger dan hier :) … en de baanbouwers zijn experts in distance-traps en ‘technical’ courses.
De eerste dag was ‘in the open’ met een stevige wind, dus uitdaging genoeg! De topper: bovenop de
heuvel, in de volle wind, een 35mm kill zo’n 20 meter hoog in een eikenboom op maximale afstand …
Ellis schoot hem wel om en kreeg een staande ovatie! En dan zijn er nog schutters die op zo’n baan er
maar 4 of 5 laten staan!
(om je een idee te geven: met 41 /42 punten van de 60 zaten we in de middenmoot).
De tweede dag was in het bos, minder wind dus. Dan vallen de
baanbouwers terug op distance traps en custom doeltjes (hele
kleintjes die ver weg lijken te staan of hele grote die dichterbij
lijken te staan - ‘Crowzilla’ is een 2 x zo grote kraai-target met een
40 mm killzone) … serieus, je staat naar een doeltje te kijken, laag,
achter een heuveltje en je zou zweren dat het maximaal 25-30
meter is - staat-ie gewoon op 42 meter …
Verder veel kleine killzones op maximale afstand en staanders en
knielers. Het loont om de maximale afstanden per houding en killzone te kennen!
Op deze middag kwamen we wel tot op het bot doorweekt terug - wat kwam er een stortbui naar
beneden! Maar … dat was wel de enige keer in de drie weken dat we daar waren!
Ga je naar Maldon, neem contact op met Richard. Telefonisch, niet mailen of sms’en ‘as modern
technology confuses him’ :). £ 10 pp - maar wij hoefden vanwege de wedstrijd niet te betalen.

THE GREYHOUND
Zo’n 1 1/2 uur rijden van Maldon ligt Coventry. Prima uitvalsbasis
voor zowel the Greyhound als Furnace Mill.
De Greyhound moet je een keer gedaan hebben … ook hier een
uitgebreide overdekte plinking range tot 70 meter (incl. mooie belltargets!) en een grote HFT/FT baan in het bos.
Ook FT, dus best wat doeltjes op 50 meter (of iets verder, we
hebben ze ook op 55 meter gezien).
De baan ligt achter een schitterende pub (The Greyhound) aan het
water, waar de smalle ‘canalboats’ veelvuldig voorbij komen en een
prima plek voor een mooie lunch of een pint of Guinness aan het eind van de dag. Geliefde plek, dus
voor de lunch even reserveren!
De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat deze baan wel wat ‘TLC’
(tender loving care) nodig heeft.
Je kunt ook zeggen dat hij uitdagend is :) … pegs ontbreken
grotendeels, er moet nodig weer eens gesnoeid en gemaaid worden
in het bos.
Ook de doeltjes mogen wel weer eens gespoten worden. We hebben
maar een paar lanes daadwerkelijk liggend kunnen schieten
vanwege het hoge gras.
Maar die knulligheid heeft juist wel iets. En we schrijven dit nadat we al die andere mooie banen hebben
bezocht - kom je zo uit Nederland dan waan je je in een paradijsje!

Bellen is niet nodig. 7 dagen per week open, Dave woont op het terrein en is er altijd. Kosten £ 4.50 p.p.
incl. koffie en thee :) en je luchtfles vullen kan hier ook tegen een schappelijk bedrag.
The Greyhound ligt ook vlakbij Kelmarsh, waar in april de WK HFT wordt georganiseerd, het HFT Team
Holland is hier meestal op de vrijdag voor het WK te vinden.

FURNACE MILL
Een half uurtje voorbij The Greyhound ligt Furnace Mill. Volg de routebeschrijving op de website, anders
vind je het niet :)
Commerciële baan, maar niet minder gastvrij en heel professioneel
gerund. Perfect op orde, alles. Mooie plinking range tot 60 meter, veel
HFT doeltjes, div. Bell-targets en andere fun-doeltjes en papieren
targets op de vaste afstanden. 4 (!) HFT banen, maar daarvan zijn er
twee voorbehouden aan wedstrijden - blijft een volledige 30 lanes en
een kleinere 15 lanes baan over. Genoeg :)
Iedere dag worden alle doeltjes gespoten en papieren targets
vervangen. Deze baan ligt in een schitterend bos, en de reeën gaan
regelmatig voor je doeltjes langs :)
Beneden liggen visvijvers, waar gevist mag worden - genoeg bedrijvigheid dus. Klein winkeltje (pellets en
dergelijke) en een kantine met drankjes en snacks.
Deze baan hoort wel tot onze favorieten - mooi opgezet, uitdagend ook als je hem al een keer gelopen
hebt.
Een van de leuke aspecten van schieten in de UK is dat het veel normaler is dan in Nederland, en er altijd
wel medeschutters aanwezig zijn om een praatje mee te maken. De meesten blijven op de plinking
range, meestal heb je de HFT banen voor jezelf. Maar ze nemen het wel serieus - en geven veel geld uit
aan het oppimpen van hun buksen. Een standaard PCP- of veerbuks zul je niet veel zien :)

NOMAD’s
Zo pratend met twee medeschutters werden we uitgenodigd voor de
wedstrijd bij Nomad’s, vlakbij Furnace Mill in Martley. ‘De moeilijkste
HFT baan van Engeland’ volgens hen, ook omdat het op een heuvel
ligt en er altijd wind staat.
Konden we niet weigeren :) - en gelukkig, hier hebben we de
Nederlandse eer wél hoog kunnen houden. Ruud was 5e met 51
punten met nummers 3 en 4 maar 52 punten.
Nomad’s … gewoon een of twee mannen die 50 acres bos leasen,
leden die £ 20 (!) per jaar betalen en waar ze 4 of 5 banen kunnen
opzetten!
Ze wisselen regelmatig van baan, moeten alleen wel de touwtjes van
de doeltjes afhalen, want die worden doorgevreten door de
konijnen (wij hebben er ook 2 doormidden getrokken :) ).
Mooie combinatie van bos en open strook er door heen!

EMLEY MOOR
De langste autorit van de vakantie … zo’n 2 1/2 uur naar het Noorden, in West
Yorkshire, ligt onze favoriet: Emley Moor. In een schitterende omgeving, ook weer
zo’n club die voor ’n habbekrats een groot stuk bos huurt waar ze met gemak 3
permanente FT-banen kwijt kunnen.
Ook 7 dagen per week open, met een overdekte plinking-range en een permanente
HFT baan in het bos, samen met een permanente FT-baan in een deels meer open
deel. Bel Trevor, en je bent meer dan welkom! Je moet echt moeite doen en
aandringen om iets te mogen betalen hier.
Wij hebben overnacht in Wakefield, the Mews hotel - een pub /
country inn met een heel goed restaurant en 6 of 8 prima kamers.
Tien minuutjes rijden naar de baan.
Hier in Emley Moor troffen we een oude bekende, Ian Bainbridge,
die daar met zijn caravan overnachtte en druk bezig was de baan op
te zetten voor de HFT Masters wedstrijd. Daar is hij dagen mee
bezig!
Een moeilijke, hele technische baan maar een genot om langs te
lopen. Doeltjes hoog, laag, over beekjes, heuveltjes - werkelijk schitterend.
Op zondagmorgen checken we vroeg uit bij het hotel, we willen de ochtendsessie schieten omdat we ‘s
middags nog door moeten naar York. Als we het hotel uitstappen is het buiten echter pikzwart en de
regen komt met bakken uit de lucht - dus we besluiten om de wedstrijd de wedstrijd te laten (we willen
niet alle spullen zeiknat in de auto).
Nog geen half uur onderweg naar York breekt het helemaal open, en we hebben geen regen meer gezien
… later hoorden we dat ze de wedstrijd ook vrijwel droog hebben kunnen schieten! Jammer hoor.

PETE’S AIRGUN FARM
Slechts een half uurtje van Harwich, dus een prima eerste óf laatste stop. In ons geval de laatste voor we
de nachtboot terug naar Hoek van Holland pakken.
Ook een prima plek om je geweer te testen! Twee grote overdekte
hallen, recent opgeknapt, tot 45 meter met alle mogelijke doeltjes.
Winkeltje, koffie / thee / drankjes.
Een wat knullig HFT baantje buiten, waar je vanuit een half open
schuur op schiet (liggend op strobalen, staand achter een hek,
knielend tegen de steunbalken) en nog een grote plinking baan buiten
met een variëteit aan doeltjes.
In Nederland zouden we een moord doen voor zo’n lokatie! Altijd
open, £ 13 pppd - de eerste keer betaal je wat meer (£ 25) omdat Pete
dan met je meeloopt om je alles te laten zien.
Dit jaar hebben we Cambridge overgeslagen, dat is ook een leuke
wedstrijd, iedere zondag. En één keer per maand worden de UKAHFT
rules gelaten voor wat ze zijn en gelden de ‘Cambridge rules’ … wat
zoveel betekent als ‘no rules’ :). Doeltjes op 55 meter, alleen zichtbaar als je nog nét met je linkerteen de
peg aanraakt, dat werk.

AFSLUITEND ☺
Als je wilt kun je ieder weekend wel ergens in de UK een wedstrijd schieten - meestal heb je keuze uit
minimaal 3-4 lokaties verspreid over het land.
De huidige koers van het Britse pond (€ 1.15 – 1.20) maakt een trip naar de UK extra aantrekkelijk, zeker
als je ‘spullen’ nodig hebt … outdoor clothing is echt veel goedkoper daar, en ook alles wat luchtbuksgerelateerd is ligt beduidend onder onze prijzen.
Een airgunshop is zo gevonden, daar zijn er genoeg van. Wij hebben er een paar bezocht (Sandwell Field
Sports, veerbuks- en Weihrauch goeroe) en Swillington Shooting Supplies bijvoorbeeld. En als je van
tevoren weet waar je gaat overnachten, is opsturen geen probleem.
De prijzen van B&B’s voor een overnachting zijn niet meer zo laag als vroeger, het verschil met een
hotelkamer is dan ook klein. Wel zijn ontbijt, lunch en diner stukken goedkoper, dat compenseert weer
wat ☺.

