
Verschillen tussen WHFTA, WHFTO en DFTA reglement 

 
WHFTA 
 

 
WHFTO 
 

 
DFTA 
 

 Tekenen 

• Je moet ervoor tekenen dat je 
bekend bent met het 
reglement. 

Tekenen 

• Het reglement zegt hier niets 
over. De ontvangende club 
bepaalt zelf of zij dit eist. 

 Hond meenemen? 

• Geen levende dieren 
toegestaan. 

Hond meenemen? 

• Het reglement zegt hier niets 
over. 

Junior-toeschouwers 

• Junioren die niet meeschieten, 
worden niet toegelaten als 
toeschouwer. 

 

 
 

Junior-toeschouwers 

• Het reglement zegt hier niets 
over. Wat ons betreft zijn junior 
toeschouwers welkom, mits 
onder supervisie. 

Parcours 

• 30 doeltjes 

• 1 doel per lane  

Parcours 

• Minimaal 30 doeltjes 

• 1 doel per lane 
 

Parcours 

• 40 doeltjes, maar minimaal 30  

• Meerdere doelen per lane is 
gebruikelijk 

Pegs 

• Dikte van pegs minimaal 1,5 
inch  

• Lengte van pegs 30 cm boven 
de grond 

• Lengte van pegs 10 cm boven 
de grond bij unsupported 
schoten 

Pegs 

• Dikte van pegs minimaal 1 inch 

Pegs 

• Dikte van pegs minimaal 1,5 
inch  

• Lengte van pegs 30 cm boven 
de grond 

• Lengte van pegs 10 cm boven 
de grond bij unsupported 
schoten 

Faceplates en hitzones 

• Faceplate wit of geel  

• Hitzone zwart  

• Minimaal 25 mm ‘vlees’ om de 
hitzone bij staand of knielend 
 

Faceplates en hitzones 

• Faceplate wit, geel, zilver of 
ongeverfd  

• Hitzone zwart of donkergrijs  

• Minimaal 20 mm ‘vlees’ om de 
hitzone bij staand of knielend 

Faceplates en hitzones 

• Faceplates en hitzones in 
contrasterende kleuren 

• Bij voorkeur wit of gele 
faceplate met zwarte hitzone 

• Minimaal 25 mm ‘vlees’ om de 
hitzone bij staand of knielend 

Hoge doeltjes 

• Een peg van minimaal 45 cm 

• Indien afstand kleiner dan 18 
meter, dan hitzone 35 mm 

 Hoge doeltjes 

• Een peg van minimaal 45 cm 

• Indien afstand kleiner dan 18 
meter, dan hitzone 35 mm 

Afstandentabel 

• Supported kneelers tot 37 
meter 

• Maximaal 4 off-the-peg schoten 

Afstandentabel 

• Supported kneelers tot 32 
meter 

• Maximaal 3 off-the-peg schoten 

Afstandentabel 

• Supported kneelers tot 37 
meter 

• Maximaal 4 off-the-peg schoten 

Uitrusting 

• Windicators toegestaan 

• Niet roken binnen 2 meter 
vanaf het schietpunt 

Uitrusting 

• Windicators niet toegestaan 

• Geen mobiele telefoons of 
walkie talkies toegestaan 

Uitrusting 

• Windicators toegestaan 

• Niet roken binnen 2 meter 
vanaf het schietpunt 

• Geen schietsport-gerelateerde 
apps op smartphones 
toegestaan 

 


