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Vanuit die doelstelling is één van de verant-

woordelijkheden van de DFTA de organisatie
van de Nederlandse kampioenschappen
Field Target (FT) en Hunter Field Target (HFT).

Tot en met vorig jaar organiseerde men de

wedstrijden voor het NK zelf. De wedstrijden
werden viermaal per jaar gehouden op een
locatie in het midden van het land. Door een

probleem met de vergunning was dat dit jaar
echter niet meer mogelijk. Dus moest men
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uitkijken naaÍ andere mogelijkheden. Diverse
pogingen om een geschikt terrein te vinden
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met dikwijls lange reistijden. Daarom is de
DFTA met name op zoek naar locaties in het
noorden of midden van het land.

liepen spaak. Soms wegens een gebrek aan

voorzieningen ter plekke, maar meestal omdat het terÍein niet veilig genoeg was.
Acht wedstrijden die
meetellen voor het NK
Gezien deze problemen werd tijdens de Alge-

Luchtgeweer buiten: een

mene Vergadering van de DFTA besloten om

serie bestaande uit tien wedstrijden verdeeld

in plaats van zelf de wedstrijden te organise-

over meerdere locaties in het land. Bij dezen

ren, veel meer de samenwerking te zoeken

daarom een oproep aan verenigingen die

uitdagende discipline
ln 2013 wil de DFTA toe naar een wedstrijd-

Field- en/of HunterTarget-wedstrijden willen

met bestaande schietverenigingen in het
land. lmmers, daar zijn de veilige schietlocaties in Nederland te vinden. Deze aanpak past
ook beter bij de rol van de DFTA als overkoe-

organiseren. De organisatie van dergelijke

wedstrijden loont. Om te beginnen zijn
er natuurlijk de inkomsten die dergelijke
wedstrijden genereren. Uit het gehele land
en daarbuiten komen schutters bij uw vereniging wedstrijden schieten. Zij betalen inschrijfgeld en maken gebruik van de kantine.

pelende organisatie voor de discipline "Field
Target", die is erkend door de KNSA. lnmiddels zijn er twee verenigingen gevonden die

wedstrijden willen organiseren die meetellen
voor het Nederlands Kampioenschap. Dat zijn
De Helm in Helmond en de NFTI op de Maasvlakte. ln de wedstrijdserie voor het NK 2012
zijn inmiddels acht wedstÍijden vastgelegd.
Vier bij De Helm en vier bij het NFTI. De voorlopige kalender voor het wedstrijdschema
voor het NK ziet er als volgt uit:
1) 7 maart De Helm
2) 22 april NFTI

3) 27 mei NFTI
4) 24 juni De Helm

s)
6)
7)
8)

1

juli

NFTI

Daar komt bij dat de kans groot is om, naast

de reguliere schietspoÍtdisciplines, met deze
vorm van schietsport nieuwe leden te krijgen.

www.fieldtarget.nl.
Meerdere locaties gewenst
Naast de locaties van genoemde twee

9 september NFTI

locaties. Zoals gezegd is Field Target een

discipline die buiten geschoten wordt en
waarbij het terrein waarop geschoten wordt
een belangrijke rol speelt. Hoe meer variatie
in het terrein, hoe inteÍessanter de wedstrij-

daartoe zeker bijdragen. Bovendien wil de
DFTA ook de in het noorden van Nederland

7 oktober De Helm

Daarnaast zijn er kennismakings- en oe-

fendagen bij De Helm op 19 mei, 23 iuní,
september en 6 oktober 201 2. Voor overige
1

wedstrijden zie de agenda op wwwdfta.nl of

diverse afstanden blijkt behalve uitdagend
ook zeer tot de verbeelding te spreken.

verenigingen wordt nog gezocht naar andere

den voor de schutter zijn. Nieuwe locaties bij
nieuwe deelnemende verenigingen zullen

2 september De Helm

Het buiten schieten met luchtdrukwapens op

wonende schutters de mogelijkheid bieden
om Field Target te blijven schieten. Door het
wegvallen van de huidige centrale schietlocatie worden deze schutters nu geconfronteerd
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Obstakels op schietlocatie geen probleem
Waarover moet een vereniging beschikken
om Field Target te kunnen gaan schieten? Om
te beginnen een veilige buitenschietlocatie
waar over afstanden tot en met 50 meter
met luchtgeweren geschoten kan worden.
ln de weg staande bomen, struikgewas of
oneffenheden zijn geen probleem. lntegendeel: dergelijke obstakels zijn juist van harte
welkom. Verder moet er sprake zijn van een
verantwoorde wijze van loodopvang. Loodopvang is dus een vereiste, mede omdat het
schieten met loodvrije pellets in 2010 geen
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goed alternatief bleek te zijn. De DFTA wil
nieuwe verenigingen die wedstÍijden willen
organiseren daar graag bij helpen. Geïnteresseerde verenigingen, die samen met de DFTA,
Field-/H unter-Ta rget-wedstrijden zouden
willen gaan organiseren, worden verzocht
contact op te nemen met de voorzitter van

de DFTA, Pierre Schepers, via info@dfta.nl.
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