HFT schietavond Nederlandse Politie Academie
Door Han Veldhuis
8 december jl. was het dan zover: de langverwachte
schietactiviteit van de personeelsvereniging zou dan
eindelijk plaats gaan vinden. 16 personeelsleden
stonden trappelend klaar om hun schietkunsten te
vertonen, deze avond zouden we Hunter Field Target
gaan schieten met luchtdrukwapens.
Maar voor het zover was, kregen we eerst een
uitgebreide uitleg van deze sport. Dit werd gedaan door
onze collega Jo Sanders; lid van de PV, en zelf een
begenadigd schutter. Hij had een mooie presentatie
voorbereid over de geschiedenis van deze sport, een
uitleg over de verschillende wapens waarmee geschoten
wordt (veer of perslucht), gebruik van de kijker op het
geweer, de verschillende kogeltjes waarmee geschoten
wordt, verschillende schiethoudingen en technieken,
rekening houden met de wind en de zogenaamde
‘pisboog’ (de daling van de kogel op langere afstand).

En we kregen te horen dat er binnen deze tak van schietsport 2 verschillende stromingen zijn: Field
Target (FT) en Hunter Field Target (HFT). Bij beide disciplines is het de bedoeling om metalen
klapdoeltjes om te schieten die op verschillende afstanden staan. Er is echter een belangrijk verschil:
bij FT schat je de afstand met behulp van de kijker die op je geweer zit, bij HFT moet je de afstand zélf
schatten. Kortom een zeer duidelijke uitleg over deze sport.
Maar nu werd het toch echt tijd om zelf te
gaan schieten! Op de schietbaan stond
een parcours van 4 banen opgesteld met
diverse doeltjes en verschillende geweren.
In 4 groepen van 4 gingen we op elke
baan proberen om de theorie van zojuist in
de praktijk toe te passen. Hierbij werden
we geholpen door enkele leden van de
Dutch Field Target Association (DFTA, de
nationale bond van deze tak van
schietsport) en
enkele
leden
van
schietvereniging Field Target Schalkaar
waar Jo Sanders zelf ook lid van is. Dit
waren zeer ervaren schutters, ze blijken tot
de (inter)nationale top te horen.

Eenmaal met een geladen geweer in onze handen
bleek het toch niet zo makkelijk te zijn om de doeltjes
te raken, laat staan om ze omver te schieten. Het
was al lastig genoeg om het doeltje door de kijker
goed in het vizier te krijgen. Een aantal aspecten zijn
van belang om goed te kunnen richten: het onder
controle houden van je ademhaling op moment van
schieten, het bepalen van je dominante oog om geen
last te hebben van een afwijking en het vinden van
de juiste lig-/zit-/sta-houding zodat je het geweer
stabiel kunt vasthouden.

Ons werd aangeraden om het maar eerst in
liggende positie te doen, hierbij heb je de
meest stabiele ondersteuning van het
geweer. In het begin werd er nog niet heel
veel geraakt, maar gaandeweg vielen er
steeds meer doeltjes om. Na verloop van
tijd waren er enkelen die dachten ook
zittend en zelfs staand alle doeltjes om te
kunnen schieten. Dan viel echter niet altijd
mee, het geweer was staand stukken
moelijker te richten.

Al met al was het een zeer leerzame en leuke
schietavond. De leden van de schietvereniging
hebben ons nog uitgenodigd om een keer
vrijblijvend op hun buitenlocatie in Schalkhaar te
komen kijken en daar te gaan schieten. Aan het
einde van de avond heeft de PV de leden van de
DFTA en van Field Target Schalkhaar hartelijk
bedankt voor aanwezigheid en ondersteuning.

