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N I E U W S B R I E F

We zitten inmiddels halverwege het jaar 2015. De laatste tijd is terecht de vraag gerezen
wat de meerwaarde van de DFTA is. Door middel van deze nieuwsbrief wil het bestuur van
de DFTA jullie, onze leden, laten zien waar we mee bezig zijn. We hopen dat daaruit
duidelijk wordt wat ons bestaansrecht is.
De NFTI discussie op het forum
Recent is er op het forum een discussie geweest naar aanleiding van de laatste wedstrijd bij
het NFTI. Omdat misschien niet iedereen de reactie van de DFTA (bij monde van onze
voorzitter) heeft gelezen, willen we die hier nogmaals publiceren. Het ging over doeltjes die
niet aan de reglementen zouden voldoen.
Beste medeschutters,
Ik stel voor deze discussie te stoppen en dit topic te sluiten. Velen hebben een punt, zij het vanuit
allerlei verschillende en veelal persoonlijke invalshoeken. "Ideaal" is blijkbaar voor iedereen anders.
Meningen en emoties, sympathie en antipathie buitelen inmiddels over elkaar heen, zonder dat er veel
dialoog ontstaat. De reacties worden mede daardoor soms erg scherp en persoonlijk. Dat verdient
niemand, het dient geen enkel doel en we komen zo niet dichter bij een oplossing. We zijn in
Nederland een discipline die de kinderschoenen nog maar net is ontgroeid. We zijn volop in
ontwikkeling. Laten we blij zijn dat er überhaupt een aantal mensen is dat de moeite neemt en hun
vrije tijd investeert om wedstrijden te organiseren. Alleen al daarom verdienen zij enorm veel
waardering.
De verenigingen zoeken naar manieren om de wedstrijden steeds uitdagender te maken. Daarbij
horen groeistuipen. Het is niet anders. De regels zijn geen doel op zich. Ze dienen er slechts toe dat
wedstrijden eerlijk kunnen verlopen. Dat doeltjes, zij het soms met grote moeite en creativiteit, wel
om te schieten zijn. Dat is de reden waarom hitzones (voldoende) zichtbaar moeten zijn vanaf de peg
en een grootte hebben die gerelateerd is aan de afstand. Het omschieten van een doeltje hangt dan
grotendeels af van de vaardigheid van de schutter en niet van toeval of geluk. In principe moet iedere
deelnemer daartoe in staat zijn, ook als iemand fysiek wat minder fit is dan anderen. Het moet geen
hindernisbaan worden. Dáárom is het belangrijk om de regels zo veel mogelijk in acht te nemen.
Om het toch spannend te houden, moet er een evenwicht worden gezocht tussen "schietbaar" en
"uitdagend". En is het leuk als er in een wedstrijd altijd een aantal doeltjes is waar de besten zich
kunnen onderscheiden. In zulke gevallen mogen de grenzen van de regels best opgezocht, opgerekt of
zelfs een beetje overschreden worden. Dat men daarbij af en toe doorschiet (pun intended) naar "te
uitdagend" is duidelijk, maar ook onvermijdelijk.
Na afloop ervan zal het DFTA bestuur met de vier verenigingen het huidige wedstrijdseizoen
evalueren. Daar zullen dit soort kwesties ook ter sprake komen. We willen als DFTA het liefst alle
verenigingswedstrijden mee blijven tellen voor het NK. Dat zal soms aanpassing vereisen van
verenigingen, maar net zo goed een zekere mate van verdraagzaamheid, tolerantie en
acceptatievermogen vragen van alle schutters. Laten we daar van beide zijden ons best voor doen.
Ik vind het schieten heerlijk om te doen, maar het plezier in onze sport haal ik bovenal uit jullie, de
mensen die ik steeds weer ontmoet en waarmee ik het iedere keer weer erg gezellig heb. Laten we
zorgen dat we dat nooit kwijtraken. Discussies als deze bergen de kiem van dat risico echter wel in
zich. Laten we daar dus in ieder geval mee ophouden. Tot snel!

Hartelijke groeten, Joost
Voorzitter DFTA

Mogelijke nieuwe schietlocaties
De DFTA is in gesprek met een aantal verenigingen die er over denken om (H)FT te gaan
schieten en wedstrijden te gaan organiseren.
•

KSV Oranje Nassau in Den Haag. Bij deze vereniging heeft de DFTA in mei een
introductie/demonstratiedag georganiseerd. Hierbij was een tiental schutters van Oranje
Nassau aanwezig. Geen heel groot aantal, maar de aanwezigen waren wel héél
enthousiast. De stromende regen was voor hen géén enkel beletsel. De uitgezette
doeltjes moesten om en geen regen kon hen daar vanaf brengen.
Oranje Nassau wil verder met (H)FT en ze zijn inmiddels zelfs zo ver dat ze plannen
hebben voor een try-out wedstrijd, gecombineerd met hun jaarlijkse open dag op
27 september. De DFTA gaat helpen met het organiseren van die try-out. We gaan in
gesprek met het bestuur om te kijken of we kunnen helpen om Oranje Nassau in 2016
als NK-wedstrijdlocatie van start te laten gaan, bijvoorbeeld door de uitleen van
doeltjes. De afspraken met de wedstrijdleiding en het bestuur zijn reeds gepland.

•

Het Schermer Eyland in de Schermer bij Alkmaar heeft ook belangstelling om (H)FT te
gaan schieten. Een eerste kennismaking, met een kleine demo met een beperkt aantal
doeltjes, is gepland voor half juli.

•

Eén van onze leden heeft aangegeven dat er een vereniging in Drenthe is, die ook
interesse heeft. De eerste contacten moeten nog gelegd worden. Het klinkt echter
veelbelovend.

•

Tijdens één van de demo/oefen/kennismakingsdagen in Helmond vorig jaar zijn een
aantal leden van SV Edel Tijd Verdrijf uit de Wouwse Plantage komen kijken. Zij waren
geïnteresseerd in de mogelijkheden om bij hun vereniging ook iets met (H)FT te gaan
doen. Met deze vereniging zullen we contact opnemen om te vragen hoe het met hun
plannen staat en of we daar als DFTA nog iets in kunnen betekenen.

•

België: de nieuwe luchtschietvereniging Target .177 in Neerpelt houdt op 15 augustus
haar eerste Open (H)FT wedstrijd. Ook bij dit initiatief is de DFTA betrokken, zij het
beperkt tot het geven van advies. Aan buitenlandse verenigingen kunnen we als DFTA
bijvoorbeeld geen doeltjes uitlenen.

•

Duitsland: de DFTA heeft DFTC 2000 in Dorsten geholpen met het opzetten van een
HFT-parcours. In 2014 werd HFT op deze locatie nog op de doeltjes van de FT 7.5 Joule
klasse geschoten. Die stonden echter niet verder dan 25-30 meter. Het parcours in 2015
ziet er nu een enorm interessant uit voor HFT! Zoals bekend kan de DFTA
wapenvergunningen voor Dorsten regelen. Dat is vanaf nu dus niet alleen voor FT-ers
interessant, maar ook voor HFT-ers.

•

En dan als laatste, er komt een wedstrijd op het Forteiland in IJmuiden.
Waarschijnlijk een eenmalig gebeuren, maar op een werkelijk unieke locatie. De
organisator hiervan is Friso Bos. Deze wedstrijd is mogelijk door de samenwerking van
DFTA en NFTI, waarbij René George Onderdelinden de coördinatie op zich genomen
heeft. Ook de andere verenigingen, Helmond, Woerden en Schalkhaar hebben inmiddels
hun hulp toegezegd. Zet de datum vast in je agenda: 25 oktober. Als je ’s ochtends
wilt helpen met opbouwen, meld je dan aan bij Rene George.

Correctie puntentelling
Na afloop van de wedstrijd in Woerden van 17 mei was er wat commotie over nietkloppende scoreformulieren. Bij de natelling van de scoreformulieren door Bert Bevers,
in het kader van de proef met de alternatieve 0-1 scoretelling, kwam namelijk een
aantal onjuist getelde scores aan het licht. De vraag was vervolgens of de DFTA nog wel
correcties mag aanbrengen in de scores, als de prijsuitreiking al geweest is.
Naar aanleiding van deze discussie heeft het bestuur van de DFTA besloten dat de score
die de lokale wedstrijdleiding aan de DFTA doorgeeft leidend is. Ook als de DFTA
naderhand nog fouten in de tellingen ontdekt. De lokale wedstrijdleiding wordt daarbij
echter wel geacht de scoreformulieren na te tellen. De scores in Woerden waren, door
problemen met de bezetting in de organisatie, niet nageteld. Bij de volgende wedstrijd
wil de DFTA de wedstrijdleiding in Woerden hier gaarne bij assisteren.
Diverse vragen over de regels
De laatste maanden heeft het bestuur een aantal vragen ontvangen die het reglement
betreffen. Veelal gaan die vragen over situaties waar het reglement onvoldoende in
voorziet. Er staat in de reglementen dat de wedstrijdleiding beslist als de regels geen
uitsluitsel geven. Het is echter prettiger als we zelf afspraken maken over dat soort
problemen, omdat die dan voor alle NK wedstrijden hetzelfde zijn.
•

Wat te doen bij loszittende pegs? Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een
HFT-peg gaat wiebelen. Hoe vervolgens te handelen? Bij de ene vereniging hamert
de wedstrijdleiding de peg weer netjes in de grond, bij de andere vereniging krijgt de
schutter van de baco te horen dat de situatie zo blijft als hij is, want iedereen heeft
er last van. Dat laatste is niet zo, als een peg halverwege een wedstrijdlos gaat
zitten.
De DFTA vindt daarom dat pegs altijd stevig vast moeten zitten, behalve in situaties
waar dat onmogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de boogbaan in Woerden. Zodra
iemand merkt dat een peg niet vast zit, kan hij dat melden bij de BaCo. Die zal de
peg weer vast zetten, zodat de peg voor alle deelnemers stevig staat.

•

Hoe zit het eigenlijk met die verplaatsbare pegs en verplaatsbare supports
in Woerden? Mag je die als schutter zomaar verplaatsen?
De DFTA is van mening dat een peg gedurende de wedstrijd voor alle schutters gelijk
moet zijn. Daarom adviseren wij de lokale wedstrijdleidingen om alle lokale
bijzonderheden kenbaar te maken tijdens de briefing voor aanvang van de wedstrijd.
Een voorbeeld daarvan is hoe om te gaan met verplaatsbare pegs.

•

Zijn chrono-metingen verplicht? De ene vereniging voert wél een chrono-meting
uit voorafgaande aan de wedstrijd, de andere vereniging doet dat niet. Vindt de
DFTA dat een chronotest verplicht is?
Het DFTA reglement zegt dat de mondingsenergie van een geweer maximaal 16,3
Joule mag zijn. En “De wedstrijdorganisatie heeft het recht om voor, tijdens en na
een wedstrijden/of training de energie van elk geweer te controleren”.
Dit betekent dat het mag, maar niet moet. De wedstrijdleiding bepaalt dus zelf of ze
een chrono-meting willen uitvoeren of niet.

•

Mag een vereniging loodvrije pellets verplichten? Dit naar aanleiding van de
aankondigingen over mogelijke wedstrijden bij Oranje Nassau.
De DFTA is daar heel duidelijk in. Het antwoord hierop is ja.
Echter het standpunt van de DFTA is dat de loodopvang met bakken en een doek
ervoor ook prima voldoet. En dan is er ook geen discussie of loodvrije pellets wel
echt loodvrij zijn en of je daarmee ook geen ongewenste stoffen in het milieu brengt.

