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Korte terugblik afgelopen jaar 

Het jaar 2015 is voor (H)FT een jaar van verdergaande groei geweest. De locatie Woerden 
heeft zich helemaal gevestigd als (H)FT-locatie. Bij KSV Oranje Nassau bij Den Haag is in 
het najaar een demo-wedstrijd geweest, en volgend jaar kunnen we hier ook op gaan 
rekenen als wedstrijdlocatie. Tenslotte was er natuurlijk een prachtig evenement op het 
Forteiland bij IJmuiden, een unieke locatie, geregeld door Friso Bos. Dit evenement was 
zonder de inzet van het NFTI en Woerden niet mogelijk geweest. Een prima staaltje van 
samenwerking! We hopen hier, of op een plaats van soortgelijke allure, volgend jaar ook 
weer welkom te zijn.  
 
In 2015 hebben in totaal 175 schutters aan één of meer wedstrijden meegedaan. Het aantal 
buitenlanders, vooral Belgen en Duitsers, ligt al enkele jaren rond de 25 mensen. Het aantal 
Nederlanders is fors gegroeid, in 2013 waren er in totaal 113 schutters, in 2014 waren er 
141 mensen.  
 
Zoals we al eerder hebben gezegd: (H)FT is een aanstekelijk spelletje, als je een keer zo’n 
doeltje om hebt geschoten, ben je verslaafd.  
 
Nieuwe locaties 

Zoals al gezegd is KSV Oranje Nassau voor het komende jaar een nieuwe locatie. Verder zal 
er bij Halle op 26 juni een try-out worden georganiseerd, op de kleiduivenbaan van 
Colenbrander. Het ziet er veelbelovend uit, dus zet deze datum zeker in je agenda!  
Verder wordt gewerkt aan een nieuwe locatie in het Noorden van Nederland, maar details 
hierover zijn nog niet rijp voor de pers.  
 
Mocht iemand een nieuwe locatie zien, aarzel dan niet om contact op te nemen 
(info@dfta.nl). We willen graag een helpende hand reiken, met advies, helpen bij het 
opbouwen van een wedstrijdbaan, organiseren van een wedstrijd of het uitlenen van 
doeltjes.  
 
Reglement 

In 2015 is het geactualiseerde reglement vastgesteld. Daarna zijn enkele zaken die niet 
helemaal duidelijk waren nog aan het licht gekomen. Bij een recente bespreking met alle 
verenigingen is besloten om enkele punten nader aan te scherpen.  
Op de website www.dfta.nl is binnenkort het nieuwe reglement 2016 te vinden.  
 
NK2016 

In de afgelopen jaren bestond het Nederland Kampioenschap uit meerdere wedstrijden, bij 
alle (H)FT schietende verenigingen. De beste 6 resultaten per schutter golden dan als score 
voor het Nederlands Kampioenschap. In 2015 hadden we zo maar liefst 17 voor het NK 
meetellende wedstrijden. Met een groeiend aantal verenigingen hebben we samen met deze 
verenigingen besproken of dit voor 2016 nog wel de beste aanpak is.  
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De uitkomst van deze discussie is de wens om het NK 2016 anders aan te pakken, namelijk 
als een tweedaags evenement. Liefst op een bijzondere locatie. Op beide dagen schiet 
iedereen een wedstrijd, en het totaal van deze twee dagen bepaalt de uitslag voor het NK. 
Om te voorkomen dat de hele organisatie voor alleen het groepje DFTA-leden wordt 
opgetuigd, zal er dat weekend ook een Open Nederlands Kampioenschap zijn, waar 
iedereen aan mee kan doen. Eén en ander hangt natuurlijk wel af van de mogelijkheid om 
hiervoor een geschikte locatie te vinden. 
 
Naast dit tweedaagse evenement zullen we als DFTA ook de ranking van de ‘normale’ 
wedstrijden op de verenigingen bijhouden. Iedereen kan dus zien hoe goed of slecht hij/zij 
gedurende het jaar schiet, vergeleken met de anderen.  
 
Telling 0/1 of 0/1/2 bij HFT? 

In Nederland hebben we (nog) de unieke situatie dat we in verband met loodopvang met 
kratten werken. Het verschil tussen een faceplate (plink) en een krat (plonk) is niet altijd 
even goed te horen. Om deze reden heeft het NFTI bij haar wedstrijden op de Maasvlakte 
besloten om alle onduidelijkheden weg te nemen, en ook bij HFT een 0/1-telling te 
hanteren.  
 
Voor alle wedstrijden, niet alleen die op de Maasvlakte maar ook op de andere locaties, 
heeft de DFTA in 2015 bijgehouden wat de uitslagen zouden zijn als er een 0/1-telling zou 
worden gehanteerd, en die vergeleken met de normale uitslagen met 0/1/2-telling. Bij HFT1 
maakte dit voor de einduitslag weinig uit. Bij HFT2 was er echter wél een verschil te zien. 
Ook in de top 5 !!. Blijkbaar schieten (of schrijven) HFT2-ers meer nullen ;-) ??? 
 
Bij de bespreking met de verenigingen is hier uitgebreid op ingegaan. Het voordeel van 0/1 
is natuurlijk de duidelijkheid, geen discussie of een schot een face of een bak was.  
De ‘speciale’ doeltjes die juist bij HFT tot hun recht komen, zoals het eekhoorntje achter de 
boomstam bij Schalkhaar, een molentje met alleen wat spaken en een lepeltje met een heel 
kleine faceplate hebben dan echter geen zin meer. Bovendien zijn we als Nederland te klein 
om af te wijken van internationale regels.  
 
Voor de komende jaren is besloten dat verenigingen voor de uitslagen op hun eigen 
wedstrijden de telling kunnen hanteren die ze zelf prettig vinden, maar dat zij óók een 
0/1/2-telling bijhouden en aan de DFTA doorgeven voor de nationale ranking.  
 
Vergunningen Duitsland 

Het is weer tijd om de vergunningen voor de wedstrijden in Dorsten aan te vragen. Let wel 
dat dit géén algemene Duitse vergunningen zijn, ze zijn alleen geldig voor Dorsten, op de 
dagen dat er daar een wedstrijd of een trainingsdag is. De wedstrijddagen die opengesteld 
zijn voor niet-Duitsers, vind je in de wedstrijdkalender op de DFTA website 
(www.dfta.nl/wedstrijden-kalender.html), voor de trainingsdata verwijzen we graag naar 
het Duitse forum (www.fieldtarget-forum.de). 
 
DFTA-leden die een vergunning voor Dorsten willen hebben, kunnen deze via de DFTA 
aanvragen. Mail daarvoor naar info@dfta.nl. De kosten voor een nieuwe vergunning 
bedragen ongeveer 20 euro. Gegevens die we van je nodig hebben, zijn: achternaam en 
volledige voornaam, geboortedatum en -plaats, paspoortnummer, BSN en adres. En 
natuurlijk merk, type, kaliber en serienummers van de wapens die je op je Duitse verlof wilt 
hebben. En graag even een kopie van je paspoort meesturen. Aanvragen voor de Duitse 
vergunningen moeten uiterlijk 15 januari binnen zijn. 
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Leden die reeds een vergunning voor 2015 hadden, en die ook in 2016 weer een vergunning 
willen, worden verzocht de oude vergunning per post naar Jo Hamelink te sturen. Adres: 
Buitenweg 270, 3602 LJ, Maarssen. Wellicht kan deze vergunning, tegen een iets goedkoper 
tarief, verlengd worden. 
 
Udo Lamberty heeft ons beloofd dat er in 2016 ook HFT geschoten zal worden in Dorsten. 
Meer info daarover binnenkort op de DFTA website. 
 
WK’s en EK’s 

Inmiddels is bekend welke schutters er naar het WK HFT in Kelmarsh en naar het WK FT in 
Portugal zullen gaan. Ook heeft de DFTA inmiddels doorgegeven welke schutters daarbij in 
het nationale team zullen deelnemen. Wegens de erg late inschrijving van een tweetal 
schutters voor het WK HFT gaat de samenstelling van HFT Team Holland echter nog 
wijzigen. Meer nieuws daarover binnenkort op de DFTA website en luchtbuks.net. 
 
FT-schutters die belangstelling hebben om deel te nemen aan het EK FT in Hongarije, op 
14-17 juli, moeten dat uiterlijk 15 januari aan de DFTA laten weten. In tegenstelling tot wat 
we eerder hebben laten weten, en wat op de DFTA-website staat, schijnt het bij het 
Hongaarse EK FT toch zo te zijn dat je je als individuele schutter zelf moet inschrijven (en 
ook zelf moet betalen). De website met informatie over deze wedstrijd is www.eftc2016.eu, 
maar echt veel is daar nog niet op te vinden. Volgens de bijbehorende facebook pagina start 
de inschrijving op 1 januari 2016. DFTA-lidmaatschap voor deze wedstrijd is verplicht. 
 
Ook voor schutters die naar het EK HFT in Polen willen, op 10 en 11 september, geldt dat zij 
zichzelf moeten inschrijven. De inschrijving voor deze wedstrijd is echter nog niet geopend. 
Bij het EK HFT zijn er geen landenteams, deze wedstrijd is geheel op individuele basis. Je 
hoeft geen DFTA-lid te zijn om hieraan deel te nemen. 
 
Algemene Ledenvergadering DFTA 

De ALV zal waarschijnlijk in februari worden gehouden. De datum wordt nog vastgesteld en 
naar alle leden gemaild. De locatie is al wel bekend, bij Robin Hood in Woerden. Alex heeft 
beloofd dat er ook een mogelijkheid zal komen om te schieten. Ook de agenda zal nog 
worden verstuurd. Mocht iemand punten voor de agenda hebben, dan graag even een 
mailtje naar info@dfta.nl.  
 
Bestuur DFTA 

Zoals bij velen al bekend, is onze voorzitter naar Frankrijk verhuisd. Hoewel hij zeer zeker 
nog wel bij verschillende wedstrijden zal zijn, heeft Joost gemeend om zijn rol als voorzitter 
van de DFTA neer te moeten leggen. We zoeken dus een nieuwe voorzitter!  
 
Willem is inmiddels al ruim 6 jaar onze penningmeester en denkt dat een nieuw gezicht 
geen kwaad kan. Ook hiervoor zoeken we dus een kandidaat.  
 
Voor beide functies geldt dat het werk redelijk beperkt is, maandelijks enkele uren. Als 
bestuur streven we ernaar om zoveel mogelijk afstemming via de e-mail te doen. Jaarlijks 
komen we 2 of 3 keer bij elkaar om de puntjes op de i te zetten.  
 
Mocht iemand interesse hebben in een functie, neem dan even contact op. Joost en Willem 
lichten graag verder toe wat hun functies inhouden. 


