www.dfta.nl

D F T A

N I E U W S B R I E F

De Algemene Ledenvergadering van de DFTA is inmiddels achter de rug en de notulen zijn
verstuurd. Tijd dus om ons weer met schieten bezig te houden. In deze nieuwsbrief vooral
internationaal nieuws. Maar toch ook ontwikkelingen in Nederland.
Wereldkampioenschap HFT in Engeland
Met maar liefst 10 Nederlandse schutters namen we dit jaar deel aan de
wereldkampioenschappen in Engeland. Helaas gooide storm Katie roet in het eten. Met één
van de banen onder water, horizontale regen, takken die uit de bomen vallen en zelfs
omgevallen Dixies moest de organisatie op de 2 e dag het (zeer verstandige) besluit nemen
om de wedstrijd af te lasten. De uitslag van het WK werd bepaald op de resultaten van één
wedstrijddag, waarbij de deelnemers óf op Alpha óf op Bravo hadden geschoten.

HJM bleek als beste Nederlandse veerschutter op een 5e plaats te zijn gekomen. Niet
genoeg om met blik naar huis te gaan, maar wél een bijzonder mooi resultaat. En hiermee
hebben we als Nederland ook 3 achtereenvolgende jaren een 5 e plaats in één van de
klassementen te hebben bereikt. Vorig jaar Kees, ook als veerschutter, en het jaar ervoor
Mirjam bij de dames.
Het landenteam heeft ons dit jaar ook van de laatste plek af weten te houden. Litouwen zat
ruim onder onze resultaten, en zelfs wanneer we alleen naar de beste 3 kijken voor de
vergelijking met België, staan we nog een paar puntjes hoger.
Ondanks een dagje minder schieten dan gepland, hebben de Engelandgangers weer een
bijzondere ervaring opgedaan.
Europese Kampioenschappen HFT in Polen
Op 10 en 11 september zal in Polen het EK HFT worden gehouden. Er zijn inmiddels al
verschillende Nederlanders die zich hebben opgegeven.
Een lastig puntje is om er te komen. In Duitsland mag je alleen met meer dan 7,5 Joule
komen als je een vergunning hebt. Omrijden via Zwitserland, Italië, Hongarije en/of
Tsjechië geeft dezelfde problemen. En mede dankzij onze gemakkelijke wet waarin
nauwelijks eisen aan luchtgeweren worden gesteld, is een luchtbuks bijschrijven op
Europese Vuurwapenpas zeker geen vanzelfsprekendheid. Niet iedereen heeft een buks
waar even een transferpoort van 7,5 Joule in kan.

En wie ook al niet een boot naar Gdansk weet te regelen, zal dus
moeten vliegen. Wij gaan dat avontuur aan. Volgens de
vliegmaatschappij kan het. Komend najaar dus het verslag.
EK FT in Hongarije
Op 14-17 juli worden in Hongarije de Europese Kampioenschappen
voor FT gehouden. Ook hieraan zullen enkele Nederlanders
meedoen. Met hier uiteraard dezelfde problemen met transport.
Maar ook deze wedstrijd ziet er heel veelbelovend uit. Te mooi om
niet te gaan, eigenlijk. We wensen de Nederlanders (en de andere
schutters) dus alvast veel plezier.
WK FT in Portugal
18 t/m 20 augustus gaan er vier Nederlanders naar de wereldkampioenschappen FT in
Portugal. Hier geen transportproblemen, in België, Frankrijk, Spanje én Portugal zijn onze
wapens toegestaan. Dat biedt natuurlijk mogelijkheden om er een paar daagjes vakantie
aan vast te knopen!

Verenigd Koninkrijk
Hier is natuurlijk genoeg te schieten, zowel FT als HFT. Let wel op, vanaf 1 juli 2016 heb je
voor Schotland een vergunning nodig. Op onze startpagina www.dfta.nl is op 8 maart 2016
hier het één en ander over verteld, inclusief de link naar de site waarop de regeltjes precies
staan uitgelegd. Mocht iemand ná 1 juli in Schotland willen schieten, dan kunnen wij
waarschijnlijk wel contact leggen met een Schotse club voor de benodigde uitnodiging.
Engeland en Wales zijn als vanouds voor 16 Joule buksen toegestaan.
HFT in Dorsten (Duitsland) en Meisterschaft FT in Kiel
Voor die mensen die via de DFTA een vergunning voor Dorsten hebben aangevraagd: zoals
al eerder aangekondigd, gaan op deze fraaie baan nu ook enkele HFT-wedstrijden
georganiseerd worden. Samen met de DFTA heeft Udo Lamberty geschikte FT-doeltjes
uitgezocht om in het parcours op te nemen. En er zijn verschillende doeltjes speciaal voor
HFT bijgekomen. Zie hieronder voor enkele foto’s. Dit gaan mooie wedstrijden worden!

Uiteraard zijn de vergunninghouders ook op trainingsdagen (meestal 2 per maand) welkom.
In de vergunning is bovendien voor de FT-ers het Deutsche Field Target Meisterschaft in Kiel
(18 en 19 juli) opgenomen.
Open luchtschietsportdag in Biddinghuizen op 3 juli
Ook dit jaar organiseert HJM weer een open dag voor luchtschutters bij Dorhout Mees. Als
DFTA zijn we daar aanwezig, om (H)FT te promoten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Nieuwe club in Drenthe
Vorig jaar is in Drenthe een nieuwe luchtbuksclub opgestart. Zij hebben inmiddels de eerste
voorzichtige schreden op het (H)FT-pad gezet. Als DFTA hebben we 25 nieuwe doeltjes
gekocht, die we aan deze club uit gaan lenen. We hebben de bestelling bij een relatief
nieuw bedrijfje in Engeland geplaatst, goedkoper dan de standaarddoeltjes, van zeer goede
kwaliteit (in Kelmarsh worden deze doeltjes ook gebruikt), en bovendien weer eens iets
anders dan een rat of kraai. Hieronder enkele van de voorbeelden. De club is voorlopig nog
even besloten, maar wij verwachten dat hij snel genoeg ook open zal worden voor
DFTA-leden.

Oranje Nassau
Zondag 10 april is de eerste échte HFT-wedstrijd bij Oranje Nassau. Vorig jaar was de
proefwedstrijd al prima verlopen. Inmiddels zijn de doeltjes van Woerden en nog enkele
andere doeltjes in Den Haag aangekomen. De banenbouwers van ON en de DFTA hebben
samen het hele parcours afgelopen en een mooie, uitdagende baan bedacht. En vanwege
een flink aantal aanmeldingen van nieuwelingen zitten daar ook een paar doeltjes tussen
die iedereen kan raken, óók met loodvrij.
Omdat er nauwelijks afstanden tussen 42 en 50 m mogelijk zijn en 50 doeltjes ook nog wel
veel gevraagd is (dan moet er nog flink wat gesnoeid worden), is door de DFTA besloten dat
deze wedstrijd voor FT-ers niet meetelt voor het NK. Gezien de deelnemerslijst zal dat niet
veel problemen opleveren. Overigens zijn FT-ers wel van harte welkom. Het is een mooie
baan waar je op wat kortere afstanden prima kan oefenen.
In het najaar zullen we tijdig inventariseren of we de baan dan wel FT-proof kunnen maken.
Let op: in verband met de ligging in een waterwingebied zijn deze wedstrijden wel loodvrij.

Auto vol doeltjes

Vanaf een doeltje richting peg,
nog ietsje snoeien

Hans met Woerden-doeltjes

Colenbrander– try out 26 juni
Kleiduivenbaan (en wapenhandel) Colenbrander wil graag
ook (H)FT aan gaan bieden. Richard, Michiel en onze Duitse
vriend Gido maken er werk van om dat ook handen en
voeten te gaan geven.
Als DFTA bieden we daarbij natuurlijk graag de helpende
hand, en ook Schalkhaar draagt een steentje bij. De try out
is gepland op 26 juni.

Nieuwe leden DFTA
Na een ‘eindstand’ van 49 leden op 31 december 2015 zijn we inmiddels al weer gegroeid
naar 53 leden (april 2016), en nog 5 mensen die nog in de molen van de VOG e.d. zitten.
Van de kosten van de VOG schrokken we dit jaar flink: vorig jaar kostte die nog 30 euro,
vanaf dit jaar is dat 41,35 euro. Als DFTA zijn we nu bezig om e-Herkenning te regelen.
Daardoor kan een VOG digitaal worden aangevraagd, en zijn de kosten ook nog eens 7,50
euro lager. Overigens hoeft het aanmeldingsformulier niet persé per post verstuurd, via de
e-mail mag ook.
De contributie voor jeugdleden t/m 20 jaar is vanaf 2016 verlaagd tot 15 euro per jaar (in
plaats van 37,50). Bovendien betaal je geen inschrijfkosten. Als je 15 jaar of jonger bent,
heb je bovendien geen VOG nodig. Het lidmaatschap van de KNSA is voor jeugdleden t/m
20 jaar 17 euro (i.p.v. 42,50).
Voor volwassen nieuwe leden hebben we het inschrijfgeld verlaagd van 15 euro naar
10 euro.
Cursus FT of HFT?
Bij verschillende wedstrijden hebben we weer ontdekt hoe lastig – maar ook hoe
noodzakelijk – het is om de wind goed te kunnen ‘lezen’ en daar op de juiste manier voor te
corrigeren. We willen daarom inventariseren of er belangstelling is om hier en over andere
onderwerpen (knielend en staand schieten, omhoog of omlaag etc.) één of enkele middagen
te organiseren om dit beter onder de knie te krijgen. Bij voldoende belangstelling kunnen
we wellicht ook een buitenlandse expert naar Nederland halen om ons les te geven.
Belangstelling? Even een mailtje naar info@dfta.nl om aan te geven wat jij interessant zou
vinden.
Andere wensen of suggesties?
Waarom lid worden van de DFTA? Onder andere vanwege de hiervoor aangegeven zaken.
Maar mocht er iets zijn waarvan je denkt: kan de DFTA daarbij helpen? Stuur dan even een
mailtje naar info@dfta.nl Wij kunnen namelijk geen gedachten lezen!

