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Penningmeester gezocht!
We zoeken nog steeds een penningmeester die het stokje van Willem over wil nemen. Naast
het beheer van de financiën praat je natuurlijk ook mee over wat we als DFTA doen. Mocht
je maandelijks een paar uurtjes over hebben, meld je dan aan bij één van de bestuursleden
(Joost, Willem of Mirjam). Of stuur een mailtje naar info@dfta.nl
Verslag FT-clinic 2016
In september en oktober 2016 organiseerden de DFTA en FT Schalkhaar samen een
2-daagse clinic FT-schieten. Hieronder een verslag van deelnemer Peter100meter.
Struinend op “luchtbuks.net” kwam ik een topic tegen met daarin een aankondiging voor
een FT-clinic. Daar ik altijd al van mening was dat FT toch wel heel erg makkelijk moest
zijn, ten opzichte van HFT, leek het mij een goed idee om dat beeld bevestigd, dan wel
ontkracht te zien worden. Vanzelfsprekend heb ik mijzelf opgegeven, en tot mijn verbazing
werd ik nog toegelaten ook.
Vol goede moed vertrok ik naar FT-Schalkhaar alwaar ik - zoals altijd – vriendelijk
ontvangen werd door Sven, welke druk bezig was met de laatste afstellingen van de
Beamer. De handouts werden uitgedeeld, en na een voorstelrondje ging het van start.
Er was gekozen voor een theoretisch deel, waarbij het benodigde kennisniveau van het
gemêleerde gezelschap op een minimum gelijk peil gebracht werd, gevolgd door een
praktisch deel waarbij het geleerde direct toegepast kon worden. Door middel van dit
concept werd de opgedane kennis en vaardigheden meteen betekenisvol. De sfeer zat er
meteen goed in, en al snel bleek Sven een echte professional. Vanuit mijn beroepsdeviatie
bemerkte ik direct dat zowel het kennisniveau alsook de (didactische) vaardigheden van
Sven uitmuntend te zijn……… Pfff een hele opluchting. Wie heeft er tenslotte niet al té vaak
bij een enorm saaie slaapverwekkende presentatie gezeten alwaar het zwatelgehalte helaas
ruim aanwezig was, maar dat terzijde.
Mijn aanname dat FT toch wel “erg makkelijk moest zijn ten opzichte van HFT” bleek
volslagen onjuist overigens, zodat ik moest concluderen dat ook déze smoes op mindere
schietresultaten mijnerzijds de prullenbak in kon. Vanwege mijn niet al te verfijnde fysieke
gestel blijkt FT voor mij helaas niet echt mogelijk te zijn. Op zich vind ik dat wel jammer,
want ik had mij graag eens gegund mijzelf ook eens lekker aan mijn kijker te mogen
vergrijpen tijdens de wedstrijd.
Resumé: De FT-clinic was in mijn optiek een enorm succes! Ondanks dat het mij niet zal
gaan lukken heb ik heel veel geleerd over schiethouding, nulstellen, kijker instellingen en
ballistiek. Deze kennis en vaardigheden zijn zeker ook zeer goed bruikbaar voor HFT.
Mocht de FT-clinic vaker gegeven gaan worden raad ik deze eenieder zeker aan.

Vergunningen Duitsland
Het jaar loopt weer ten einde. Voor de schutters die in 2017 in Dorsten in Duitsland willen
schieten, is het weer tijd om de Duitse vergunning aan te vragen. Die vergunning is niet
geldig voor héél Duitsland, maar alleen voor de wedstrijden en trainingsdagen van
DFTC2000 in Dorsten. Vanaf de Nederlandse grens mag je daarmee op wedstrijd- en
trainingsdagen naar het schietterrein in Dorsten rijden, en terug. Via de kortste weg,
uiteraard. De data waarop er in Dorsten geschoten kan worden, staan inmiddels op de
wedstrijdkalender.
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 zijn
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. De aanvragen voor de Duitse
vergunningen moeten uiterlijk 15 december binnen zijn.
Nederlands kampioenschap 2016
Het Nederlands Kampioenschap is weer achter de rug. Totaal 17 wedstrijd op 5 locaties:
Schalkhaar, Maasvlakte, Woerden, Helmond en Den Haag. John, Pierre, Michiel en Leon
werden Nederlands kampioen. De complete uitslagen zijn natuurlijk te vinden op de DFTAwebsite. Hieronder nog even de top 3 per klasse. En natuurlijk de foto van de prijswinnaars.
Met dank aan Airguns.nl voor de sponsoring van de prijzen en de tombola .
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Nog wat statistieken over deze wedstrijdserie, in vergelijking met 2015.
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2016
Aantal deelnemers
105
65
23
9
Totaal aantal wedstrijddeelnames
366
198
86
33

2015
81
65
27
6
347
248
95
21

Het format voor het NK 2017 zal worden bepaald in de bestuursvergadering van 7 januari.

Wijzigingen in het DFTA reglement 2017
Het concept reglement voor 2017 bevat de volgende wijzigingen ten opzichte van 2016:
 Dringende aanbeveling om bij de baanopbouw de doeltjes in een logische volgorde te
nummeren; dat wil zeggen van voor naar achter, en van links naar rechts.
 Regels toegevoegd over de zichtbaarheid van het doeltje vanaf de schietlocatie. Bij FT
moet de gehele faceplate zichtbaar zijn vanaf de schietlocatie; bij HFT moet de hitzone
zichtbaar vanaf de peg, in liggende of knielende houding.
 De maximale afstand voor HFT standing supported of kneeling supported schoten gaat
van 32 naar 37 meter, mits het doeltje een hitzone van 40mm of groter heeft.
 Bij doeltjes waar je omhoog moet schieten (in een boom, bijvoorbeeld) geldt een
minimale afstand van 18 meter als de hitzone kleiner is dan 35 mm. Dit in verband met
het gevaar op terugkaatsers.
 Bij schietpunten waar je in knielende of staande houding moet schieten, moet de
ondergrond van het schietpunt vlak zijn, dus zonder helling of hobbels.
 Zoals bekend mag bij HFT de achterkant van de kolf de grond raken. Als er echter
andere onderdelen van het geweer zo laag uitsteken dat ze dan ook de grond raken,
moet het schot genomen worden met het gehele geweer van de grond af.
 Er zijn regels voor de maten van de peg toegevoegd. Peg mogen rond of vierkant zijn.
Maar minimaal 3,6 cm breed. En minimaal 30 cm hoog. En bij doeltjes in een boom
moet de peg minstens 45 cm hoog zijn.
 Bij HFT zijn vanaf 2017 windindicatoren toegestaan, in de vorm van een touwtje of een
veertje dat de gehele wedstrijd vast aan het geweer is bevestigd.
Deze wijzigingen moeten nog wel formeel worden vastgesteld in de eerstvolgende
bestuursvergadering. Daarna volgt publicatie op de website.
Internationale wedstrijden 2017
Ook in 2017 zijn er natuurlijk weer WK’s en EK’s.
 Het WK FT wordt dit jaar in Glansuk in Wales gehouden. De Nederlandse afvaardiging
bestaat uit Sven, Jack, John, Dirk, Willem, Andries, Bert, Rob en Joost. Team Holland
bestaat uit de eerste 8 mensen (op basis van de uitslag van het NK).
 Het EK FT vindt plaats in Duitsland, in Marienberg. Op 13 t/m 16 juli. Hier gaan Andries,
Bert, John, Jack, Rob, Willem, Joost, Dirk, Jo en Gilles naar toe. Het landenteam moet
hiervoor nog worden vastgesteld.
 Het WK HFT is zoals vanouds in Kelmarsh, UK. Een grote Nederlandse ploeg reist af
naar de overkant van het water: Ruud, Ellis, Peter, Ingrid, Henk, Wouter, Jan, HJM,
Michiel, Jo, Marco, Joost, Dale, Mirjam, Leon, Thom en Sander. Team Holland bestaat uit
Ruud, Leon, Jo, Michiel, HJM en Sander. Vier veerschutters in Team Holland, da’s best
wel vet! De inschrijving is inmiddels gesloten, de wedstrijd zit VOL.
 De data voor het EK HFT zijn pas sinds heel kort bekend. Deze worden gehouden in
Choltice in Tsjechië, op 30 september en 1 oktober. De inschrijving is nog niet geopend.
 Naast WK’s en EK’s zijn er natuurlijk nog meer interessante internationale wedstrijden.
Voor de FT-ers is er de Open FT d’Italia in mei, of de Euskadi Open in juli. Voor HFTers: de Cambridge Winter Diabolical in januari (alleen voor bikkels), of de BSA
International bij M.A.D. in de UK in juni. En veerschutters mogen natuurlijk de Paul
James British Recoiling Championships niet missen. Die zijn in april, 2 weken voor
Kelmarsh.

HFT-clinics
Op 19 en 20 november organiseerde de DFTA, in samenwerking met Robin Hood en Oranje
Nassau, een tweetal HFT clinics. De DFTA had hiervoor vier topschutters uit de UK naar
Nederland gehaald: Ian Bainbridge, Roger Lait, en vader Ray en zoon Kyle Hampton. Op de
eerste dag, in Woerden, kregen we les van Kyle, Roger en Ray over respectievelijk liggend,
staand en knielend schieten, terwijl Ian rondliep om allerlei losse vragen te beantwoorden.
Wie dacht dat-ie tijdens deze dag misschien één of twee dingetjes zou horen die hij/zij nog
niet wist, stond binnen 5 minuten al met zijn oren te klapperen. OK, dus zó kan het ook! De
deelnemers waren het er over eens, deze eerste dag hebben we een schat aan informatie
gekregen, die onze gemiddelde scores een aantal punten omhoog zal krikken.
De tweede dag was vooral voor Ian, die ons meenam in de ins en outs van het opzetten van
een HFT-baan, terwijl we Kyle, Ray en Roger met allerlei andere dingen mochten
lastigvallen. Ian’s stelregel: de baan moet voor de topschutters uitdagend zijn, anders
blijven die weg. Terwijl het tegelijkertijd leuk moet zijn voor schutters die voor het eerst
komen. Of ze nou 10 of 80 zijn. Ieder doeltje moet, ook voor hen, zichtbaar èn schietbaar
zijn. Ook deze tweede dag hebben we veel geleerd. De opgedane kennis kunnen de
deelnemers natuurlijk voor zichzelf houden, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Laten
we vooral elkaar helpen om het niveau omhoog te krijgen. Ian zou niet anders willen.
Beide dagen sloten we af met een mini-wedstrijdje over 20 doeltjes, om te kijken of het
geleerde effect op de scores had. En dat zag er veelbelovend uit. Die Engelsen zijn dus niet
onverslaanbaar .
WHFTO
Op zaterdagavond 19 november had het DFTA-bestuur ook nog een onderonsje met Ian,
Kyle, Ray en Roger over de recentelijk opgerichte World Hunter Field Target Organisation
(WHFTO). De WHFTO wil, eerst op Europees niveau maar daarna wereldwijd, de landelijke
HFT-organisaties verenigen om samen te werken in de organisatie van Europese- en
Wereldkampioenschappen en op een meer democratische manier omgaan met het HFTreglement. Dat dat botst met de jaarlijkse WK in Kelmarsh georganiseerd door Pete
Sparkes, mag duidelijk zijn. Dat we als DFTA willen aansluiten bij de WHFTO is iets wat
zeker is. Maar of we daarmee meteen ook het UKAHFT-reglement aan de kant gooien en
overstappen op de regels van HFT-Masters, is voor ons nog geen uitgemaakte zaak. Dat is
iets waar we eerst met het bestuur eens goed over gedachten willen wisselen. En waar we
ook zeker de ledenvergadering over willen raadplegen.
Nieuw locatie omgeving Haarlem
Op luchtbuks.net was al het één en ander te lezen over een nieuwe FT/HFT schietlocatie in
de omgeving van Haarlem. Initiatiefnemer Hendrik Jan Mok heeft de afspraken met de
eigenaar van dit terrein zo goed als rond. De DFTA ondersteunt hierin onder andere door de
uitleen van doeltjes. Als er geen onverwachte tegenvallers zijn, kunnen we hier al in
februari de eerste wedstrijd schieten. Wie Hendrik Jan wil helpen om dit op poten te zetten,
kan contact met hem opnemen via h.j.mok@quicknet.nl.

Diabolical Cambridge
Een klein clubje Nederlanders gaat jaarlijks in januari naar Cambridge voor de Diabolical.
Naast extreme doeltjes is het tijdstip van de wedstrijd natuurlijk een goede kans op
sneeuw, ijzer, storm en ander winters weer. Op onze site staan 2 artikelen over de
Diabolical: http://fieldtarget.nl/files/artikel-diabolical-2014.jpg en
http://fieldtarget.nl/files/artikel-AK56-diabolical.pdf
Komend jaar wordt op zondag 22 januari de laatste Diabolical gehouden die georganiseerd
wordt door de initiatiefnemer Tony Haas. Tony gaat namelijk verhuizen, en zijn nieuwe
adres is te ver van Cambridge af om heen-en-weer te rijden om de baan op te bouwen. Als
niemand het stokje van Tony overneemt, zou het dus kunnen dat dit de laatste Cambridge
Diabolical ooit wordt.
Als extraatje zijn we door Richard Woods uitgenodigd om op zaterdag 21 januari een
wedstrijd te schieten bij M.A.D., vlakbij de stad Maldon, op zo’n 3 kwartier vanaf Harwich.
Wie naar de HFT-clinics geweest is, zal daar zeker bekenden gaan zien, want Ian, Roger,
Kyle en Ray komen ook! Voor zowel de beste Nederlandse schutter áls de beste Engelse
schutter zal er een waardebon van 50 pond van The Airgun Centre zijn. En die winkel zit
lekker dichtbij, in Rayleigh. Na de wedstrijd dus meteen door om die bon uit te geven ;).
Printer voor overname
In de inventaris die onze secretaris van de vorige secretaris kreeg, zat ook een zo goed als
nieuwe HP Deskjet 1050. In de oorspronkelijke doos, en met een extra kleuren cartridge.
Maar eigenlijk staat deze printer alleen maar in de weg. Wie zoekt er een printer en doet
een bod voor overname? Uiteraard weer op het bekende mailadres info@dfta.nl.
Contributie
Ook zo’n einde-van-het-jaar dingetje… de contributie moet weer betaald worden. Daar
krijgen jullie binnenkort van Mirjam een mail over.
Andere wensen of suggesties?
Stuur dan even een mailtje naar info@dfta.nl.

