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We zijn halverwege het jaar, en er is van alles gebeurd. Tijd voor een nieuwe DFTA
nieuwsbrief.
Een nieuwe locatie
We hebben een nieuwe schietlocatie gevonden. Onze Noorderlingen zullen verheugd zijn,
want het is in Drenthe, in het dorpje Wachtum. Initiatiefnemer Jos Dam zag daar
mogelijkheden, en nam contact op met de DFTA om samen te kijken of er iets leuks op te
zetten zou zijn. Jos’ zus Ginette en zwager Arjan hebben in Wachtum een boerencamping,
met ruimte zat om ook nog een (H)FT baan op te zetten zonder dat de campinggasten – of
de buren – daar last van hebben. Het DFTA-bestuur is hier begin juni gaan kijken, en we
waren het er snel over eens. Mogelijkheden zat om een interessant parcours uit te zetten,
en ook qua veiligheid verwachten we geen problemen.
De DFTA heeft de enthousiaste Drenten voorzien van leendoeltjes en loodopvangkratten, en
inmiddels zijn Jos, Arjan en Ginette druk bezig met de voorbereidingen voor een eerste tryout wedstrijd. Die try-out zal gaan plaatsvinden op zondag 20 augustus. Schrijf je vooral
in voor deze wedstrijd, want het belooft een leuke dag te worden. Inschrijven kan via
luchtbuks.net.
Een bijzonder handige bijkomstigheid van deze locatie is natuurlijk dat het een camping is.
Dus ook voor de mensen die ver weg wonen, is een wedstrijdje schieten hier goed te doen.
Gewoon op zaterdag al komen, tentje mee, barbecue aan, en dan de volgende dag lekker
relaxed de wedstrijd schieten. En voor degenen die een hekel hebben aan kamperen,
hebben Arjan en Ginette óók nog een B&B en een vakantiehuis waar je met een man of
zeven in kunt. Reserveren van een plekje om te slapen kan via www.molenvoort.nl.
De Drentenaren zijn overigens meer van plan dan alleen wedstrijden te gaan organiseren.
Zij willen ook de mogelijkheid creëren om gewoon te komen schieten om te oefenen. Maar
daar later meer over.

De oefenwedstrijd komt op een overeenkomstig groen plekje, maar dan zonder caravans

En die andere initiatieven dan?
Even een overzichtje:
- Colenbrander in Halle gaat definitief niet door met HFT. Zijn te drukke agenda laat dit
niet toe.
- De club uit Wanneperveen is inmiddels zelf begonnen met FT en HFT te schieten. Af en
toe nodigen zij bekende schutters uit om hen verder op weg te helpen. Voordat ze echt
wedstrijden gaan organiseren, dat kan nog wel even duren.
- Een aantal mensen uit Noord Holland hebben nu elkaar gevonden en zijn samen op zoek
naar mogelijkheden.
- En in Dordrecht is Cyril in gesprek met de gemeente.
- En de DFTA is natuurlijk altijd bereid om initiatieven van de grond te krijgen, door te
helpen met advies, of door doeltjes uit te lenen om de financiële hobbel van het
opstarten van een nieuwe club te kunnen nemen.

EK FT in Marienberg
Inmiddels is het EK voor de FT-schutters in Marienberg (Duitsland) al weer achter de rug.
Door gezondheidsproblemen kon Gilles er helemaal niet bij zijn, en Andries moest eveneens
wegens gezondheidsproblemen de eerste dag al stoppen met de wedstrijd. Van de andere
Nederlanders bleek Dirk de beste resultaten te hebben, 124 punten, en daarmee een
gedeelde 26e plaats. John bleef 2 puntjes lager steken. Van de andere schutters (Rob, Bert,
Willem, Jack en Jo) hebben we gehoord dat het een mooie baan was, ze leuke squadmates
hadden en een prima tijd hebben gehad. Iedereen dus gefeliciteerd met de deelname aan
zo’n bijzonder evenement.

Andere internationale wedstrijden
Cyril en Matthieu hebben deelgenomen aan de BSA International HFT Championships bij
M.A.D. Zeg maar de try-out wedstrijd voor het WK HFT dat volgend jaar vanuit de WHFTO
georganiseerd gaat worden (waarschijnlijk naast Kelmarsh). Cyril heeft vooral de eerste dag
heel goed geschoten, maar moest de tweede dag helaas toch punten laten liggen.
En Ruud en Ellis hebben meegedaan aan de Double UKAHFT Header, eveneens bij M.A.D.
De DFTA feliciteert Ellis: Ruud ingeblikt. Het moest een keer gebeuren, nietwaar.

Armeluis FT
Alex heeft inmiddels de FT een nieuwe impuls gegeven door een nieuwe discipline te
beginnen, armeluis FT. De essentie is simpel: FT schieten met je HFT buks. Je mag net zo
veel als je wilt aan de scope draaien, al zal dat met een HFT-scoopje misschien niet zoveel
zijn als met een dure FT-scoop. Tenslotte is de essentie van FT niet dat je duur materiaal
hebt, maar dat je een andere schiethouding hebt, een andere puntentelling en vooral: méér
doeltjes. Dus extra veel schietplezier. De eerste volgelingen zijn al gesignaleerd, we wensen
ze veel fijne wedstrijden.
Kees met collega’s
In juni heeft Kees van den Bogert zijn collega’s geïntroduceerd in de wereld van het HFTschieten. Het terrein van Ahlmann langs de A2 is groter dan je misschien zou denken, en
aan de achterkant ben je niet zichtbaar vanaf de snelweg. En daar kun je prima een paar
doeltjes neerzetten voor een demowedstrijdje, vond Kees. En de DFTA leent met veel
plezier doeltjes uit voor dit soort activiteiten. Een bijzonder geslaagde dag. Het zou ons niet
verbazen als er collega’s van Kees ineens op wedstrijden gaan verschijnen. Met een petje
dat ze gewonnen hadden.
Afstemming met de KNSA
Kort geleden is het bestuur van de DFTA eens gaan buurten bij de KNSA. De KNSA is –
mede op ons verzoek – aan het proberen om de politie zo ver te krijgen dat ook voor
luchtbuksen een Europese Vuurwapen Pas kan worden verleend. Als we die kunnen krijgen,
kunnen we veel makkelijker naar wedstrijden in allerlei buitenlanden. Verder zal de KNSA
kijken of ze op hun website wat extra zoektermen kunnen zetten, zodat we makkelijker via
de KNSA te vinden zijn. En ze hebben toegezegd dat er in één van de komende KNSAbladen een artikel over (H)FT zal komen.
Nieuwe schuttertjes in spé
Het zal nog een paar jaar duren voor ze mee kunnen doen aan de wedstrijden, maar dat is
een kwestie van geduld. Bernd en Rebecca Pas werden op 24 januari verblijd met de
geboorte van hun zoon Liam. Op verschillende wedstrijden hebben we Liam al kunnen
begroeten. En Dirk Noman kreeg op 13 mei een zoon: Dirk Hendrick Sebastiaan.

Tussenstand NK
Inmiddels zijn er 11 wedstrijden voor het NK HFT geweest. Bij HFT2 lijkt de nummer 1 wel
duidelijk (Michiel), maar Sander begint serieuze tegenstand te bieden. Bij HFT1 is er ook al
duidelijkheid over de waarschijnlijke nummer 1, Thom. De tweede en derde plek zijn nog
spannend, daarvoor zijn nog verschillende kanshebbers.
Doordat er bij FT maar 11 wedstrijden voor het NK zijn, waarvan er nu 7 geschoten zijn,
blijft het hier nog wat spannender. Bij FT1 zijn er nog maar 6 mensen die het minimum van
5 wedstrijden hebben geschoten, en bij FT2 is dat er nog maar één. En met de opkomst van
Alex met zijn armeluis FT, kan hier nog van alles veranderen. Overigens, wie nu nog
overstapt naar FT, kan dit jaar niet meer het minimum van 5 wedstrijden schieten. Voor
HFT zijn er nog 7 wedstrijden (ervan uitgaande dat Oranje Nassau nog een datum voor hun
tweede wedstrijd kan bedenken), voor FT zijn er nog 4 wedstrijden voor het NK.
Uitreiking erelelidmaatschap DFTA aan Volker Blüm
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 februari is besloten het DFTAerelidmaatschap toe te kennen aan Volker Blüm. Dit vanwege al zijn inspanningen om Field
Target als schietsportdiscipline op het vasteland van Europa op de kaart te krijgen. Willem
en Andries zijn na afloop van de Europese Kampioenschappen bij Volker langsgereden om
hem het erelidmaatschap officieel aan te bieden. Als symbool voor dat lidmaatschap had
Bert een gouden DFTA-doeltje voorzien van een mooi houten voetstuk met een passende
tekst daarop.
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat Bert het doeltje zou aanbieden tijdens het
afscheidsdiner. Het Europese kampioenschap is Volker’s laatste officiële optreden voor de
DSB. Als je inmiddels 80 bent geworden, is het niet zo gek om ermee te stoppen. Andy
Kays zou iets aanbieden namens de WFTF en er waren ook nog kisten wijn dus er was van
alles gepland.
Door diverse oorzaken kon Volker echter niet naar Marienberg gaan, dus vandaar een
bezoekje bij hem thuis. Na een uitstekende lunch van Mary, Volkers vrouw, heeft Andries
het doeltje aan Volker overhandigd. Volker was zeer vereerd met het erelidmaatschap en
kon het maar net droog houden. Het gouden doeltje komt op een ereplaats te staan. Maar…
het blijft eerst op de kamertafel staan, zodat iedereen kan zien wat Volker heeft gekregen
van de DFTA.

Open luchtsportdag 10 september in Biddinghuizen
Op 10 september organiseert HJM alweer de 3e editie van de de jaarlijkse Open
Luchtschietdag. Bij Dorhout Mees. Bedoeld om mensen op een publieksvriendelijke manier
kennis te laten maken met de luchtschietsport. Natuurlijk is de DFTA daarbij om FT en HFT
te promoten. Maar stiekem vinden we het schieten met die klassieke buksen nog ’t leukst
☺.

