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Het jaar 2017 is al weer bijna voorbij. Tijd voor een nieuwe DFTA nieuwsbrief. 

 

NK 2017 

Afgelopen november was de laatste wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap. Vooral in 

de FT1-klasse was het nog heel spannend. De winnaars: 

 HFT1  HFT2  FT1  FT2 

 Thom van Do.  600%  Michiel Bo.  600%  Rob St.  493%  Alex de Gr.  500% 

 Jo Sa.  596%  Sander Me.  596%  John van Oo.  491%  Hennie van Da.   473% 

 Dale Al.  591%  Hendrik Jan Mo.  565%  Sven Al.  483%  Jo Ha.  433% 

 

  
 

En natuurlijk willen we onze sponsor www.airguns.nl (Joppie’s Dump) hartelijk bedanken 

voor de waardebonnen én de goed gevulde tombola, waardoor alle aanwezigen iets leuks 

mee naar huis konden nemen.  

 

Pins DFTA 

We hebben een nieuwe voorraad pins met het DFTA-logo. Ze zijn iets groter, 3,5 cm breed 

en 2,7 cm hoog. Je kan ze bestellen bij Bert (e-mail: bestellen@dfta.nl). De kosten zijn 

laag, slechts €1,25 per stuk. Tip: bij internationale wedstrijden wordt het vaak gewaardeerd 

door je squadmates als je pins uitwisselt.  

We hebben nog een beperkte voorraad van ander promotiemateriaal. Kijk daarvoor even op 

de website, onder DFTA-shop.  

 

Wedstrijdkalender 2018 

In november zijn de verenigingen en de DFTA bij elkaar gekomen om afspraken te maken 

voor 2018. De wedstrijdkalender is weer grotendeels ingevuld en staat natuurlijk op onze 

website www.dfta.nl  

Vrijdag 26 januari is de eerste wedstrijd weer ingepland, een nachtshoot in Schalkhaar. De 

eerste NK-wedstrijd is ook in Schalkhaar, op zaterdag 10 maart. De Kelmarsh-gangers 

kunnen tevreden zijn: er zijn drie wedstrijden vóór het WK in Engeland.  

De afsluitende wedstrijd van het NK zal weer in Woerden zijn, op 11 november.  
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We gaan nog een paar data van Oranje Nassau en van Woerden krijgen, dan is de kalender 

compleet.  

 

 
Molenvoort 

Voor FT zijn er in 2018 4 locaties waar 

FT kan worden geschoten, met 

nieuwkomer Molenvoort (Wachtum) 

erbij. Er zijn 13 wedstrijden, plus wat 

we nog in Woerden erbij krijgen. Om 

aan het NK mee te doen moet je 

minstens 6 wedstrijden op minstens 3 

locaties schieten.  

 

Voor HFT tellen ook de wedstrijden van 

Oranje Nassau en het NFTI 

(Maasvlakte) mee voor het NK. Dat zijn 

dus 6 locaties met 20 wedstrijden plus 

Woerden en Oranje Nassau. Hier zijn 

minstens 7 wedstrijden op minstens 3 

locaties nodig voor het NK.  

 

 

Schietreglement 

Voor FT volgen we al jarenlang het reglement van de WFTF.  

Voor HFT hebben we afgelopen ledenvergadering afgesproken dat we lid worden van de 

WHFTO (World HFT Organisation). En vanaf 2018 gaan we ook volgens de regels van de 

WHFTO schieten. Deze regels zijn inmiddels bekend, en kan je vinden op www.WHFTO.com  

En uiteraard zijn ze ook verwerkt in ons eigen reglement. Dat wordt op de ledenvergadering 

nog officieel vastgesteld. De conceptversie is te vinden op de DFTA website. 

Met de verenigingen hebben we nu afgesproken dat we eventuele tussentijdse wijzigingen 

bij de WHFTO en de WFTF bij het begin van het nieuwe wedstrijdjaar overnemen.  

Uiteraard blijft het gelden dat bij gecombineerde wedstrijden van FT en HFT er soms wat 

concessies gedaan moeten worden, daar kunnen we allemaal mee leven.  

 

BeNeLux in Grupont 

(H)FT BeNeLux is een gezamenlijk initiatief van een aantal Belgische en Nederlandse 

schutters van verschillende clubs. En ook de Luxemburgse (H)FT-schutters (0) zijn unaniem 

enthousiast. In Grupont in de Belgische Ardennen, vlakbij Rochefort, heeft de Belgische 

schutter Huan Keovilay een landgoed van ca. 13 hectare gevonden, dat gewoon vráágt om 

grote wedstrijden. En ook Vincent, de eigenaar, ziet dat helemaal zitten. Het idee is om hier 

in 2019 een EK HFT te organiseren, en in 2020 een EK FT.  
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Zo’n grote wedstrijd organiseer je echter niet zomaar, vandaar dat (H)FT BeNeLux eerst wat 

ervaring wil opdoen met een tweetal Open BeNeLux wedstrijden in 2018. De eerste op 21 

en 22 april 2018. En nummer twee op 27 en 28 oktober. Het gaat hier om tweedaagse 

wedstrijden, waarbij zowel HFT als FT geschoten kan worden. Je kan beide dagen schieten 

of voor één van beide dagen komen. Op het landgoed zelf is accommodatie, en ook in de 

omgeving zijn allerlei overnachtingsmogelijkheden. Binnenkort verschijnt de officiële 

uitnodiging. 

 

Begin december hebben we met de initiatiefnemers het terrein verkend en kennis gemaakt 

met Vincent. En een klein oefenwedstrijdje geschoten over 20 doeltjes. In de sneeuw! En 

dat leverde erg mooie plaatjes op. En héél veel zin in meer!!!! Het team kan bij alle 

wedstrijddagen en in de voorbereidingen nog hulp gebruiken, zoals opbouwen van de 

banen, baancommissarissen tijdens wedstrijden. We zoeken ook nog iemand die de 

financiën wil beheren.  

 

Meer weten? Neem dan contact op met de voorzitter van (H)FT BeNeLux, Patrick van Herten 

(voorzitter@h-ft-benelux.eu). 

 

Schalkhaar International 

Nederlandse schutters die wel eens in Engeland 

schieten, horen het al jaren: “Geweldig dat jullie hier 

zijn, binnenkort moesten wij ook eens naar Nederland 

komen”. Jaja, het zal wel. Nick Byrne van CompAir 

Magazine was echter bloedserieus, en ging zover om 

Air Arms te benaderen of ze geïnteresseerd waren om 

de volgende editie van de Air Arms Memorial Shoot in 

Nederland te willen schieten. Die Air Arms Memorial is 

een jaarlijks terugkerend fenomeen waar altijd héél 

veel schutters op af komen, en Nicks idee was om op 

die manier de Engelse schutters naar Nederland te 

lokken. En Air Arms zei JA! 

 

De beste locatie voor zoiets is natúúrlijk Schalkhaar. 

Daarom hebben we Nick in contact gebracht met Eric 

van Esch, en dat klikte meteen. Er was dus al snel een 

datum geprikt: vrijdag 6 en zaterdag 7 juli. Zoals je 

misschien al in CompAir Magazine gelezen zult hebben, 

maakt FT Schalkhaar hier echt iets bijzonders van zoals 

we van ze gewend zijn van de Midsummer Specials. 

Barbecue op vrijdag, een nachtshoot zodra het donker 

is, ontbijten op zaterdag en daarna de wedstrijd. Die 

Engelsen gaan niet weten wat ze overkomt! 

 

Kelmarsh 

Traditioneel is met Pasen in Kelmarsh het WK HFT. De afvaardiging vanuit Nederland 

bestaat uit Thom, Michiel, Dale, Rob H., Sander en Ruud, met Dale als team captain en Ellis 

als reserve. Naast Team Holland gaan ook verschillende andere schutters naar Kelmarsh. 

We wensen iedereen veel succes en vooral veel plezier.  

 

Andere buitenland-wedstrijden  

In 2018 worden natuurlijk ook verschillende andere grotere buitenlandse wedstrijden 

georganiseerd. Het EK voor FT wordt 19 t/m 22 juli in Italië georganiseerd, en het WK voor 

FT wordt 23 t/m 25 augustus in Polen georganiseerd. De inschrijvingen hiervoor zijn 

verlopen via de DFTA.  

 

Er komt waarschijnlijk nog een EK voor HFT in Polen, maar dat is nog niet helemaal zeker.  

Op de wedstrijdkalender zijn nog wel enkele andere internationale wedstrijden opgenomen 

die zeker de moeite waard zijn.  
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Let wel op de grenzen die in verschillende landen aan luchtwapens worden gesteld. We 

kunnen helaas geen vergunningen meer voor Duitsland regelen zolang we geen Europese 

Vuurwapenpas (EVP) voor onze buksen krijgen. Daar wordt aan gewerkt, maar het loopt 

niet hard. Mocht een land een wedstrijd organiseren, dan kunnen zij wel (indien nodig) ook 

een vergunning voor hun eigen land regelen. Transport door Duitsland naar een ander land 

is echter niet toegestaan, dus je zal dan moeten vliegen.  

Mocht je naar het buitenland gaan, dan kunnen we wel een officieel uitziend papier maken 

waarop de gegevens van jou en je buks staan. Douanepersoneel blijkt dat erg handig te 

vinden, het kan de controle een stuk soepeler maken.  

 

Molenvoort 

Afgelopen jaar is Molenvoort in 

Wachtum (Drenthe) met een try 

out wedstrijd van start gegaan. 

We hebben ze 51 doeltjes 

uitgeleend voor een paar jaar. 

Het komende jaar heeft 

Molenvoort 5 wedstrijden 

ingepland, voor zowel FT als 

HFT. En Jos, Arjan en Ginnette 

hebben ons beloofd dat er ook 

tussentijdse oefenmogelijkheden 

zullen komen. Wie bij de try out 

is geweest, weet dat het hier om 

een mooie locatie gaat, die zeker 

een mooie aanvulling in Noord-

Nederland is.  

 

Wanneperveen 

We hebben Wanneperveen in Overijssel al eerder genoemd. De activiteiten hier zijn 

inmiddels wat verder op touw gezet. De schietbaan heeft afmetingen 72x120 m en heeft 14 

schietpunten, waar afstanden tussen 10 en 100 m geschoten kunnen worden, en er zijn 50 

(H)FT-doeltjes verdeeld over 25 lanes. Omdat de locatie aan het natuurgebied Weerribben 

en Wieden grenst, is er een super-loodopvang geregeld. En voor de ‘zware’ schutters is er 

een beperking tot kaliber 6.35/.25 en is een geluidsdemper verplicht.  

 

De baan is 6 dagen per week open, maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot donker.  

Een hele dag schieten kost €7,50, een halve dag is €5,00, en dit is inclusief koffie / thee.  

 

Het is de bedoeling dat in 2018 een try out wedstrijd komt, maar je bent van harte welkom 

om voor die tijd al eens te komen kijken. Wel graag vooraf even een berichtje aan Annius: 

annius.hoornstra@ziggo.nl  

 

Noord-Holland HFT 

Afgelopen jaar was al sprake van een locatie in Noord=Holland, maar dat ging toen niet 

door. Hendrik-Jan en zijn Noord-Hollandse ploeg zijn daarna opnieuw aan het zoeken 

gegaan, en nu lijkt het wel allemaal goed te komen. HJM heeft een mooie locatie gevonden, 

rondom het verzorgingshuis Kennemerduin.  

 

We gaan als bestuur binnenkort eens polshoogte nemen, en kijken of we nog ergens in de 

kalender een try out kunnen inplannen. Nog even, en we kunnen ieder weekend op 

minstens één locatie in Nederland of België schieten.  

 
 

Algemene Ledenvergadering DFTA 10 februari 2018 in Schalkhaar 

Zet hem in je agenda, op zaterdag 10 februari vanaf 10:30 ALV. Eric heeft toegezegd dat 

er na de lunch nog een hele middag is om lekker te schieten. En uiteraard neemt de DFTA 

de kosten voor het schieten op zich.  
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