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Help! Van consument naar producent
Het is mooi om te zien dat het aantal schutters dat naar wedstrijden komt door de jaren
heen gestaag blijft toenemen. Ook de diversiteit neemt steeds meer toe. Er komen
geleidelijk aan meer dames meedoen met wedstrijden en steeds vaker nemen ouders hun
kinderen mee. Vrijwel alle nieuwkomers zijn direct verslaafd en worden al snel vertrouwde
gezichten. Inmiddels zijn er bij het HFT bijna evenveel PCP- als veerbuksschutters. En soms
hebben de laatsten zelfs de overhand. Daar kunnen ze in Engeland niet aan tippen. Het
verschil in scores tussen beide klassen wordt steeds kleiner, wat betekent dat de
veerschutters qua kwaliteit enorm in de lift zitten.
Na een paar jaar een ietwat zieltogend bestaan te hebben geleid, zit de FT-discipline
gelukkig weer goed in de lift. De groei is daar niet zo sterk als in het HFT, maar er komen
geleidelijk aan meer schutters bij. Inmiddels is er zelfs een “poor man’s” FT-discipline in het
leven geroepen. Alleen FT2 is nog een zeldzaamheid. Op dit moment zijn er al zes locaties
waar regelmatig wedstrijden worden georganiseerd. Een zevende locatie, NHFT
Spaarnwoude, komt daar snel bij.
Groei is mooi! Maar er zit ook een keerzijde aan. Er komen weliswaar steeds meer schutters
bij, maar het aantal mensen dat bereid is de handen uit de mouwen te steken bij het
organiseren van wedstrijden, het opbouwen van banen of het plegen van onderhoud aan
materialen neemt niet in dezelfde mate toe. Er komt getalsmatig een steeds groter wordend
gat tussen de “producenten” en de “consumenten”. Er rust dus veel werk op de schouders
van weinigen. En als die harde werkers dan ook nog eens gezeur over zich heen krijgen dat
de baan niet goed was opgezet, wordt het voor hen soms moeilijker om gemotiveerd te
blijven om een flink stuk vrije tijd te blijven investeren. Sommigen van hen haken daarom
af.
Ik begrijp best dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naast een druk privéleven, een
veeleisende baan of de verantwoordelijkheid voor een eigen bedrijf tijd te steken in het
organiseren van wedstrijden. Dat hoeft ook niet. Als iedereen die regelmatig wedstrijden
schiet van tijd tot tijd bij een club in zijn of haar buurt komt helpen opbouwen, is dat voor
de meesten wel te doen. Vele handen maken licht werk! Op die manier draagt iedereen een
steentje bij, waardoor organisatoren, banenbouwers en materiaalmensen er lol in kunnen
blijven houden. En dat is belangrijk, want zonder organisatoren valt er weinig te schieten.
Dus als een club bij jou in de buurt eens vraagt om een paar extra handjes, overweeg dan
om te gaan helpen. Als iedereen dat één of twee keer per jaar doet, is er meer dan genoeg
menskracht beschikbaar. Vele handen maken licht werk! En dan kan onze mooie sport
blijven groeien.
Joost Broere, voorzitter DFTA
Open BeNeLux in Grupont
De mensen die er waren of het artikel in de CompAir hebben gelezen, weten het al: de
eerste Open Benelux in Grupont was een groot succes. Er waren zo’n 90 schutters, zowel FT
als HFT. De buitenlanders zaten eerst een beetje vreemd naar de scorekaarten te kijken,
waar 77 doeltjes op stonden terwijl ze er toch maar 40 of 50 hoefden te schieten. Maar na
enige uitleg ging dat allemaal goed. En hoewel ze het nu allemaal snappen, gaan we bij de
volgende wedstrijd in oktober toch aparte lanes voor FT en HFT maken!

Die tweede Open Benelux is op zaterdag 27 en zondag 28 oktober. Je kunt nog inschrijven
tot 8 oktober, via de website http://h-ft-benelux.eu.
Schalkhaar International
Ook de Air Arms International Challenge in Schalkhaar was een groot succes. Dit was de
eerste wedstrijd waarbij het gelukt is om een groot aantal Engelsen naar de Lage Landen te
halen. De Engelsen die aan de nachtshoot op vrijdagavond meededen waren volkomen
flabbergasted. Zoiets gaafs hadden ze nog nooit gezien. In hun optiek was een nachtshoot
iets kouds, nats en akeligs, waarbij je op doeltjes moet schieten die je niet kunt zien. Tja, in
Schalkhaar pakken ze dat net even anders aan. Electronics-wizard Ron van der Ho. kreeg
héél veel complimenten. En zoals we van FT Schalkhaar kunnen verwachten, was ook de
dagshoot op zaterdag tot in de puntjes verzorgd. Happy faces alom. Die Engelsen willen
volgend jaar wéér komen. Het feit dat onze eigen Thom van Do. er met de eerst prijs
vandoor ging, zullen ze tegen die tijd misschien wel weer zijn vergeten.
Europese Vuurwapenpas
Als DFTA hebben we er flink aan getrokken, maar het is er
helaas niet van gekomen. In de nieuwe Circulaire Wapens en
Munitie is het nog steeds niet mogelijk om voor luchtbuksen een
EVP te krijgen. En dat betekent dat we met onze luchtbuksen
niet in landen zoals Duitsland mogen komen, waar de maximale
limiet 7,5 Joule is.
Voor de wereldkampioenschappen in Tsjechië is het Rob He.
met heel veel moeite gelukt om een doorreisverlof door
Duitsland te krijgen. Een poging van Andries om iets
soortgelijks te regelen voor deelname van een aantal
Nederlandse schutters aan het 3-landen parcours in Dorsten liep
echter stuk op gebrek aan medewerking bij de Duitse politie.
Samen met Dieter Ku. van DFTC 2000 uit Dorsten proberen we
om voor 2019 toch nog iets geregeld te krijgen. We houden
jullie op de hoogte.
Privacy beleid
Vanaf mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze AVG
gaat nog een stapje verder in de bescherming van persoonsgegevens dan zijn voorloper, de
Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als DFTA hebben we vastgelegd welke gegevens we
bewaren, hoe we die bewaren en wat we er mee doen. Dat laatste is eigenlijk niet zo
spannend: we melden onze leden aan bij de KNSA en we sturen jullie zo af en toe e-mails
(met een nieuwsbrief, bijvoorbeeld). Bij de e-mail met deze nieuwsbrief hebben we meteen
ook ons privacy beleid gevoegd. En het staat inmiddels op de website.
We gaan er van uit dat jullie instemmen met de wijze waarop we met jullie gegevens
omgaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan horen we dat graag.

Noord-Holland HFT
Een HFT-wedstrijd bij een verzorgingstehuis, dat moet een wereldprimeur zijn. In mei van
dit jaar schoten we met 25 man een kleine try-out wedstrijd in de tuin van het
verzorgingstehuis Kennemerland in Heemstede. De ouwetjes vonden het geweldig, en we
hadden best veel bekijks. Dat zie je toch niet vaak, dat de gemiddelde leeftijd van het
publiek bij een schietwedstrijd ruim boven de 90 jaar ligt.

De (nieuwe) directie van het verzorgingstehuis vond het echter wat minder geslaagd. Deze
try-out gaat dus géén vervolg krijgen. Heel erg is dat niet, want 25 man was echt de grens.
Het terrein is net even te klein om op een veilige manier een grotere wedstrijd te
organiseren. En de jongens achter NH-FT hebben inmiddels een véél mooier (en groter!!!!)
terrein gevonden bij Golfclub Spaarnwoude. Daar kun je zonder problemen honderd lanes
uitzetten. De eerste oefenavonden zijn inmiddels geweest. NH-FT wil vooral in het
winterseizoen wedstrijden gaan organiseren. In de zomer is er al aanbod genoeg, vinden zij.
De eerste wedstrijd is op 2 december 2018, de tweede in januari 2019. Inschrijven t.z.t. via
luchtbuks.net.
Internationale wedstrijden in 2019
In 2019 is er een groot aanbod aan grote internationale wedstrijden. Een overzichtje van
wat inmiddels bekend is.
•

WK FT in Engeland, op 7 t/m 11 augustus 2019, op het terrein van het Heart of England
conference centre, in de buurt van Coventry. Inschrijving verloopt via de DFTA en die
inschrijving moet op korte termijn (21 september!!) al binnen zijn. Meer info op
http://wftc2019.com.

•

EK FT in Griekenland, op 2 t/m 6 juli 2019, bij de Orion Club in Pyrgetos, op het Griekse
vasteland. Ook voor deze wedstrijd geldt dat je moet inschrijven via de DFTA. Meer info
op http://www.eftc2019.eu/.

•

Het andere EK FT, van de BFTA in Weston Park in de UK, wordt gehouden tijdens de
Midlands Game Fair op 14 en 15 september.

•

Datzelfde weekend zal op dezelfde locatie ook het WHFTA WK HFT geschoten worden.
Niet meer in april in Kelmarsh dus, maar in september in Weston Park. De inschrijving
zal waarschijnlijk eind oktober geopend worden, via de WHFTA website. Deelnemers
kunnen zichzelf aanmelden.

•

De WK HFT van de WHFTO is in 2019 in Kelaty in Polen. Op 22 en 23 juni 2019. Ook
voor deze wedstrijd zal de inschrijving waarschijnlijk eind oktober geopend worden, via
de WHFTO website. Ook voor deze wedstrijd kunnen deelnemers zichzelf aanmelden.

•

Voor de EK HFT 2019 hebben we de eer die dit jaar zelf te mogen organiseren, samen
met de Belgen. In Grupont, op het bekende terrein van de Open Benelux wedstrijden, op
4 en 5 mei 2019. Inschrijving vanaf oktober, via http://h-ft-benelux.eu.

Wanneperveen
De schietlocatie in Overijssel komt ook steeds een stukje verder. Je kan hier al prima
terecht om te oefenen (neem even contact op met Annius: annius.hoornstra@ziggo.nl).
We verwachten komende winter een try out wedstrijd.

John’s verslag van de WK FT 2018 in Polen
Helaas moest Dirk Floris afzeggen vanwege een hoogzwangere vriendin dus waren we maar
met z’n drieën. Tja, sommige schoten moet je beter timen Dirk
. Aangezien we geen van
drieën heel erg veel behoefte hebben om op diverse groepsfoto’s te verschijnen is dit de
enige foto waar we samen op staan.

Gezellig bij de Griek in Zawiercie.
Na een vlotte heenreis en een paar daagjes de toerist uithangen begon het WK voor ons
met de inschrijving in Hotel Villa Verde, en daarna een dagje inschieten en het
wedstrijdparcours verkennen. Een heel uitdagende omgeving, diverse doeltjes onder een
hoek van 25-30 graden op 40-50 meter afstand met een stevig zijwindje.
Verder stonden er weinig doeltjes tussen de 10 en 35 meter, en die er wel stonden hoorden
meestal bij een baan waar staand of knielend geschoten moest worden. Oftewel, een
parcours met een hele hoge moeilijkheidsgraad.
De eerste dagen waren flink genieten van het mooie weer, graadje of 28 in de zon, lekker
briesje erbij heerlijk. Zo ook de eerste wedstrijddag waarbij we ’s morgens om 8.00 uur
begonnen. Bijna 30 graden, weinig schaduw en een erg lange wedstrijddag doordat in totaal
22 keer de wedstrijd is stilgelegd doordat schutters dachten dat het doeltje defect was
nadat het niet omviel. 20 keer hiervan bleek onterecht !! Hierdoor liep de wedstrijd zo lang

uit dat we 7 uur in het veld hebben gestaan en er te weinig daglicht over was voor de
middag groep waardoor zij halverwege het parcours moesten stoppen.
De tweede wedstrijddag moest de middag groep van dag 1 beginnen met waar ze de dag
ervoor gebleven waren, en dan nog een volledig parcours schieten.
Hierdoor wisten wij al dat we ook problemen zouden krijgen met tijd en daglicht ’s middags.
We begonnen om 14.00 uur en waren ruim een uur onderweg toen een ware onweersstorm
uitbarstte, zware regen en diverse blikseminslagen vlakbij.
Na een half uur twijfelen door de Poolse wedstrijdleiding nam de president van het WFTF,
de Portugees Sergio Rita, de beslissing de wedstrijd direct te staken. Eigenlijk een geluk bij
een ongeluk. Als we namelijk hadden moeten doorgaan, was de wedstrijd voor het einde
gestaakt vanwege wegvallen van het daglicht. Niet iedereen was er blij mee, maar het
wegvallen van 1 wedstrijddag zorgde ervoor dat daarna alles volgens planning door kon
gaan. Het is dus een WK over 100 schoten geworden i.p.v. 150.

Een stukje van het parcours
Het hele evenement was weer ontzettend gezellig met het terugzien van de oude bekenden
en natuurlijk hebben we ook weer nieuwe FT-vrienden gemaakt. Over de resultaten: één
van ons heeft veel problemen met warm weer, een andere had materiaalproblemen en de
derde is met een gedeeld 29ste plaats redelijk tevreden.
Met weer een ervaring rijker aan de terugreis begonnen elke via diverse omleidingen en
wegwerkzaamheden een uur of 3 langer duurde dan de heenreis. Het was ontzettend
gezellig en we kijken alweer uit naar het WK in 2019 in Engeland.

