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De DFTA wenst jullie een goed en gezond 2019 met veel schietplezier. 
 

 

Algemene Ledenvergadering 2019 

De ALV wordt gehouden op 3 februari 2019 in Woerden. Aanvang 10:30, we willen rond 12 

uur afsluiten. De agenda wordt nog rondgestuurd.  

Koffie, thee en ander drinken tijdens de ALV zijn voor kosten van de DFTA. Er is na de 

vergadering mogelijkheid om te lunchen (op eigen rekening) en daarna om te schieten. 

 
 

www.dfta.nl  



 

NH-FT in Spaarnwoude 

Goed nieuws! In 2019 is er alweer een nieuwe locatie bij waar we (H)FT kunnen schieten. 

Dat is Noord-Holland (H)FT, op de golfbaan van Spaarnwoude. Begin december was er een 

zeer geslaagde try out. De organisatie gaat er enthousiast tegen aan en heeft in 2019 vier 

NK-wedstrijden voor ons in petto. De eerste is al vroeg in het seizoen, 20 januari, warme 

kleren aan dus.  

 

 

 
 

Wanneperveen 

Ook in Wanneperveen is kort geleden een try out geweest. Ook dit is een uitdagende 

locatie. Maar vanwege de eis om hier maximaal lood op te vangen en het veel kleinere 

terrein dan bij NH-FT, is het nog niet zo makkelijk om hier een baan te bouwen die aan alle 

wensen voldoet. We hopen wel dat er komend jaar een wedstrijd gaat komen.  

 

 
 

EK HFT in Grupont 

Zoals waarschijnlijk bekend, organiseert H-FT Benelux het EK voor HFT in Grupont. De 

wedstrijddata zijn 4 en 5 mei 2019. De inschrijving loopt nog tot 1 april (of tot er 320 

inschrijvingen zijn), uiterlijk 8 april moet je betaling (50 euro) binnen zijn. Alle informatie 

staat op de website: www.h-ft-benelux.eu  

http://www.h-ft-benelux.eu/


Woerden en NFTI 

Op het luchtbuksnet was het al bekend gemaakt, het NFTI en Woerden organiseren komend 

jaar geen NK-wedstrijden. Wel zullen er andere wedstrijden komen, die natuurlijk prima 

geschikt zijn om lekker buiten te spelen. En daar doen we het natuurlijk voor. En je kan óók 

nog eens oefenen. Wellicht kiezen de mannen van Woerden en/of het NFTI nog voor een 

bijzonder wedstrijdtype. Hou daarvoor het luchtbuksnet in de gaten. En natuurlijk onze 

eigen site, www.dfta.nl  

 

 
 

Vergunningen Duitsland 

Na een jaar zonder vergunningen voor Duitsland te hebben gezeten, lijkt het erop dat we 

voor 2019 weer met >7,5 Joule naar Duitsland kunnen reizen. De Duitse politie vraagt ons 

hierbij het hemd van het lijf, over schietbeurten, veilig wapengedrag, verzekeringen. En een 

nieuw VOG, die als het goed is dan wel 3 jaar geldig is. De insteek is dat we het eerst voor 

twee proefpersonen testen, en als het goed verloopt, kunnen liefhebbers voor wedstrijden in 

Dorsten of andere locaties in Duitsland een vergunning gaan aanvragen.  

Wordt vervolgd! 

 

 
 

http://www.dfta.nl/


WK HFT in Polen 

Met de mogelijkheid om weer door Duitsland te kunnen reizen, wordt het WK HFT in Polen 

natuurlijk weer interessant. 22 en 23 juni in Kalety. Inschrijven kan nog tot 15 april.

 
www.whftc2019.pl 

 

WK HFT in Engeland 

De inschrijving voor het andere WK HFT, op 14 en 15 september in Weston Park in 

Engeland, is nog niet geopend. Hou daarvoor deze site in de gaten: 

https://sites.google.com/site/whfta1/latest-news  

http://www.whftc2019.pl/
https://sites.google.com/site/whfta1/latest-news

