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Unieke wedstrijden Oranje Nassau (Den Haag) en Forteiland (IJmuiden) 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd, zullen binnenkort twee unieke 

wedstrijden voor (H)FT worden georganiseerd. We willen iedereen hier graag op attent 

maken.  

 

Oranje Nassau in Den Haag op 27 september 

Aan de rand van Den Haag, vlakbij de Waalsdorpervlakte (bekend van de 4 mei 

herdenkingen) ligt de Koninklijke Schietsportvereniging Oranje Nassau.  

 

    
 

De schietvereniging heeft een prachtig stukje bos- en duingebied, waar we een mooie 

(H)FT-baan uit gaan zetten. Er komen 10 lanes met in totaal 33 doelen. De doelen worden 

zo geplaatst dat zowel 7,5 Joule schutters als 16 Joule schutters (HFT én FT) een mooie 

wedstrijd kunnen schieten.  

 

Op dezelfde dag heeft Oranje Nassau een open dag voor geïnteresseerden. De insteek is 

daarom dat de wedstrijd wat vroeger start dan gewoonlijk, zodat in de loop van de middag 

er voor het publiek ook gelegenheid is om wat te proberen. Inschrijven / inschieten vanaf 

9:00 uur, start wedstrijd om 11:00 uur. Enkele schutters hebben al toegezegd dat zij blijven 

om daarna instructie te geven, maar aanvulling is altijd welkom.  

 

Aan het eind van de middag (vanaf 17:00 uur) is er een BBQ. Bij opgave voor de wedstrijd 

kan je meteen aangeven of je daar ook aan mee wilt doen.  

De kosten voor de wedstrijd zijn 10 euro p.p. en voor de BBQ 15 euro p.p. 

Opgaven kan via e-mail: wedstrijd.ksvon@mail.com  

 

Loodvrij 

Oranje Nassau ligt in een beschermd natuurgebied en bovendien vlakbij een grondwater-

beschermingsgebied. Hierom is ervoor gekozen om met loodvrije pellets te schieten.  

De liefhebber die geen loodvrij heeft, kan een zakje met 100 stuks voor kostprijs plus 

verzendkosten van Oranje Nassau kopen (zet dit even in je e-mail).  

Tijdens de proeven die de DFTA heeft gehouden met loodvrije pellets, is er nooit sprake 

geweest van schade aan de geweren door loodvrij. Het bleek voor de resultaten wel 

raadzaam om de loop vooraf goed schoon te maken, resten lood verslechteren de prestaties 

van de pellets dramatisch.  
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Vooraankondiging (H)FT aan Zee – Forteiland IJmuiden 25 oktober 

Een enthousiaste nieuwe HFT-schutter, Friso Bos, heeft na zijn eerste kennismaking met 

HFT het plan opgevat om in Noord-Holland een wedstrijd te organiseren. Het 

evenementenbureau PBN heeft hiervoor de unieke Werelderfgoed locatie Forteiland in 

IJmuiden ter beschikking gesteld.  

 

   
 

We hebben inmiddels samen met Friso het eiland bezocht en een baanindeling gemaakt. 

Dat worden minstens 50 doeltjes, zowel voor FT als HFT een uitdagende baan. Het NFTI 

heeft toegezegd om aan de organisatie mee te werken, maar de Specials van de Maasvlakte 

blijven uniek voor de Maasvlakte. In IJmuiden komen alleen ‘gewone’ doeltjes te staan.  

 

De bijzondere locatie heeft ook enkele bijzondere gevolgen: 

 Alles en iedereen gaat met de boot naar het eiland. Voor de doeltjes en de mensen die 

willen helpen met opbouwen is er een vroege boot (9:00 uur). 

 De overige schutters komen in de boot van 11:00 uur. 

 Wie te laat is, zal moeten zwemmen (en dat is met de scheepvaart hier geen aanrader!) 

 Er zal wel altijd een bootje beschikbaar zijn voor vervoer vanaf het eiland in 

noodgevallen.  

 Vanaf 11 uur is er gelegenheid voor inschieten. Het is niet helemaal zeker of we een 

50 m inschietbaan kunnen maken, dus zorg dat je geweer goed staat ingesteld en je 

alleen de wind hoeft te testen. We hebben in ieder geval wel 30 m beschikbaar.  

 Er is koffie/thee e.d. beschikbaar, maar geen eten, dus neem je eigen broodjes mee.  

 In het fort zijn wel toiletten.  

 De wedstrijd begint om ongeveer 12:30 uur of wanneer de baan compleet is opgezet.  

 Vanwege alle voorzieningen liggen de kosten helaas hoog, waarschijnlijk 25 euro p.p. 

Daar maakt niemand winst op, integendeel.  

 

Via het Luchtbuksnet zal eind september nog nadere informatie komen.  

We hopen dat veel mensen deze unieke wedstrijd mee zullen maken! 

 

Wedstrijden en Open Dag Maasvlakte 

Na de vorige niet geheel reglementaire wedstrijd op de Maasvlakte horen we wat geluiden 

van mensen die hier niet meer willen komen. Het bestuur van het NFTI heeft echter 

toegezegd de komende wedstrijden zoveel mogelijk reglementair te willen houden, waarbij 

wel het unieke karakter van de Maasvlakte behouden blijft. Geen reden dus om weg te 

blijven! 

 

En op zondag 13 september is er op de Maasvlakte een open dag, waar iedereen welkom is 

om verschillende disciplines te proberen of zijn vriendin, buurman of collega te laten zien 

wat (H)FT eigenlijk is. Zie het luchtbuksnet voor meer informatie.  


