
 

D  F  T  A    N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F  
 
In de wedstrijdserie voor het Nederlands Kampioenschap zijn we inmiddels over de helft. En 
er is best wel weer het één en ander te melden. Tijd voor een nieuwe DFTA nieuwsbrief. 
 
Alwéér een nieuwe voorzitter 
Zoals de meesten van jullie inmiddels hebben begrepen, is Joost (vóór zijn vertrek naar 
Frankrijk voorzitter van de DFTA) inmiddels teruggekeerd in Nederland. Op verzoek van 
Leon en Mirjam heeft Ruud indertijd, daar er geen andere gegadigden waren, de rol van 
voorzitter als opvolger van Joost op zich genomen. Nu Joost terug is, stelt Ruud op eigen 
initiatief graag de voorzittershamer weer aan Joost beschikbaar. Ruud heeft een tweetal 
andere stichtingen waar hij bestuursfuncties bekleed, dus duimen draaien is er voor hem 
niet bij. 
 
We hebben dit inmiddels binnen het bestuur van de DFTA besproken. Joost neemt de 
voorzittershamer graag weer over. Hij vindt het erg leuk om te doen!  Dit moet formeel wel 
in de volgende ledenvergadering bekrachtigd worden. Het bestuur stelt voor dat Joost, in 
ieder geval tot dat moment, fungeert als ‘voorzitter ad interim’. Aangezien Ruud en Joost 
hetzelfde tegen zaken aankijken, hebben we er alle vertrouwen in dat hij weer ‘fris en 
fruitig’ de DFTA verder op de kaart kan en wil zetten. 
 
We zoeken nog wel een penningmeester die het stokje van Willem over wil nemen.  
 
Internationale wedstrijden 
In de komende maanden hebben we nog een aantal belangrijke internationale wedstrijden 
in het verschiet. Om te beginnen op 14-17 juli de Europese Kampioenschappen FT in 
Hongarije. Vanuit Nederland zullen hier Dirk en Jack aan deelnemen.  
Daarna op 18 t/m 20 augustus de Wereldkampioenschatten FT in Portugal. Hier zullen Bert, 
John, Rob, Dirk en Joost Nederland vertegenwoordigen. Voor zover wij weten, is de 
inschrijving nog niet gesloten, dus je kunt je (via de DFTA) nog aanmelden. Tenslotte de 
Europese Kampioenschappen HFT in Polen, op 10 en 11 september, met als Nederlandse 
deelnemers Peter, Ingrid, Leon en Mirjam. Ook voor deze wedstrijd is de inschrijving nog 
niet gesloten; aanmelding loopt via de website www.ehftc.com.  
 

   
 
Op 17 en 18 juni vond de Deutsche Meisterschaft plaats in Kiel, oftewel het Open Duitse FT 
kampioenschap. Ook hier waren Nederlandse schutters bij aanwezig. Willem was met een 
14e plaats de beste Nederlander, met 75 punten. Bert had 72, en Andries 71 punten. Wij 
feliciteren de heren met dit bereikte resultaat. 
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Niet reglementaire doeltjes bij NK-wedstrijden 
Ondanks de goede wil van de organiserende verenigingen, wil 
het wel eens voorkomen dat er bij wedstrijden die voor het NK 
meetellen doeltjes op niet-reglementaire afstanden staan. Om 
discussies tijdens en na afloop van de wedstrijd te 
voorkomen, wordt de volgende strategie gevolgd.  
 
De wedstrijdleiding vraagt voor aanvang van de wedstrijd aan 
een aanwezig DFTA-bestuurslid om de baan te controleren. 
Deze controleert vervolgens de belangrijkste regels: 
• geen HFT doeltjes met een 15 mm hitzone dichterbij dan 12 meter 
• geen doeltjes verder weg dan voor doeltjes met de betreffende hitzone is toegestaan 
• geen knielende of staande doeltjes met een hitzone van 15 of 20 mm 
• bij knielende of staande doeltjes moet het doeltje minstens 25 mm ‘vlees’ hebben 
• bij HFT moet je, met je oog naast de peg, de gehele hitzone van het doeltje kunnen zien  

(uitgezonderd maximaal 2 doelen waarbij de hitzone gedeeltelijk afgedekt mag zijn) 
• bij FT moet je, vanuit de schiethouding, het gehele doeltje kunnen zien  
 
Deze controle vindt plaats op het oog, dus niet met een meetlint. Dit om mogelijk voordeel 
in de wedstrijd voor de controleur te voorkomen. Doeltjes die volgens de controleur niet-
reglementair zijn, meldt hij/zij bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding meet na 
(eventueel mèt meetlint), en besluit vervolgens al dan niet tot herplaatsing (of maaien). Als 
controleur en wedstrijdleiding beide tevreden zijn, wordt de baan vrijgegeven voor de 
wedstrijd. 
 
Doeltjes waarvan pas tijdens de wedstrijd blijkt dat ze toch niet reglementair stonden, tellen 
gewoon mee voor de uitslag en ook voor het NK, tenzij de wedstrijdleiding zelf besluit deze 
doeltjes uit de wedstrijd te halen. 
 
Clinics 
De DFTA is voornemens om een aantal schietclinics te organiseren. De eerste gaat zeker 
door: de clinic FT-schieten. Deze wordt gegeven door Sven van SV Schalkhaar. Houding, 
techniek, buks en kijker, ballistiek en wind. Op twee achtereenvolgende zaterdagen in 
Schalkhaar. De definitieve datums zijn echter nog niet bekend.  
Ga naar dit topic op luchtbuks.net voor meer informatie. 
 
Bij die ene FT-clinic blijft het echter niet. We zijn nog meer van plan. Zo denken we 
bijvoorbeeld aan een clinic staand schieten. En voor de HFT-schutters een clinic rangefinden 
en visuele valkuilen. Of windlezen? Meer nieuws daarover hopelijk in de volgende 
nieuwsbrief. 
 
Try-out bij Colenbrander een succes 
Op 26 juni vond de eerste (H)FT wedstrijd op de 
kleiduivenbaan van Colenbrander in Halle plaats. Hier 
hebben we met een team aan vrijwilligers, en in 
samenwerking met FT Schalkhaar, laten zien dat je ook op 
een vlak grasveld ook een bijzonder uitdagend parcours 
neer kunt zetten. Robert Colenbrander was zéér 
geïnteresseerd naar hoe zo’n wedstrijd precies in zijn werk 
gaat, en wat daar zoal bij komt kijken. Ook voor hem was 
dit een zeer geslaagde dag. Binnenkort gaan we met hem 
om tafel om te kijken of deze try-out in 2017 een vervolg 
kan krijgen. 
 
En die Drenten dan? 
De vereniging uit Wanneperveen (stiekem geen Drenthe, maar Overijssel) is inmiddels 
voorzien van doeltjes. Zij zijn echter nog niet tevreden over de effectiviteit van loodopvang 
met kratten, en beraden zich op een manier waarop je werkelijk 100% van het lood op kunt 
vangen. Wordt vervolgd. 
 
Andere wensen of suggesties? 
Stuur dan even een mailtje naar info@dfta.nl Wij kunnen namelijk geen gedachten lezen!  


