
Demodag HFT 16 mei 2015 bij KSV Oranje Nassau in Den Haag 

Na afloop van de wedstrijd van maart in Woerden werd de DFTA door Hans van Eijk gevraagd of wij een 

FT- en HFT-demo zouden willen geven voor de leden van de KSV Oranje Nassau in Den Haag. Ja hoor, dat 

wilden we wel. En toen Hans daar meteen achteraan zei dat ze bij Oranje Nassau een gigantisch terrein 

in de duinen hadden, waar je eventueel wel 500 doeltjes kwijt zou kunnen, was onze belangstelling 

natuurlijk helemaal gewekt.  Dus snel een datum geprikt en een afspraak gemaakt. 

Er was alleen één klein probleempje, zei Hans. Het terrein bevindt zich in een waterwingebied, dus 100% 

loodopvang was absoluut noodzakelijk. De keuze was daarna snel gemaakt om loodvrij te gaan schieten; 

dat scheelt enorm met vervoer, want je hoeft geen pickup-truck, busje of aanhanger te regelen waar 

voldoende doelkratjes in passen. Gewoon wat losse doeltjes in de auto gooien, en klaar. 

Vandaag was het zover. Jurgen, Leon en Mirjam vertrokken met een volgeladen Volvo naar Den Haag, 

waar we vrijwel gelijk met Hans aankomen. Na een korte kennismaking gaan Leon en Jurgen samen met 

Hans een mooi plekje uitzoeken om te schieten. Dat blijkt niet heel moeilijk. Zo tussen de duinen zijn er 

plekken zat waar je wel wat doeltjes kwijt kunt. Een klein half uurtje later hebben we een mooie baan 

uitgezet, met 5 lanes met ieder 3 doeltjes. Daar kunnen de leden van Oranje Nassau zich wel op 

uitleven, denken we. Maar nu eerst koffie! 

  
Twee foto’s van het uitzetten van de baan. 

In de kantine heeft Mirjam inmiddels laptop en beamer aangesloten, dus wij zijn er helemaal klaar voor. 

Er zijn inmiddels ook een tiental leden van Oranje Nassau binnengedruppeld, die vol verwachting zitten 

te wachten op hetgeen komen gaat. Mirjam begint met een presentatie om één en ander uit te leggen, 

over klapdoeltjes, over het verschil tussen FT en HFT, over het verschil tussen PCP’s en veerbuksen, over 

de DFTA en de 4 verenigingen waar je in Nederland FT en HFT kunt schieten. 

 
Eén van de sheets van Mirjam’s presentatie. 



Na het belangrijkste onderdeel (veiligheid!) is het echter genoeg theorie, dan is het tijd om het in de 

praktijk te gaan uitproberen. Naar buiten dus, de stromende regen in. Leon en Jurgen laten daar twee 

uitersten zien van buksen waarmee je HFT kunt schieten: Leon met een Steyr met een best wel prijzige 

kijker erop, en Jurgen met een 35 jaar oude HW80 die hij ooit voor een paar tientjes op Marktplaats 

heeft gekocht, met een kijker van eveneens een paar tientjes.  

 
De laatste uitleg voordat er ècht geschoten gaat worden. 

  
Knielende en liggende houding. 

Nadat we het één keer voor hebben gedaan, duwen we het eerste lid van Oranje Nassau een buks in 

handen, en mag die het gaan proberen. En dat gaat best goed. De meeste doeltjes gaan in één keer om. 

Zó, die is verslaafd aan HFT. O ja, dat was Mirjam vergeten te vertellen in de presentatie: dit spelletje is 

enorm verslavend. 



 

Een best wel natte HW80. 

Ook de andere leden krijgen nu één voor één een buks in handen. En al snel heeft eigenlijk niemand 

meer erg in de regen, maar is iedereen erop gespitst die doeltjes om te schieten. Een buks weer uit 

handen geven? Echt niet! Alleen als ik daarna die andere een keer mag proberen, hoor! 

  
Om het lastig te maken, hebben we doeltje in drie verschillende kleuren meegenomen. 

Als iedereen zo’n beetje doorweekt is, is het tijd voor koffie, soep en uitsmijters. Dat geeft meteen de 

gelegenheid om eens met elkaar van gedachten te wisselen over het organiseren van een wedstrijd hier. 

Want zowel Oranje Nassau als de DFTA hebben daar wel oren naar. We leggen uit dat de DFTA, speciaal 

voor verenigingen die willen starten met FT en HFT schieten, doeltjes en loodopvangkratten heeft, die 

een vereniging zonder kosten voor de duur van een jaar kan lenen.   



Het loodvrij schieten is vandaag echter bijzonder goed bevallen. Ook op de wat langere afstanden 

gingen de doeltjes gewoon om. En met loodvrij weet je zeker dat je ook op termijn geen gedoe krijgt. 

Het is en blijft hier immers een waterwingebied, en regels zijn dan strenger dan elders. 

 
Mirjam vindt het enorm leuk om te doen, zo’n demodag. En dat zie je. 

Nadat iedereen inwendig gelaafd is, en ook weer een beetje opgedroogd, gaan we opnieuw de regen in 

voor nog een tweede ronde schieten. Hadden we al gezegd dat dit spelletje verslavend is, vraagt 

Mirjam. Ja, dat hadden ze nu wel ontdekt ☺. 


