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Steeds meer Nederlanders doen aan Hunter Field Target
schietsport en ze worden er ook steeds beter in
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interview ’Dit is een schietsport die voor het hele gezin geschikt is’

Eerste Hunter Field
Target schietbaan
van Noord-Holland
Het is de allereerste Hunter Field Target schietbaan van Noord-Holland, en hij ligt
op het terrein van Golfbaan Spaarnwoude. ,,Schieten en golf hebben ook wel raakvlakken’’, vindt oprichter Hendrik Jan Mok van schietvereniging Noord-Holland
Hunter Field Target. ,,Het draait allebei om pure concentratie.’’

Friso Bos

f.bos@mediahuis.nl

Hunter Field
Target schieten
wordt steeds
populairder

Velsen-Zuid
De pitch en puttbanen van Golfbaan Spaarnwoude
liggen er prachtig bij, maar worden
véél minder vaak gebruikt dan de
grotere golfbanen van de club.
Daarom mag de nieuwe schietvereniging Noord-Holland Hunter
Field Target er gebruik van maken.
En daar is oprichter/voorzitter van
de schietclub Hendrik Jan Mok
dolgelukkig mee.
Hunter Field Target (HFT) is een
uit Engeland overgewaaide luchtschietsport. Daar heb je tienduizenden schutters, in Nederland
hooguit een paar honderd, maar
dat worden er steeds meer en ze
worden er steeds beter in.

Klapdoeltjes
Bij HFT wordt geschoten met
luchtbuksen. Het de bedoeling om
op verschillende afstanden klapdoeltjes omver te schieten door die
precies op de doelschijf te raken.
De schutter mag slechts eenmaal voor aanvang van de wedstrijd - de
richtkijker op zijn of haar geweer
instellen op een afstand en vergroting naar keuze.
Voor alle overige afstanden moet

de schutter corrigeren door hoger
of lager te mikken. En dat is best
ingewikkeld. Omdat de luchtbuksen niet zo heel krachtig zijn verliezen de kogeltjes op weg naar
hun doel immers hoogte. De doeltjes die het dichtstbij staan, hebben
een doelschijf van vijftien millimeter. De doelen die op veertig meter
afstand staan, hebben een doelschijf van 35 millimeter. ,,De moeilijkste zijn de doeltjes van 25 millimeter op 37 meter afstand in de
wind’’,, zegt Mok.
,,Je kunt alleen raak schieten als
je volledig geconcentreerd bent’’,
weten Mok en secretaris van de
NHFT Rens Gaarenstroom uit
Wormer. En dat gaat hen goed af,
ze komen prima mee met de beste
schutters en Gaarenstroom werd
zelfs tweede bij het Nederlands
Kampioenschap. ,,Het niveau is
hoog, ook de wereldkampioen
HFT is een Nederlander. Thom van
Dokkum schoot afgelopen najaar
het beste van een veld van 360
schutters.’’

Besjes schieten
,,Ik was als kind altijd al in de weer
met een blaasbuis; besjes schieten
en pijltjes. Via een collega kwam ik
drie jaar geleden voor het eerst bij
een HFT-wedstrijd terecht’’, vertelt
Gaarenstroom. ,,Aanvankelijk ging

het me niet echt goed af, maar toch
vond ik het wel erg leuk en ben ik
blijven oefenen. En nu, ja; nu heb
ik het helemaal te pakken. De
techniek erachter vind ik erg leuk.
En de uitdaging om elke fout eruit
te halen waardoor je steeds beter
schiet. Hendrik Jan ken ik van het
meerijden naar wedstrijden. Want
die zijn meestal in het oosten van
het land.’’

Als kind schoot
ik al met besjes
en papieren
pijltjes
Dat is ook een van de redenen
waarom de mannen zo blij zijn
met deze stek naast de golfbaan.
,,Eindelijk kunnen we schieten in
Noord-Holland. En op wat voor
baan’’, zegt Mok trots. ,,Het terrein
is enorm, zo’n zeshonderd bij
tweehonderd meter. De mogelijkheden zijn eindeloos.’’
Hoewel het terrein onder beheer

van de golfclub valt, is het ook
openbaar toegankelijk. Vandaar dat
de veiligheid goed in de gaten
wordt gehouden tijdens de wedstrijden en oefenavonden. ,,Niet
alleen op het land, maar ook op het
water’’, zegt Gaarenstroom. ,,Er
kanoën hier ook wel eens mensen
voorbij.’’
Mok: ,,De HFT schietsport is ook
bij uitstek een buitenactiviteit. We
hebben deelnemers van jong tot
oud, man en vrouw. Het is prima
geschikt voor de hele familie, lekker in de frisse lucht in plaats van
achter een scherm. Vanaf een jaar
of zes kunnen kinderen meedoen,
natuurlijk met een ouder. Het
gewicht van de buks is de enige
bepalende factor.’’
Van de collegasporters, met een
golftas in plaats van een schiettas,
krijgen ze vooral nieuwsgierige
blikken. ,,Ze vinden het leuk en
interessant wat we hier doen, regelmatig komen er mensen kijken.
We komen ze natuurlijk ook tegen
in het restaurant van de golfclub,
waar we onze schietdagen starten
en afsluiten. Vaak blijven er tientallen mensen eten, want er komen
schutters uit het hele land op deze
baan af.’’
Meer informatie is te vinden op
www.nhft.nl

•

Raak schieten lukt alleen met optimale concentratie. Dat maakt de HFT-schietsport daarom geliefd als ontspanningsmogelijkheid. ,,Het is yoga op een schietmatje’’, aldus Hendrik Jan Mok uit Heemstede.
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Loodopvang

De klapdoeltjes staan in
speciaal geprepareerde kratten
- met schermen en matten - die
zijn ontworpen om alle
kogeltjes op te vangen zodat
die niet in de natuur
terechtkomen.

Hendrik Jan Mok (tweede van links) en Rens Gaarenstroom (rechts) met ’schietgenoten’ Rob van der Steen (links) en Remco Wolterman (tweede van rechts).
Aan weerszijden van het karrespoor zijn zogenaamde ’lanes’ geplaatst.
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De klapdoeltjes hebben een zwarte doelschijf met een diameter van 15 tot 35 millimeter, afhankelijk van de afstand van
het doeltje.
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