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Hunter Field Target schietsport met veel rekenwerk

Forteiland moeilijkste
schietbaan ooit
Zestig schutters uit binnen- en buitenland namen zondag deel aan een bijzondere Hunter Field Target-schietwedstrijd op Forteiland IJmuiden. Ook HFT-wereldkampioen Thom van Dokkum deed mee: ,,Dit was de moeilijkste baan
die ik ooit geschoten heb.’’
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IJmuiden
Voor de tweede keer in
zeven jaar tijd was Forteiland IJmuiden zondag de locatie voor een unieke schietwedstrijd. Hunter Field
Target heet de discipline. Een jachtsimulatie waarbij de schutters moeilijk geplaatste metalen klapdoeltjes
moeten omschieten. Een hele opgave in de harde zeewind.
En dat is precies de reden waarom
schutters er een reis van vele uren
voor over hebben. Uitdagender dan
op forteiland wordt het niet. ,,Ik heb
de hele dag alleen maar blije gezichten gezien’’, zegt organisator Hendrik Jan Mok tevreden.
Arend Lommert stapte zondagmorgen al om 6 uur in de auto om
op tijd te zijn voor de overtocht met
de Koningin Emma van de Kop van
de Haven naar forteiland. ,,Ik had
veel verhalen gehoord over de eerste
editie in 2015 en wilde deze wedstrijd absoluut niet missen. De baan
is zo mooi, alsof je aan het schieten
bent in een schilderij. Daar kom ik
dus graag voor uit Sappemeer hier
naartoe gereden.’’
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.
Jan Peplinski en Ralf Handwerk
zijn voor de wedstrijd in IJmuiden
vanuit Duitsland afgereisd. ,,Mijn
vrouw en ik hebben een weekje een
vakantiewoning gehuurd in Callantsoog, een mooie combinatie
waardoor ik mee kon doen aan deze
wedstrijd’’, vertelt Ralf. ,,We wonen
in Kleef, net over de grens bij Nijmegen.’’
Organisator Hendrik Jan Mok
richtte in 2018 de schietvereniging
Noord-Holland Hunter Field Target
(NHFT) op en organiseert sindsdien
trainingsavonden en wedstrijden
op het pitch and putt gedeelte van
Golfclub Spaarnwoude. In 2015 was
hij sponsor van de wedstrijd op het
forteiland en raakte hij enthousiast
over de locatie. Met een groep
’schietgenoten’ van de NHFT organiseerde hij daarom de wedstrijd
van afgelopen zondag. ,,Milco,

Over het hele forteiland waren zondag schutters te zien.
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Ik heb de hele
dag alleen maar
blije gezichten
gezien

HFT

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. Thom van
Dokkum is daar het beste
voorbeeld van. Hij is de
regerend wereldkampioen.
Meer informatie is te vinden op
www.dfta.nl en www.nhft.nl
Een deel van het organiserende comité, vlnr: Remko, Hendrik Jan, Rens en Rob.
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hartstikke
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Remko, Rens, Manuel, Joris, Rob,
Marcel en Michel, ze hebben er allemaal net als ik veel uren in gestoken,
maar ik weet zeker dat ze het zo nog
een keer doen. Deze locatie is echt
klasse.’’
Dat vindt wereldkampioen Thom
van Dokkum ook. ,,Verschrikkelijk
moeilijk. Door het afwisselende terrein met veel hoogteverschillen is
het zeer moeilijk om de afstanden
goed in te schatten. En dan die
wind, dit heb ik nog nooit meegemaakt’’, zegt hij. ,,Dit is echt een

baan waarop je een wereldkampioenschap kunt houden. De kampioenschappen zijn normaal gesproken altijd in Engeland, maar ik weet
zeker dat de Engelsen hiervoor best
naar Nederland willen komen.’’
Arend Lommert is er ook zo eentje
die met een glimlach van oor tot oor
rondloopt op de negentiende-eeuwse fortificatie. ,,Ik vind het super
hier en de banen zijn heel erg uitdagend. Ik schiet echt hartstikke constant’’, zegt hij lachend. ,,Bíjna alles
mis.’’

