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Beste sportschutters,

Hoe begin je vandaag de dag met de schietsport?    Geen vraag die je 
zomaar eventjes beantwoordt vandaag de dag.   Natuurlijk moet je eerst lid 
worden van een schietclub, maar dan moet je nog een licentie aanvragen, 
proeven doen, naar de dokter, de politie, de gemeente, …   Om nog maar 
te zwijgen over de aanvraag van een vuurwapen bij de gouverneur…  

Nico Demeyere heeft onlangs een nieuwe versie van z’n boek 
“Sportschieten, hoe begin ik eraan?” uitgebracht.  Eigenlijk mag dit niet 
ontbreken in de bibliotheek van elke schietclub.  Er wordt tot in de puntjes 
uitgelegd wat een beginnende schutter moet doen om met de sport te 
starten.  Handig voor nieuwe leden ook.

FROS geeft een gratis exemplaar aan elke VTS gediplomeerde (in de 
schietsport) die lid is en ons even een mailtje stuurt.    Anderen kunnen 
het boek via het kantoor aanschaffen aan een sterk gereduceerde prijs.

Om de schietsport nog meer de ondersteunen, heeft FROS een Powerpoint 
presentatie uitgewerkt die clubs kunnen gebruiken om hun nieuwe leden 
wegwijs te maken in hun hobby.  Op eenvoudig verzoek sturen we deze 
met veel plezier door.

In dit derde nummer worden opnieuw twee compleet verschillende 
wapens besproken.  Eerst en vooral de Smith & Wesson 952, een 
sportpistool ‘pur sang’, en vervolgens –maar zeker niet minder- de Ruger 
Vaquero, een remake van een single-action revolver uit het Wilde Westen.  

Verder bespreken we even de wetgeving over de Wapenrekwapens.  Er 
is nog tijd tot 25 mei om actie te ondernemen en te beslissen of we met 
die oude wapens gaan schieten, of we ze gewoon verder in de kluis gaan 
bewaren met een vergunning zonder munitie.   

We zijn ook even op bezoek geweest bij een speciale wapenliefhebber: 
Frans kiest er bewust voor om geen verzamelvergunning aan te vragen, 
ondanks het feit dat hij enorm veel wapens heeft.  Waarom?  Dat lees je in 
dit magazine.

Het begin van een nieuw jaar is ook traditiegetrouw het moment dat alle 
verenigingen Statutaire Vergaderingen houden, hun laureaten huldigen, 
Nieuwjaarsetentjes organiseren,…   De Antwerpse federatie FKPA mocht 
hierbij niet ontbreken.  We bezoeken hun laureatenviering en zien hoe 
twee luchtdrukwapens verloot worden onder de aanwezigen.  Knap van 
hen !  

Filip De Leeuw
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Smith & Wesson heeft een rare marketingpolitiek: als 
ze een wapen hebben ontworpen en geproduceerd 
dat qua kwaliteit tot de wereld-topklasse behoort, 
dan maken ze dat maar voor relatief korte tijd. Zo 
verging het het inmiddels beroemde ‘Model 52’ 
semi-wadcutter pistool dat in het vorige nummer 
werd beschreven, en zo verging het ook het 
onderwerp van vandaag: het Model 952. Zij het dan 
in een recenter verleden.

Het wapen dat we vandaag onder de loupe nemen 
wordt inderdaad ook niet meer gemaakt, maar nog 
niet zo lang geleden was het nog wel te koop, in 
tegenstelling tot het Model 52. Het mag gerust de 
opvolger van dat beroemde target-pistool worden 
genoemd, al gaat het dan om een heel ander 
kaliber, namelijk 9mm Parabellum. Qua uitzicht en 
ontwerp borduurde S&W voort op haar klassieker 
die het Model 52 inmiddels geworden was. Dat 
Model 52 werd definitief uit productie genomen 
in 1993, maar het duurde nog tot het begin van de 
21e eeuw voor de Amerikaanse wapenmaker met 
de 9mm-versie ervan op markt kwam: Model 952.

Indrukwekkende precisie

Er bestaan twee versies van dit pistool: een 
geblauwde uitvoering, die de typebenaming 952-
1 meekreeg en slechts één jaar werd gemaakt, in 
2003. De daarop volgende 952-2 is een volledig 
roestvrijstalen uitvoering, waarbij een deel van de 
slede hoogglanzend is gehouden en een deel werd 
gematteerd. Wat een prachtig wapen opleverde. Ik 
ben de gelukkige eigenaar van een zeldzame 952-
1 in geblauwde uitvoering. Die was, zoals reeds 
vermeld, vanaf het begin bedoeld als wedergeboorte 
van Smith & Wesson’s klassieker onder de target-
pistolen, het Model 52. De precisie moest even 
indrukwekkend zijn als die van de voorganger, en de 
onderdelen moesten nog nauwkeuriger op mekaar 
worden afgestemd. Daarom werd de opdracht 
voor het ontwerp en de tuning gegeven aan het 
Smith & Wesson Performance Center, bekend voor 
zijn hoogstaande finesse bij het afwerken. Er werd 
zowel een 5-duims als 6-duims versie op de markt 
gebracht. 
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Die laatste, voorzover ik heb kunnen nagaan, alleen 
in roestvrijstalen uitvoering. Het Performance 
Center heeft zijn reputatie alvast waargemaakt: 
de afstemming van de hooggepolijste onderdelen 
van dit handvuurwapen is zo precies, dat tijdens 
mijn eerste schietsessies er regelmatig haperingen 
optraden wegens de nauwe toleranties. Maar na 
een 50-tal schoten was dat probleem van de baan 
en was - en bleef - het resultaat verbluffend.

Te veel 1911’s

Het is bijna niet te geloven dat een fabrikant een 
juweeltje als dit, waarbij er zeker lang voorbereidend 
werk aan de productie is voorafgegaan, uit het 
assortiment neemt. Maar toch is het zo: ‘No longer 
in current production’ staat er op de site van 
S&W. De speculatie waarom een fabrikant zo’n 
succesproduct naar de mottenballen verwijst is 
in schuttersmiddens niet van de lucht. Eén van de 
meest plausibele oorzaken is het grote succes van 
de 1911-modellen. Die populariteit zou aan de basis 
liggen van de verdwijning van het Model 952. Er 
zou namelijk niet voldoende capaciteit zijn geweest 
om naast die massa 1911‘s ook de 952 in productie 
te houden. En het is nu eenmaal rendabeler om 
een product in grote aantallen te maken dan in 
beperkte oplage. Zonde, erg zonde, want zowel het 
blauwe exemplaar met 5-duimsloop dat wij testten 
als de roestvrijstalen versie zijn echte beauty’s met 
hun klassieke vormen en verfijnde afwerking. 

Grip safety

De ruw gecheckerde houten greep van het 
geblauwde collector’s item ‘952-1’ waar ik, gezien 
de zeldzaamheid van het wapen, maar af en toe 
mee schiet, ligt perfect in de hand, de ‘fit’ van slede 
en frame is ongelooflijk precies en de trekker is 
vederlicht, met weinig of geen ‘voorloop’ en een 
kurkdroge aftrek. Al vind ik de trekker van het Model 
52 nog altijd net iets beter, maar ik geef toe: dat is 
pure muggenzifterij van een Pietje Precies. In de 
handgreep zit - dit in tegenstelling tot voorganger 
Model 52 - een grip safety. Die had er voor mij niet 
op gemoeten, want bij het reinigen van het wapen 
maakt deze voorziening het soms vrij moeilijk om 
de slede terug vlot op het frame te krijgen. Met 
maar twee handen ter beschikking, toch.
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Nukkige bushing

Die precisie heeft een prijs. En dan bedoel ik niet 
alleen de sappige aankoopprijs, die rond de 2000,- 
euro schommelde toen het wapen nog nieuw 
te koop was, maar ook een prijs van ergernis. De 
nauwkeurigheid van dit pistool komt namelijk voor 
een groot deel van de manier waarop de loop in de 
slede wordt ‘vastgehouden’ tot het ultieme moment: 
een zgn. ‘Briley bushing’. Dit is een bushing die een 
nogal ongebruikelijke vorm heeft: niet perfect rond, 
maar lichtjes ovaal en bekleed met titanium. Dat 
heeft zo zijn gevolgen als het wapen opnieuw moet 
worden gemonteerd na een poetsbeurt. De loop 
past namelijk maar op één manier in de bushing. 
Als deze laatste een beetje verdraaid is, dan krijg je 
de loop er met geen mogelijkheid in. Enig gesakker 
is dus niet van de lucht bij eigenaars van dit wapen, 
en op YouTube zijn verschillende filmpjes te vinden 
met tips van hoe je een hartaanval kunt vermijden 
bij het monteren. De bushing met een stukje tape 
vastplakken in het frame is daar één van.

Droogschieten

De veiligheidspal - er is er maar één, aan de 
linkerkant - blokkeert bij Model 952 niet de trekker, 
maar de slagpin. Er kan dus met het wapen worden 
geoefend door de veiligheidspal omlaag te zetten: er 
kan dan ‘droog’ worden geschoten omdat de hamer 
de pin niet meer raakt. Handig. Het Wilson Combat 
vizier is standaard op dit pistool en de instelling 
daarvan is uiterst precies. De triggerstop is, vreemd 
genoeg voor een pistool met target-ambities, niet 
regelbaar. Bij het Model 52 was dat wél het geval. 
Maar onmisbaar vind ik het niet. Schieten met dit 
wapen is hoe dan ook een puur plezier. Ik heb ook 
lange tijd met een Sig P210 geschoten, en de Smith 
& Wesson heeft nog altijd mijn absolute voorkeur. 
Hij ligt beter in de hand en is ook preciezer. Ik ben 
blijkbaar niet alleen met dat oordeel, want ook op 
Amerikaanse fora wordt deze vergelijking meestal 
in het voordeel van de Smith beslecht. Al kan het 
Amerikaans chauvinisme daar wel voor iets tussen 
zitten. Bij mij niet, ik hou minstens evenveel van de 
Zwitsers.
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Maar als je dan ziet dat dit wapen even goed 
presteert als veel duurdere en getunede ‘customs’, 
dan is de prijs bijkomstig. Ik zie het zo: de prijs van 
een wapen is snel vergeten als het plezier van het 
schieten ermee nog jaren voortduurt…

Hoge score

Mooie vrouwen mogen wat nukkig zijn, pistolen 
dus ook. Ik vergeef het deze schoonheid dan ook 
dat ze me af en toe het bloed van onder de nagels 
pest bij het in mekaar zetten- als het plakkertje toch 
is losgekomen -, want dat beloont ze ruimschoots 
met de resultaten op de schietbaan. Met een beetje 
vaste hand en de juiste 9mm munitie scoort een 
ervaren precisieschutter hier vooral negens en 
tienen mee, met af en toe een eenzame acht. Een 
zeven op 25 meter is echt een hoge uitzondering. 
Voor 9mm is dat ongebruikelijk, want dit kaliber 
heeft niet de reputatie tot de nauwkeurigste te 
behoren. Het ‘Performance Center’ van Smith & 
Wesson heeft dan ook een winnaar afgeleverd met 
deze waardige opvolger van het Model 52. Wat het 
des te onbegrijpelijker maakt dat ze al na relatief 
korte tijd hebben afgezien van de productie ervan. 
Mogelijk was de hoge prijs een te groot obstakel 
voor veel schutters, vooral in de VS. 
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Huldiging Laureaten FKPA 2014
Zaterdag 15 maart 2014 werd de zaal van Extra Time in Hoboken weer goed gevuld 
met schutters die werden beloond voor hun prestaties in 2013:

Meer dan 15 bekers, 300 medailles en 40 lintjes werden die avond uitgedeeld aan de 
laureaten van FKPA, de Federatie der Karabijn en Pistoolschutters van de provincie 
Antwerpen.   Ook dit jaar mocht de FKPA zich verheugen in de belangstelling van 
de Bestendige Deputatie van de provincie, die opnieuw de topsporttrofee uitreikt 
aan de sportschutter en sportschutster die de kleuren van de provincie over zijn 
grenzen heen hebben verdedigd.  Dit jaar werden deze prijzen uitgereikt aan 
mevrouw Chris Leboy en de heer Alfons Martens.

Ook BLOSO doet een duit in het zakje:  zij stellen de prestatietrofee ter beschikking 
voor de sportschutter en sportschutster die in 2013 de meeste disciplines volledig 
hebben uitgeschoten.  Op basis van de resultaten van het afgelopen jaar ging deze 
trofee bij de dames naar Marianne Broos en bij de heren naar Didier Baekelmans, 
een écht schietsportkoppel.  

FKPA was dus ook heel blij dat het lot mevrouw Marianne Broos aanduidde als 
winnares van het eerste luchtdrukwapen ter waarde van 1800 euro dat op de 
avond werd verloot.  

Het tweede luchtdrukwapen van gelijke waarde ging naar de heer Stakke 
Kwanten, jongste lid van Persawa, de schietclub van de Antwerpse Waterwegen.   
Deze jongeman is slechts 14 jaar, maar is al sinds zeer jonge leeftijd gepassioneerd 
door de schietsport.  Stakke kreeg dus naast z’n gouden medaille in Discipline 
9 (Luchtgeweer 200p), eveneens een cadeau om U tegen te zeggen.  Na z’n 
examens (slimme jongen), gaat hij met een verantwoordelijke van FKPA een 
nieuw luchtdrukgeweer uitzoeken.    Daarnaast kwamen we te weten dat Stakke 
vanaf september 2014 les zal volgen aan de Luikse Wapenschool !   De toekomst 
van onze sport is verzekerd !!

SPORTSCHIET
EN

FROS
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Frans is een verzamelaar die eigenlijk geen 
verzamelaar is. Klinkt raar, maar dat worden we 
gewoon wanneer we het over onze Belgische 
wapenwet hebben. 

De term ‘wapenverzamelaar’ is namelijk beschreven 
in de wet van 8 juni 2006.   Kort gezegd komt het 
erop neer dat deze verzamelaars bepaalde wapens 
kunnen aankopen zonder hiervoor telkens een 
aparte vergunning aan te vragen.   

Frans koos ervoor om geen gebruik te maken van 
deze faciliteiten.    Er zijn immers niet  uitsluitend 
voordelen aan verbonden.  Zoals meestal, zijn er 
goede en minder goede kanten te vinden…  meer 
uitleg later.

Veel moeite om het huis van Frans te herkennen, 
heb ik niet.   Zware tralies voor de ramen en een 
versterkte voordeur met mechanisch cijferslot 
geven me een subtiele hint.   We kunnen langs de 
garagepoort binnen, zetten een alarminstallatie 
uit, gaan naar de hal en passeren een tweede 
gepantserde deur.  Qua veiligheid is alles perfect in 
orde, dat kan ik al vertellen.   “Ik heb van heel m’n 
huis een veiligheidskamer klasse G gemaakt”: vertelt 
Frans me met de nodige trots.

WAPENVERZAMELAAR
of verzamelaar van wapens?
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“Vermits ik niet gebonden ben aan een bepaald 
thema, kan ik aankopen wat ik wil.    Oud of nieuw, 
lang of kort,…   Ik vraag gewoon een Model 4 
vergunning aan bij de wapendienst van Vlaams 
Brabant, en enkele weken later mag ik het wapen 
gaan ophalen.   De mensen van de wapendienst 
kennen me eigenlijk al, en weten dat ik alles 
goed documenteer.  Daarom is het voor hen ook 
makkelijker om mij vergunningen uit te reiken.   
Een aanvraagdossier bevat van in het begin alle 
benodigde informatie, en meer.  Echt lang heb ik 
dus nog nooit moeten wachten.  ”

Frans ziet dus niet echt een voordeel in de 
verzamelvergunning waarbij hij wapens kan 
aanschaffen door een simpele registratie in een 
register.  

“Een groot pluspunt van deze manier van 
verzamelen, is dat ik met al m’n wapens mag 
schieten.”   En daar heeft hij een punt natuurlijk:  
terwijl een geregistreerde verzamelaar z’n wapens 
1 keer per jaar mag testen, kan Frans elke week iets 
anders uitkiezen om mee naar de schietstand te 
nemen.

Op de eerste verdieping hangen overal 
handgemaakte display-kastjes tegen de muren.     
De wapens staan mooi gesorteerd naast elkaar.   Elk 
wapen is voorzien van een eigen mini-paspoort 
en registratienummer.     Later kom ik te weten 
dat elk nummer overeenstemt met een fiche in 
het klassement.   Letterlijk elk wapen is tot in de 
puntjes beschreven:  de oorsprong, kalibers, versies, 
jaartal,…   maar ook de datum van aankoop, naam 
van de verkopers, plaats, prijs,... staan duidelijk 
vermeld op de fiches.     En daarnaast heeft Frans 
dan nog eens van elk wapen foto’s genomen van de 
nummers, stempels en merktekens.  Chapeau !     

Hoe hij zoveel wapens heeft verkregen?  
“Gewoon verschillende loten tegelijk gekocht.  
Tijdens de inzamelacties in 2006-2007 kregen 
de wapenhandelaars ongelofelijk veel wapens 
aangeboden.   Ik kocht ze met 10-20 tegelijk. Dan is 
de prijs een stuk voordeliger, dan krijg je een band 
met een verkoper én je komt vaak wapens tegen die 
je anders nooit zou aankopen.”  

En de collectie is inderdaad enorm verscheiden:  van 
een simpele MANU-ARM, over een Dumoulin, tot 
een echte Britse Sten en Bren.
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Pronkstuk
Eén wapen waar hij zeker nooit mee zal gaan schieten is het pareltje van z’n collectie: een prachtige originele 
Luger, voorzien van ongelofelijk mooie diepgravures.  Enkele Duitse handelaars hebben al een mooie som 
geld geboden, maar Frans denkt er nog niet aan om dit wapen van de hand te doen.  “Zelfs de Luger van 
Albert Speer was niet voorzien van zulk mooie decoraties.   Zo’n wapen vind je maar één keer in je leven.  
Waarom zou ik die wegdoen? ”    Hij liet een kunstenaar speciale greepplaatjes maken die wat meer bij de rest 
van het wapen passen.  
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Toekomstplannen
“M’n droom is, om in de toekomst  een soort 
museum op te richten waar men kan langskomen 
om de technische kant van vuurwapens te bekijken.   
Vooral de werking van de wapens intrigeert me 
enorm. 

 Volgens mij ligt in geen enkel ander museum de 
focus op het functioneren van wapens.  Het zou dus 
wel eens kunnen aanslaan bij het grotere publiek.”

Een locatie voor het museum heeft Frans al gevonden.  
Alleen moet de ruimte nog volledig aangekleed 
worden en dient hij de nodige vergunningen aan te 
vragen.  “In m’n hoofd is het al helemaal uitgedacht 
en zie ik de bezoekers al voor de deur staan.”   

Van vastberadenheid gesproken !  Heel veel succes 
met je plannen Frans !

Als iemand interesse heeft om Frans te contacteren 
ivm een bezoekje, kan je  hem contacteren op:  
weinstube.jackall@skynet.be



Wapenbelevenissen
Ruger New Vaquero 357 Mag. 
Het mag al eens iets anders zijn dan al die super modern ogende spullen. Waarom eens niet teruggrijpen 
naar het verleden. Hoewel, het verleden… De Ruger New Vaquero die ik bij deze gelegenheid bespreek, 
is eigenlijk veel meer nieuw dan oud. Niet alleen gaat het om een klassieke Western revolver gemaakt 
door de toch relatief jonge fabrikant Sturm-Ruger , bovendien gaat het reeds over een ‘New’ Vaquero. De 
fabrikant lanceerde enkele jaren geleden immers al de ‘gewone’ Vaquero.

I. Het concept

Wel, daarover valt eigenlijk niet zo overdreven veel te vertellen voor al die oude ‘rotten in het schietvak’, 
de ‘oldtimers’ onder jullie voor wie het concept al lang geen geheim meer is. Het gaat natuurlijk over een 
zogenaamde single action revolver. Voor de beginners onder jullie, een revolver waarvan de percussie 
van het slaghoedje steevast dient vooraf te gaan door het voorafgaandelijk manueel opspannen van de 
hamer. Dat is dus zonder rechtstreekse aansturing van de hamer door de trekker. Anders dan de voor 
velen onder jullie welbekende moderne Ruger GP 100 of Smith & Wesson 686 revolvers, is het dus zaak 
telkens de haan over te halen alvorens een schot kan worden gelost. Simpeler kan bijna niet.

Het concept is uiteraard gedateerd. Het gaat dan ook om een retro-revolver, een wapen dat ooit in 
originele uitvoering door gerenommeerde merken als Colt, Remington, Smith & Wesson en andere grote 
jongens uit de Amerikaanse wapenindustrie werden in mekaar gestoken.
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II. Het uiterlijk 

Daarover kan ik kort zijn. Als fan van klassieke 
revolvers, vind ik deze uitvoering door Ruger 
gewoonweg subliem. Het gaat om een high 
chromed versie met witte originele Ruger 
‘bonded ivory’ greepplaten. Die laatsten zijn 
optioneel. Standaard wordt het wapen immers 
geleverd met zwart plastieken grepen met de 
nodige checkering. Vanzelfsprekend bestaat 
er voor de fans van ‘donkere’ revolvers ook een 
prachtig geblauwde versie. 

Voorts heeft het wapen een hoge afgeronde 
korrel en een ‘ordinaire’ gleuf als keep. 

Anders gezegd, very basic. Hoewel Ruger erom 
bekend staat met regelmaat huwelijken tussen 
moderne en klassieke revolvers te presenteren 
aan het schietpubliek - dat is met moderne 
micrometer richtmiddelen enerzijds en zeer 
klassieke looks anderzijds - is deze jongen zeer 
origineel uitgevoerd. Geen toeters en bellen 
dus. 

De versie die ik testte heeft een en 4,62” loop. Er 
bestaat een iets langere versie met 5,50” loop. 
Het gekozen wapen is uitgevoerd in kaliber 357 
Magnum. Hij bestaat ook ik het veel klassiekere 
.45 LC. 

Wat bezielt de Amerikaan vandaag om dit soort 
obsolete wapens - met bijzonder veel succes 
overigens - op de markt te blijven gooien in 
tijden van polymeer-pistolen met hightech 
richtmiddelen? Traditie vanzelfsprekend in de 
allereerste plaats. Dezelfde traditie die het moderne 
FN vandaag nog steeds sublieme gesculpteerde 
klassieke jachtwapens doet maken. Niets om 
beschaamd over te zijn dus. 

En als u dacht dat dit ‘old timer’ wapen ook enkel 
voor de eerder genoemde old timers onder ons 
wordt gemaakt, dan heeft u het volledig verkeerd 
voor. Menig jonge wapenliefhebber in the States 
kiest de (New) Vaquero als favoriete wapen voor 
het zogenaamde Cowboy Action Shooting. Beeldt 
u daarbij uiteraard geen John Wayne of Clint 
Eastwood – achtige scenes in waarin the traditional 
bad guy met een supersnelle swing van het dak 
van een far west saloon worden geschoten. Het 
gaat over een zeer mooie en technisch moeilijke 
practical shooting discipline, met klassieke kleding, 
holsters en andere toebehoren. 
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In de lengte van de loop bevindt zich de 
ontlaadstang. Het gaat om een palletje bevestigd 
op een veer, het geheel in een stalen behuizing, 
die toelaat om de revolver te ontladen. Door 
simpelweg naar achteren te duwen terwijl de 
‘laadklep’ open staat, duwt men de verschoten of 
geladen patronen met de grootste eenvoud uit de 
trommel. 

Eerder werd gezegd dat het wapen een ‘vaste’ 
trommel heeft.  ‘Vast’ is in deze evenwel zeer 
relatief. Met grote eenvoud kan de trommel immers 
uit het frame worden gehaald. Met veel grotere 
eenvoud overigens dan van een DA revolver. 
Met de ‘laadklep’ open, heb je maar de dwarse 
pin onder de loop (te linkerzijde) in te duwen, de 
trommelpin uit te trekken en de hele trommel rolt 
er ter rechterzijde gewoon uit. Het wapen leent 
zicht dus zeer handig voor regelmatig onderhoud.

 

III. De features

Dat aspect van wapens hangt vanzelfsprekend 
nauw samen met het concept. Hoe klassieker dat is, 
hoe minder er zijn. Geen Picatinny rails of polymeer 
materialen. Integendeel, een massief stalen wapen 
met high chroom finish. Dat het wapen bovendien 
door Ruger is geproduceerd, maakt dat het om 
een big boy gaat. Met zijn 1220 gram leeg gewicht 
is het een ferme gust. Ruger heeft immers de 
reputatie om net iets meer staal te gebruiken dan 
verschillende van zijn concurrenten. Dat maakt het 
tot zeer kloeke, betrouwbare wapens. Velen onder 
jullie zullen het daar ongetwijfeld volmondig mee 
eens zijn. 

Zoals het menig klassieke western-style revolver 
kenmerkt, heeft ook deze Ruger een ‘vaste’ trommel. 
Dat wil zeggen een trommel die niet uit het frame 
kantelt, doch die wordt gevoed met munitie via een 
klepje op de rechterkant van het wapen dat enkel 
met ontspannen hamer, kan worden opengeklapt. 
De patronen kunnen er vervolgens stuk voor 
stuk worden ingeschoven. Tussen het laden van 
twee patronen, produceert het wapen iets dat zo 
bijzonder geliefd is bij de fans van het genre, nl. 
die zachte ratel. Net zoals een Zippo-lighter zich 
onderscheidt van een banale plastiek aansteker, zo 
onderscheidt zich deze New Vaquero van eender 
welke moderne double action revolver  door die 
sublieme en meteen ook subtiele ‘klik’ die het zijn 
charme geeft. 
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Een uitdaging dus. Maar daar doen we het 
uiteraard om. Als elk wapen de uitgekiende, 
voorspelbare hanteerbaarheid van menig saai 
– en m.i. abstract en lelijk -  Olympisch wapen 
zou hebben, het schietgebeuren zou maar een 
vervelende bedoening zijn. 

Door het feit dat deze revolver over niet verstelbare 
richtmiddelen beschikt, zou je haast verwachten, 
zoals sommigen denken die aan de kant van de 
vergunninguitreikende autoriteiten zitten, dat 
het wapen (op langere schietafstanden) geen rol 
van betekenis zou kunnen spelen. Wel, in deze 
kan ik eenieder die in deze richting zou denken 
aangenaam ontgoochelen. Voor de gelegenheid 
met krachtige .38 Special patronen. Eén hand en 
kaart op 25 meter. Het resultaat valt best mee. 
Toegegeven, door het feit dat de korrel als het ware 
zweeft boven de keep is het in het begin effectief 
zoeken naar de correcte miklijn. Vooral de hoogte 
zoeken is een issue. Aangezien de loop keurig in 
het verlengde van het frame zit, stelt zich op het 
link/rechts front weinig problemen. 

Een klein detail dat vermeldenswaard is, is dat Ruger 
ervoor heeft gekozen om de obligate ‘warnings’ and 
‘read mamual before use’ – toestanden onderaan 
in de loop te slaan. Dat laat een mooie gave look 
toe wanneer men het wapen bezigt en bewondert. 

IV. De schietervaring

Deze is bijzonder. Om te beginnen bijzonder 
in zijn stijl. De balans van een dergelijk zware 
westernrevolver is heel anders dan van een gewone 
DA revolver. Het wapen heeft de neiging om meer 
naar voren te hangen. Geen ergonomische kolf dus, 
just plain and simple, enkele mooie greepplaten 
aan een vrij kleine kolf gehecht en dan een stalen 
massa die de indruk geeft steevast voorrang te 
geven aan de wetten van de zwaartekracht boven 
deze van de eenparige rechtlijnigheid, t.t.z. deze 
die de neus in de richting van het doel op 25 meter 
willen houden. 
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V. Price/value

Zoals in andere artikelen van mijn hand reeds 
gesuggereerd, is het een steriele discussie, 
deze over de prijs van een wapen. Aangezien er 
voldoende hoge kwaliteit Amerikaanse revolvers 
op de markt zijn zoals de Smith & Wesson 6-series 
en de GP-series van Ruger, is de vergelijking 
eigenlijk niet moeilijk te maken. Met zijn +/- € 800 
( met bonded ivory greepplaten is dat + € 100) is 
deze Ruger heel correct geprijsd. Ik kocht de mijne 
bij Yoke (Handgunner  uit Boortmeerbeek). 

Voor de fans van het genre, gelieve er rekening 
mee te houden, dat dergelijke wapens een 
levertermijn hebben. Hoewel groothandelaar 
en invoerder, Vinck  uit Zutendaal zijn best doet 
om de aanvoerlijn van Ruger wapens constant 
te houden, gaat het over wapens die niet met 
de grootste regelmaat worden verkocht op het 
Europese continent. Onterecht als u het mij vraagt 
en misschien – en hopelijk - kan dit artikel daaraan 
iets veranderen. 

Om maar te zeggen dat dit wapen an sich niet minder precies schiet dan eender welke standaard DA-
revolver met verstelbare richtmiddelen. Alleen, door het feit dat het even duurt alvorens men de juiste 
feeling met het wapen heeft ontwikkeld, is het een veel grotere uitdaging om met dit wapen roosjes te 
melken. Het is waarlijk een challenge maar dat vergoot m.i. enkel het schietplezier. 

VI. Conclusie 

De Ruger New Vaquero .357 Magnum is een 
speciaal wapen. Speciaal in zijn ‘niet eigentijds-
zijn’ en speciaal in zijn ‘Ruger-zijn’. Het eerste is een 
evidentie omdat we vandaag gewoon zijn aan wat 
anders wanneer we aan een revolver denken. Het 
tweede omdat dit wapen weer zo’n typisch Ruger 
wapen is. Solide, betrouwbaar en nauwkeurig. 
Meer moet dat uiteraard niet zijn. 

Dat Ruger met zijn New Vaquero-lijn van wapens 
de Amerikaanse traditie van Western-revolvers 
sinds enkele jaren een nieuw leven heeft 
ingeblazen, mag best een aangename wending 
worden geroemd.  

De algemene conclusie laat zich derhalve 
samenvatten in enkele kleine woorden: een 
deugddoende, en bovenal uitdagende revelatie.  

PV
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Hoe beginnen met de schietsport? 
Stap 1: aanvraag van een voorlopige 
sportschutterslicentie. 

Vooraleer je een vuurwapen kan aanschaffen, 
wil de wetgever dat je vertrouwd wordt met de 
schietsport.  Dit gebeurt door middel van de 
voorlopige sportschutterslicentie.  Je kan in de 
schietclub gebruik maken van de wapens van de 
club of van een collega schutter zodat je –onder 
de juiste begeleiding- leert hoe je met vuurwapens 
moet omgaan.  In de meeste clubs kan je luchtdruk 
wapens gebruiken van de club.  Een luchtdruk wapen 
is ideaal om kennis te maken met de schietsport.  
In een aantal clubs is het noodzakelijk om enkele 
malen met luchtdruk wapens te schieten voor je kan 
kennismaken met vuurwapens.  Met een voorlopige 
sportschutterslicentie kan je een jaar lang allerlei 
vuurwapens uitproberen.  Deze periode is ideaal om 
je een beeld te vormen van de verschillende wapens.  

Probeer zoveel mogelijk wapens te testen om 
te zien wat je het beste ligt.  De meeste collega-
schutters zullen je met veel plezier hun wapen eens 
laten testen.  Elk wapen heeft z’n eigen specifieke 
eigenschappen. 

Volgens het sportschuttersdecreet zijn 5 
verschillende categorieën van wapens in Vlaanderen: 

categorie A: revolvers 
categorie B:  pistolen 
categorie C:  schoudervuurwapens met gladde 

loop 
categorie D: schoudervuurwapens met getrokken 

loop
categorie E: zwartkruit wapens 

Sportschutter worden in Vlaanderen
Een wegwijzer
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Een voorlopige licentie is slechts geldig voor 1 van 
deze categorieën, maar je kan er wel verschillende 
tegelijk aanvragen.  

Kostprijs van de voorlopige licentie: 5 euro voor 1 
categorie en 10 euro voor twee of meer categorieën.  
(mits ze tegelijk worden aangevraagd)  (+ 2 euro 
administratiekosten)

De aanvraag van de voorlopige sportschutterslicentie 
gebeurt d.m.v. het aanvraagformulier “model VL1” 
(dit kan je downloaden op de FROS-website: www.
fros.be , of je kan het in de club verkrijgen.) 

Dit formulier moet vergezeld worden van volgende 
zaken: 

• Kopie van de identiteitskaart 
• Een medisch attest  

o Dit attest kan je vragen aan je huisarts. Je kan 
het blanco formulier ook downloaden op de 
website van FROS (model VL3) 

o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn 
• Uittreksel uit het strafregister 

o Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en 
zeden” in de volksmond 

o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn 
o Dit is te verkrijgen op het gemeentebestuur (of 

politiekantoor) van je woonplaats 
o Let er op dat je het originele document gebruikt. 

Een kopie wordt immers niet aanvaard 
o Let er ook op dat het uittreksel uit het strafregister 

wordt uitgeschreven op basis van art. 596.1 SV 
en dat het melding maakt van ‘sportschieten’

• Als je minderjarig bent : een geschreven 
toestemming van de ouders of wettige 
vertegenwoordiger 

Geef heel dit bundeltje af aan de verantwoordelijke 
in je schietclub. Deze zal het dossier bundelen en 
doorsturen naar de Federatie.  FROS zal op haar beurt 
het dossier evalueren en een sportschuttersboekje 
en de voorlopige licentie(s) opsturen. 

Stap 2: vertrouwd worden met vuurwapens 
onder begeleiding in de club 

Het sportschuttersboekje wordt gebruikt om de 
schietbeurten te registreren. Telkens je in de club 
komt oefenen met een wapen waarvoor je een 
voorlopige licentie hebt, krijg je een stempel in je 
boekje. (maximum 1 stempel per dag) 

Wanneer je na 6 maanden oefenen minstens 12 
stempels in je sportschuttersboekje hebt staan, 
mag je een aanvraag doen om een definitieve 
sportschutterslicentie te verkrijgen 

Stap 3: Theoretische en praktische proef afleggen 
op de club 

Voor de aanvraag van je definitieve 
sportschutterslicentie heb je een attest nodig van 
een praktische en theoretische proef. 

Beide proeven worden door de Federatie 
georganiseerd. De juiste data en locaties zijn te 
verkrijgen op de club zelf. 

• Theoretische proef 
o Deze proef bestaat uit een meerkeuzevragenlijst 

die opgesteld wordt door de Federatie. 
• Praktische proef 

o  De kandidaat moet bij het begin van de 
praktische proef volgende zaken voorleggen: 

 Zijn lidkaart van de schietsportfederatie 
 Zijn identiteitskaart 
o De praktische proef bestaat er vooral uit om te 

bewijzen dat de nieuwe schutter in staat is om 
veilig met een wapen om te gaan: 

- Laden, ontladen en ontwapenen van het wapen 
- Schieten met het wapen 
- Beperkte demontage van het wapen 
- Dragen, hanteren en gebruiken in een 

schietstand van een wapen 
- Gebruiken van de richtmiddelen 
- Beheersen van de schietrichting en de terugslag 

Als je geslaagd bent voor beide proeven, mag je een 
aanvraag voor een definitieve licentie indienen. 
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Stap 4: aanvraag van de definitieve 
sportschutterslicentie 

Voor de aanvraag maak je gebruik van het 
aanvraagformulier “model VL2”. Hierbij worden 
volgende stukken gevoegd: 

• Kopie van de identiteitskaart 
•  Recente pasfoto 
•  Kopie van het sportschuttersboekje (minimaal 

12 schietbeurten) 
•  Medisch attest 

o Dit attest kan je vragen aan je huisarts. Je kan 
het blanco formulier ook downloaden op de 
website van FROS (model VL3) 

o Het attest moet minder dan 3 maanden oud zijn 
• Uittreksel uit strafregister 

o  Het zogenaamde “bewijs van goed gedrag en 
zeden” in de volksmond 

o  Dit is te verkrijgen op het gemeentebestuur (of 
politiekantoor) van je woonplaats 

o  Let er op dat je het originele document gebruikt. 
Een kopie wordt immers niet aanvaard 

o  Het moet minder dan 3 maanden oud zijn 
o  Let er ook op dat het uittreksel uit het strafregister 

wordt uitgeschreven op basis van art. 596.1 SV 
en dat het melding maakt van ‘sportschieten’

• Als je minderjarig bent : een geschreven 
toestemming van de ouders of wettige 
vertegenwoordiger) 

• Attest van slagen voor de theoretische proef 
• Attest van slagen voor de praktische proef 

Dit bundeltje wordt samen met 35 euro  (+ 2 
euro administratiekosten) afgegeven aan de 
verantwoordelijke in de schietclub, die het op 
zijn beurt controleert en doorstuurt naar de 
Federatie.  FROS kijkt het dossier nogmaals na en 
bij goedkeuring wordt er binnen de 15 dagen na 
ontvangst een definitieve sportschutterslicentie 
opgestuurd naar de aanvrager. 

Proficiat ! U bent nu in het bezit van een 
definitieve sportschutterslicentie. 

Aanschaf van een vuurwapen als sportschutter

De vuurwapens ontworpen voor het sportschieten 
die U kan aanschaffen mits de sportschutterslicentie, 
zijn de volgende : 

1. Grendelwapens en lever-actions met een totale 
lengte van 60 cm of met een looplengte van 
meer dan 30cm 

2.  Volgende enkelschotswapens: 
a. Deze met een gladde loop 
b.  Deze groter dan 60cm of met een loop van meer 

dan 30cm 
c.  Deze met randontsteking met een totale lengte 

van minstens 28cm 
d.  Deze met twee naast of onder elkaar geplaatste 

lopen waarvan de totale lengte groter is dan     
60cm 

3.  (sport)pistolen van kaliber .22 
4.  Zwartkruitwapens waarvan het brevet dateert 

van voor 1890 

Voor deze wapens moet u bij de gouverneur 
geen bijkomende vergunning aanvragen. 
Het is voldoende dat u beschikt over een 
sportschutterslicentie. De wapenhandelaar of de 
particuliere verkoper moet een ‘model 9’ invullen en 
u dit vervolgens overhandigen. De verkoper stuurt 
2exemplaren van het model 9 naar de diensten van 
de gouverneur, waar het wapen vervolgens in het 
Centraal Wapenregister wordt geregistreerd.  Hierna 
zal de gouverneur een afgestempeld exemplaar van 
de ‘model 9’ opsturen naar de koper van het wapen.  

Zolang u een geldige sportschutterslicentie hebt, 
blijft deze registratie geldig. Wanneer u geen 
geldige sportschutterslicentie meer hebt, kunt u 
nog gedurende 3 jaar zonder verdere formaliteiten 
uw wapen(s) behouden, evenwel zonder er nog 
munitie voor voorhanden te mogen hebben. 
Nadien worden de wapens vergunningsplichtig en 
dient u een aanvraag voor een wapenvergunning in 
te dienen. 



S p o r t s c h i e t e n ,  
hoe begin ik eraan ?
De praktische gids voor beginnende schutters is opnieuw 
beschikbaar !

Beste clubbestuurder,

Ongetwijfeld krijgt u regelmatig bezoekers over de vloer 
die wel eens meer uitleg willen over sportschieten. De 
hele wetgeving en sportschutterslicentie uitleggen is 
ingewikkeld en tijdrovend.

Een samenwerking tussen drie auteurs zorgt voor een 
praktische gids waarin alle vragen worden beantwoord. De 
nieuwe schutter kan hier alle uitleg vinden en zijn kennis 
testen met handige meerkeuzevragen na elk hoofdstuk. 
Het boekje is een reisgids door het landschap van de 
sportschutter.

In duidelijke taal worden de sportschutterslicentie en de 
wapenwet uiteengezet. Ook enkele basisbegrippen over 
wapentechniek komen aan bod. De nieuwe editie werd nog 
uitgebreid met een hoofdstuk over de basistechniek van 
het schieten. Een beginnend schutter die alles doorneemt, 
is goed voorbereid voor de praktische en theoretische 
proeven.

Het boekje wordt uitgegeven door Advocatenkantoor 
Demeyere Nico BVBA en telt 160 blz. Voor particulieren 
bedraagt de prijs 15 EUR/stuk. U kunt bestellen door 15 
EUR over te schrijven op rekening BE53 7380 3218 7753 met 
vermelding van uw naam en het leveringsadres. Stuur ook 
nog een mail naar nico@demeyerenico.Be om uw bestelling 
door te geven. 103

Test uw kennis:
134. Kan men met een voorlopige sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder vergunning?

 A.  alleen indien men meerderjarig is.
 B. neen.
 C. ja, maar het wapen moet op de schietstand blijven.

135. Kan men met een sportschutterslicentie een vergunningsplichtig vuurwapen aankopen zonder daarvoor eerst over een vergunning te beschikken? A.  neen.
 B. ja, wanneer het om een vuurwapen gaat dat ontworpen is voor het sportschieten en dat voorkomt op de lijst van de minister van Justitie. C. ja, mits toestemming van de volwassen huisgenoten.

136. Kan men met een sportschutterslicentie een vouwgeweer met gladde loop kaliber 12 aankopen?
 A.  neen het is een verboden wapen.
 B. ja, mits toestemming van de minister van justitie. C. alleen met een vergunning.

137. Een pistool in 9mm, kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:
 A.  mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur B. het voorleggen van een geldige sportschutterslicentie volstaat C. mits voorlegging van een wapenvergunning uitgereikt door de gouverneur en een getuigschrift van goed gedrag en zeden

138. Een grendelgeweer in kaliber .223 Remington kan slechts worden verworven door de houder van een sportschutterslicentie:
 A.  mits voorlegging van zijn sportschutterslicentie en identiteitskaart, een formulier van overdracht “model 9” wordt ingevuld en verstuurd naar de gouverneur van de woonplaats van de verkrijger van het wapen B. Het wapen is een oorlogswapen en kan enkel worden verworven door de houder van een wapenvergunning omdat het wapen in een oorlogskaliber is C. mits voorlegging van een Europese vuurwapenpas uitgereikt in België

139. Een semi-automatisch geweer in kaliber .308 Winchester (b.v. een FAL) wordt: A.  voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D
 B. voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een verboden wapen en wordt niet ingedeeld in het sportschuttersdecreet C. voor de toepassing van de wapenwet ingedeeld als een vergunningsplichtig wapen en voor de toepassing van het sportschuttersdecreet ingedeeld in wapencategorie D.
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HOE BEGIN IK ERAAN ? 

Om aan sportschieten te kunnen doen, zijn volgende elementen nodig:

- Een erkende schietstand en een club
- Begeleiding
- De nodige documenten om het wapen te mogen hanteren;
- Een wapen

Hierna lichten we kort de stappen toe. U vindt later meer informatie over het 
statuut van de sportschutter, en over de wapenwetgeving.

1. Zoek een club

Het sportief- en recreatief schieten met vuurwapens mag enkel worden 
beoefend in een erkende schietstand. De meeste schietstanden worden 
uitgebaat door erkende schuttersverenigingen. U kunt in contact komen met 
deze verenigingen door er eens langs te gaan, of via kennissen. U vindt 
de coördinaten van alle schuttersverenigingen op www.sportschieten.be of 
www.fros.be. 

Het aansluiten bij een club is een eerste belangrijke stap. Via deze club 
zult kunnen aanleren hoe u veilig met vuurwapens om kunt gaan, en zult 
u de nodige ervaring en kennis kunnen opdoen om een verantwoordelijk 
sportschutter en eventueel wapenbezitter te worden. De meeste clubs 
organiseren daarnaast ook nog allerhande sociale clubactiviteiten zodat u 
er ook vrij snel andere sportschutters zult leren kennen.

Volgende zaken zijn van belang bij de keuze van een club:

- Openingsuren: de meeste clubs worden door vrijwilligers 
opengehouden. Doorgaans zijn zij enkele avonden in de week en 
tijdens de weekends open. Andere door professionelen uitgebate 
clubs hebben vaak langere openingsuren. Kies een club die open is 
op de uren dat u zelf rustig de tijd kunt maken om te gaan schieten. 
Open kleischietstanden mogen alleen overdag open zijn, meestal 
van 10 tot 19 uur.

- Ligging en bereikbaarheid: leren schieten vereist een regelmatige 
begeleiding en oefening. Het is best een club te kiezen die makkelijk 
bereikbaar is, eventueel met het openbaar vervoer als u geen 
motorvoertuig bezit. Zo verliest u niet al teveel tijd met verplaatsingen.

III

In dit deel:
	veilige omgang met wapens

	soorten vuurwapens

	belangrijke onderdelen van wapens

	de munitie
	onderhoud en reinigen

Over wapens en 

munitie
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SAMENVATTING
Vanaf 25 mei 2013 wordt de lijst van vrij verkrijgbare vuurwapens met rookzwak kruit (de zogenaamde “HFD-
lijst”) afgeschaft. Er is een overgangstermijn tot 25 mei 2014 om voor deze wapens een vergunning aan te vragen. 
Binnen deze periode kan ook, onder soepele voorwaarden, een verzamelerkenning worden aangevraagd.

Het Koninklijk Besluit van 8 mei 2013 dat deze afschaffing regelt is om verschillende redenen voor kritiek vatbaar  
en zal naar alle waarschijnlijkheid worden voorgelegd aan de Raad van State. Vermits het besluit op een aantal 
punten in strijd is met de Grondwet en de wapenwet, menen wij dat het besluit waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 
zal worden vernietigd.

Er zal echter geen arrest van de Raad van State zijn voor het verstrijken van de overgangstermijn. Wie tegen 
24 mei 2014 zijn HFD wapens wenst aan te geven, kan voorbehoud maken en zijn aanvraag verbinden aan de 
voorwaarde van het rechtsgeldig blijven van het KB van 8 mei 2013.

Wapenbezitters die al andere vergunningen hebben of de voormalige HFD wapens willen gebruiken voor sportief- 
en recreatief schieten kunnen reeds overgaan tot registratie van de wapens (via SSL) of een vergunning aanvragen 
met de wettige reden “sportief- en recreatief schieten”.

Ook wie een verzamelerkenning wil aanvragen om in de toekomst nog HFD wapens te blijven verzamelen heeft 
er belang bij om zo snel mogelijk een erkenning als verzamelaar aan te vragen.

Mr. DEMEYERE Nico,  
advocaat, ondervoorzitter Wapenunie

Afschaffing HFD lijst
VERGUNNINGSPLICHT HISTORISCHE, FOLKLORISTISCHE EN DECORATIEVE WAPENS
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1. INLEIDING
In december 2011 werden op de Place Saint-Lambert 
in Luik enkele mensen gedood en verwond door 
een actie van een veroordeelde crimineel. Bij deze 
actie werden illegale en verboden wapens gebruikt. 

Steekvlampolitiek is de meest bepalende factor voor 
wijzigingen in de wapenwet. Zelfs na de aanzienlijke 
verstrenging van de wapenwet in 2006 telt ons 
land nog ongeveer 400.000 legale wapenbezitters. 
Desondanks gaan de meeste politici ervan uit dat 
de wapenwet electoraal een onbelangrijk thema 
is. Geen enkele politieke partij heeft dan ook een 
volledig uitgewerkt en doordacht standpunt over 
de wapenwet. De pers werkt dat in de hand door 
selectief onvolledige of zelfs verkeerde berichten 
de wereld in te sturen. Ze laat voorts ook na om 
kritische vragen te stellen. 

Na het incident in Luik was het dus niet anders. 
Hoewel de minister van Binnenlandse Zaken een 
aantal zeer gepaste maatregelen nam om de strijd 
tegen de illegale wapentrafiek op te voeren, werden 
ook legale wapenbezitters opnieuw getroffen. 
Er kwam ondermeer een verbod op laders met 
abnormaal hoge capaciteit. Voorts vond men dat 
de lijst van vrij verkrijgbare wapens van historische, 
folkloristische of decoratieve waarde (hierna “HFD-
lijst”) moest worden afgeschaft. De regering tracht de 
bevolking ervan te overtuigen dat deze maatregelen 
de openbare veiligheid zullen verhogen en dat 
schietpartijen zoals die in Luik daardoor voorkomen 
kunnen worden… 

Zoals ook het geval was met de nieuwe wapenwet 
in 2006, zal de afschaffing van de lijst vooral 
veel administratief werk veroorzaken voor de 
politiediensten. Deze tijd kan dan niet gebruikt 
worden voor de kerntaken van de politie en voor de 
strijd tegen illegale wapenhandel en andere criminele 
fenomenen. Door elk incident als aanleiding te 
gebruiken om aan de wetgeving te sleutelen wordt 
ook het vertrouwen van de burger ondergraven die 
vaak soms tot de illegaliteit gedwongen wordt. Het 
gebrek aan beleid, dat dan wordt ingevuld door 

steekvlampolitiek, komt de openbare veiligheid 
dus niet ten goede. Ook heeft de regering geen 
controle op de manier waarop de Vlaamse 
provinciegouverneurs de wapenwet uitvoeren. Zo 
wordt getolereerd dat provinciegouverneurs, alleen 
of in onderling overleg, eigen regels gaan maken 
voor hun provincie.

Wij vragen al jaren dat het beleid inspanningen 
levert om de illegale wapens te bestrijden. Daar 
worden te weinig inspanningen voor geleverd. 
Zo is het Centraal Wapenregister na zeven jaar 
nog steeds een onbetrouwbaar instrument om 
wapens te kunnen opsporen. Wij zijn van mening 
dat de ernstige verstrenging na de volledig nieuwe 
wapenwet die in 2006 unaniem aangenomen 
werd het legaal wapenbezit op een voldoende 
manier heeft geregeld. De nieuwe wet heeft zelfs 
al andere Europese wetgevers geïnspireerd. Nu is 
het zaak om een stabiel klimaat te creëren waarin 
legale wapenbezitters zeker zijn van de grenzen 
waarbinnen ze hun wapens kunnen houden. 
Tevens is het de hoogste tijd dat de regering de 
nodige initiatieven neemt om een einde te maken 
aan de eigen administratieve praktijken (en soms 
zelfs flagrante wetsovertredingen) van de Vlaamse 
provinciegouverneurs en hun ambtenaren. 

Als aan deze voorwaarden niet voldaan is, dan zal 
de registratie van vrij verkrijgbare HFD-wapens een 
maat voor niets zijn en heeft de regering een besluit 
genomen waardoor tienduizenden wapens in het 
illegale circuit komen.

Afschaffing HFD
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Op 15 mei 2013 verscheen het “Koninklijk Besluit van 
8 mei 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 
20 september 1991 betreffende de vuurwapens met 
historische, folkloristische of decoratieve waarde en 
de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar 
zijn gemaakt” in het Belgisch Staatsblad .

Dit besluit zal in werking treden op de tiende dag na 
publicatie, dus op 25 mei 2013 .

Vanaf 25 mei 2013 worden de volgende wapens 
vergunningsplichtig:

- D e  H F D  wa p e n s  m e t  r o o k z wa k  k r u i t  d i e  
opgenomen waren in een lijst bij het besluit van 20 
september 1991; 

- De vuurwapens waarvoor geen aangepaste 
munitie meer wordt vervaardigd. Ook zijn enkel de 
vuurwapens die voor 1895 vervaardigd zijn nog vrij 
verkrijgbaar (vroeger werd 1897 als scharnierdatum 
gehanteerd).

In de praktijk betekent dit dat, vanaf 25 mei 2013, 
alle wapens die op de lijst van “panopliewapens” 
vergunningsplichtig worden. De lijst zelf wordt 
trouwens ook geschrapt Deze wapens werden 
meestal verkocht op wapenbeurzen. Er zijn er enkele 
honderdduizenden in omloop. Door deze maatregel 
worden alle regels voor vergunningsplichtige 
wapens ook van toepassing op sommige vrij 
verkrijgbare wapens .

Het nieuwe besluit betekent echter niet dat er geen 
vrij verkrijgbare vuurwapens meer bestaan. De 
volgende vuurwapens blijven vrij verkrijgbaar (en 
zijn dus niet vergunningsplichtig):

- vuurwapens die, via het sluitstuk, via de loopmond 
of via de voorkant van de trommel uitsluitend met 
zwart kruit of met patronen met zwart kruit en 
afzonderlijke ontsteking geladen worden waarvan 
het model of het brevet dateert van voor 1890 en de 
vervaardiging van voor 1945;

- vuurwapens die uitsluitend gebruik maken van 
patronen met zwart kruit en met ingewerkte 
ontsteking, waarvan het model of het brevet dateert 
van voor 1890 en de vervaardiging van vóór 1945;

- vuurwapens die worden gedragen bij folkloristische 
optochten of historische reconstructies, voor zover 
het gaat om schouder- of handvuurwapens op 
zwart kruit met één schot, met een gladde loop en 
met afzonderlijke ontsteking door middel van een 
vuursteen of percussie, die via de loopmond worden 
geladen.

- vuurwapens die zijn vervaardigd voor 1895;
- vuurwapens gebruikt tijdens de gildenschietingen, 

voornamelijk in Limburg (onder bepaalde 
voorwaarden ). 

In de praktijk betreft het dus bijna altijd 
zwartkruitwapens. We merken op dat moderne 
replica’s (vervaardigd na 1895 of na 1945) van 
zwartkruitwapens steeds vergunningsplichtig 
zijn. Onder sommige voorwaarden kunnen 
moderne replica’s van zwartkruit voorladers en 
zwartkruitwapens die patronen verschieten met 
afzonderlijke ontsteking door houders van een 
sportschutterslicentie geldig in wapencategorie 
E worden voorhanden gehouden zonder dat een 
vergunning dient te worden aangevraagd .

Uiteraard blijven ook de geneutraliseerde 
vuurwapens vrij verkrijgbaar, op voorwaarde dat 
de neutralisatie verricht werd door de Proefbank te 
Luik.

Afschaffing HFD

2. WELKE WAPENS WORDEN VERGUNNINGSPLICHTIG?
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Wie in het bezit is van vroegere HFD wapens, kan die 
op verschillende manieren laten registreren:

- Er kan een vergunning worden aangevraagd met 
de wettige reden “de intentie een verzameling 
historische wapens op te bouwen”. In dit geval is het 
niet toegestaan om met de wapens te schieten. Er 
mag ook munitie worden bijgehouden a rato van 
één patroon per type wapen .

- Als de wapens gebruikt worden voor sportief- en 
recreatief schieten kan ook een vergunning worden 
aangevraagd met deze wettige reden. Er is dan wel 
vereist dat de wettige reden wordt aangetoond met 
een sportschutterslicentie (geldig voor de betrokken 
wapencategorie) of door een attest van een erkende 
schietstand waaruit voldoende schietbeurten 
blijken .

- Als de lange repeteervuurwapens ook gebruikt 
kunnen worden voor het sportschieten (b.v. in de 
discipline ordonnantiewapens voor 1950), kunnen 
ze worden geregistreerd via de sportschutterslicentie 
. Er dient dan een formulier van overdracht “model 
9” te worden opgemaakt waarin de wapenbezitter 
zowel als overdrager als ontvanger van het wapen 
wordt aangeduid . 

- Als het gebruik van de wapens toegestaan is voor de 
jacht waar het jachtverlof geldig is , kan een houder 
van een jachtverlof eveneens de wapens registreren 
via een “model 9” volgens dezelfde procedure als 
van toepassing voor de sportschutters.

In elk geval moet de wapenbezitter initiatief nemen 
voor 25 mei 2014 . Zoals gezegd is het nieuwe KB op 
een aantal punten in strijd met andere wetgeving. 
Wij weten niet of er tegen het nieuwe besluit een 
vernietigingsberoep zal worden ingediend. 

Om deze reden raden wij aan om te wachten tot 
hier meer duidelijkheid over is. Allicht zal die er zijn 
tegen eind 2013. Er rest dan nog voldoende tijd om 
het nodige te doen.

Het aanvragen van een wapenvergunning met 
wettige reden “intentie om een verzameling 
historische wapens uit te bouwen” is aangewezen in 
de volgende gevallen:

- Als de wapenbezitter niet met de wapens wenst te 
schieten; en

- Als er geen bijkomende aankopen van vroegere 
HFD wapens gepland zijn

Als men de vroegere HFD wapens wil gebruiken om 
mee te schieten, is het aangewezen om de wapens 
te registreren via jachtverlof / sportschutterslicentie 
of een wapenvergunning aan te vragen met de 
wettige reden “sportief- en recreatief schieten”. De 
gewone regels zijn dan van toepassing.

Als de wapenbezitter nog verdere uitbreiding van 
zijn verzameling plant, is het aangewezen om een 
erkenning als verzamelaar aan te vragen. Met deze 
verzamelerkenning kunnen een onbeperkt aantal 
vroegere HFD-wapens worden bijgekocht zonder 
dat telkens een retributie voor een vergunning moet 
worden bepaald. 

Wij bespreken hier de specifieke regeling voor de 
aanvraag van een vergunning met de wettige reden 
“intentie om een verzameling historische wapens 
uit te bouwen”.

De soepele regeling voor de aanvraag van een 
verzamelerkenning wordt hierna onder punt 4 
toegelicht.

3. AANVRAAG VERGUNNING VOOR VROEGERE HFD WAPENS
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3.1. Registratieprocedure
Wie in het bezit is van een vroeger vrij verkrijgbaar 
wapen dat per 25 mei 2013 vergunningsplichtig is 
geworden, dient zich met het wapen aan te bieden 
bij de lokale politie. Dit dient te gebeuren uiterlijk 
op 25 mei 2014.

De lokale politie zal dan onderzoeken of de 
bezitter meerderjarig is en of hij niet veroordeeld 
geweest is voor een misdrijf dat wapenbezit uitsluit 
. Alle mogelijke veroordelingen kunnen hier in 
aanmerking genomen worden, zonder dat rekening 
gehouden wordt met enige verjaringstermijn. 
Wie dus bijvoorbeeld tientallen jaren geleden in 
aanraking kwam met het gerecht en veroordeeld 
werd, loopt het risico zijn wapens kwijt te spelen. 
Bij twijfel kan men vooraf een uittreksel strafregister 
opvragen bij het gemeentebestuur. Eventueel zal 
eerherstel moeten worden aangevraagd vooraleer 
de wapens geregistreerd kunnen worden.

Als de aanvrager meerderjarig is en uit het 
strafregister blijkt dat er geen veroordeling is 
waardoor wapenbezit is uitgesloten, wordt een 
voorlopig registratieformulier “model 6” uitgereikt. 
Het wapen mag dan verder in bezit worden 
gehouden .

De lokale politie zal dan de vergunningsaanvraag 
doorsturen naar de gouverneur. De diensten van de 
gouverneur zullen de aanvraag verder onderzoeken 
en aan de wapenbezitter een ontvangstmelding 
sturen. De federale diensten bij de gouverneur 
zullen in eerste instantie bekijken of het wapenbezit 
mogelijks een gevaar kan inhouden voor de 
openbare orde. Dit begrip wordt zeer ruim opgevat. 
Vermeldingen in PV’s of geheime politionele 
informatie, zelfs van jaren geleden, kan leiden tot 
weigering van de vergunning. Er wordt ook gekeken 
of er bij de aanvrager eerder een vergunning werd 
ingetrokken en of de reden voor deze intrekking 
nog actueel is. Uiteraard zal de vergunning ook 
niet worden toegekend tijdens de periode dat 
vergunningen geschorst zijn. 

Indien niet aan de voorwaarden voldaan is, zal 
de politie proberen om het wapen af te nemen. 
Het KB laat echter ook toe om het wapen te laten 
neutraliseren.

Als een wapen wordt afgegeven aan een politieagent 
dient u hier steeds een bewijsstuk van te ontvangen. 
Naar aanleiding van de invoering van de wapenwet 
van 2008 is er immers in verschillende politiezones 
fraude gepleegd. Politie agenten, die vaak ook zelf 
wapenverzamelaar zijn, namen vuurwapens over 
van particulieren. De wapens werden verzameld of 
verder verkocht . Als de politie, al dan niet terecht, 
meent een wapen te moeten afnemen, dan dient u 
hier steeds een schriftelijk bewijsstuk van te hebben. 
Als u dit niet krijgt, kan klacht worden ingediend bij 
het bevoegde parket of bij het Comité P.

3.2. Vergunningsvoorwaarden
Indien de gouverneur tot het besluit komt dat 
er geen redenen zijn van openbare orde om de 
vergunning te weigeren, wordt nagegaan of aan 
alle in de wet opgesomde voorwaarden voldaan 
is. Bij de beoordeling van deze voorwaarden heeft 
de gouverneur, als federaal ambtenaar, een louter 
uitvoerende taak. 

Op basis van de wapenwet moet aan de volgende 
voorwaarden moet voldaan worden :

- de aanvrager moet meerderjarig zijn;
- niet zijn veroordeeld als dader of medeplichtige 

wegens misdrijf dat wapenbezit uitsluit;
- niet het voorwerp zijn geweest van een beslissing 

die een behandeling in een ziekenhuis beveelt 
(zogenaamde “collocatie”);

- niet geïnterneerd zijn geweest met toepassing 
van de wet van 9 april 1930 tot bescherming 
van de maatschappij tegen abnormalen, 
gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde 
seksuele strafbare feiten;

Afschaffing HFD
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3.3. Veiligheidsvoorschriften
In de regel gelden voor de opslag van 
vergunningsplichtige vuurwapens een aantal 
veiligheidsregels die afhankelijk zijn van het 
aantal wapens. Meer informatie daarover vindt u 
op onze website onder de rubriek “regelgeving” – 
“commentaar”.

Belangrijk is dat de wapens die nu 
vergunningsplichtig worden (vroegere HFD 
wapens) niet meetellen om te berekenen hoeveel 
vergunningsplichtige vuurwapens worden 
opgeslagen . Dit aantal is belangrijk om te bepalen 
welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten 
worden. Het uitgangspunt is dat er geen bijkomende 
veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen 
voor de opslag van de voormalige HFD-wapens.

Voor de opslag van voormalige HFD wapens zijn de 
volgende veiligheidsmaatregelen van toepassing :

- de wapens zijn ongeladen;
- de wapens en de munitie worden steeds buiten het 

bereik van kinderen bewaard;
- de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk 

samen toegankelijk;
- de wapens en de munitie worden bewaard op een 

plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich 
een wapen of munitie bevindt;

- het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen 
die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te 
laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens 
worden bewaard.

3.4. Retributies
Bij de aanvraag van een vergunning tijdens de 
overgangsperiode is er geen retributie verschuldigd.

Zoals het geval is voor alle houders van een 
wapenvergunning, zal ook de houder van een 
wapenvergunning die is afgegeven onder de 
overgangsregeling om de vijf jaar gecontroleerd 
worden.

Voor het uitvoeren van deze vijfjaarlijkse controle 
zal een retributie van EUR 85 (geïndexeerd tot EUR 
97,09 voor 2013) verschuldigd zijn. Deze retributie 
kan slechts één keer per 5 jaar worden opgevraagd.

- niet het voorwerp zijn van een lopende schorsing en 
niet het voorwerp geweest zijn van een intrekking 
met nog actuele redenen, van een vergunning tot 
het voorhanden hebben van of het dragen van een 
wapen;

- slagen voor een proef betreffende de kennis van de 
toepasselijke regelgeving ;

- geen meerderjarige persoon samenwonend met de 
aanvrager verzet zich tegen de aanvraag;

- een wettige reden opgeven voor de verwerving en 
het voorhanden hebben van het betrokken wapen. 
Het voorleggen van het formulier model nr. 6 
volstaat om de wettige reden te bewijzen.

Tijdens de overgangsperiode (die afloopt op 25 mei 
2014) zou een soepeler regeling gelden. Het KB van 
8 mei 2013 zegt dat de gouverneur “uitsluitend” 
moet nagaan of aan de moraliteitsvoorwaarden 
(tweede tot vijfde voorwaarde) . Het zou dus niet 
nodig zijn een theoretische proef af te leggen. Ook 
de toestemming van de inwonende gezinsleden 
zou niet vereist zijn. Onzes inziens is het KB op dit 
punt in strijd met de wapenwet . Het is niet bekend 
of deze fout gerepareerd zal worden. Om deze 
reden adviseren wij wapenbezitters die nog geen 
andere vergunningen hebben (en dus niet aan alle 
voorwaarden voldoen) om te wachten met aangifte 
tot over dit punt duidelijkheid is en om de berichten 
hierover te volgen op onze website.
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De wapenwet bevat een bijzonder regime voor 
wapenverzamelaars waardoor ze geen vergunning 
hoeven aan te vragen voor bijkomende aanwinsten 
in hun verzameling. Erkende verzamelaars kunnen 
bijkomende wapens verwerven op basis van een 
erkenning. Ze dienen de wapens in te schrijven in 
een register. 

Wie in het bezit is van minstens vijf voormalige HFD 
wapens die vergunningsplichtig worden, kan er 
belang bij hebben om een erkenning als verzamelaar 
aan te vragen. Vooral voor wapenbezitters die 
een verzameling verder willen uitbouwen is een 
erkenning nuttig. Zij besparen dan EUR 97,09 per 
vergunningsaanvraag.

Let wel: een erkenning als verzamelaar is 
geen handelaarserkenning. Verzamelaars die 
systematisch de vroegere HFD-wapens opkopen 
met de bedoeling om ze dan later, al dan niet met 
winst, door te verkopen aan anderen houden zich 
bezig met wapenhandel. Daarvoor is een erkenning 
als wapenhandel vereist. Tijdens de wijziging van de 
wapenwet in 2006 kochten sommige verzamelaars 
soms honderden wapens in die ze dan geleidelijk aan 
terug op de markt brachten. Dergelijke praktijken 
zullen dit keer worden opgevolgd.

4.1. Voorwaarden
Om een erkenning aan te vragen moet aan de 
volgende voorwaarden voldaan zijn :

- De kandidaat verzamelaar mag niet veroordeeld 
zijn voor een misdrijf waardoor wapenbezit 
wordt uitgesloten;

- Ook hier moet voldaan worden aan alle 
moraliteitsvoorwaarden en kan de erkenning 
worden geweigerd om redenen van openbare 
orde;

- De erkende verzamelaar moet een thema 
opgeven dat “de uitbreiding van het musea 
of de verzameling rechtvaardigt en tevens 
beperkt”. We kunnen hierbij denken aan een 
verzameling van wapens gefabriceerd of 
gepatenteerd in een bepaalde periode, aan 
wapens die gebruikt werden door een bepaald 
leger, tijdens een bepaalde historische periode, 
tijdens een bepaald conflict, etc… Tevens kan 
een thema worden gekozen in functie van 
de manier waarop de wapens vervaardigd 
zijn of van een technische ontwikkeling in 
de bewapening. Ook het aanleggen van een 
verzameling die de ontstaansgeschiedenis van 
een modern wapen illustreert kan een mogelijk 
thema zijn. Het thema mag echter niet te ruim 
zijn, het moet steeds mogelijk zijn om de grens 
van de verzameling af te bakenen aan de hand 
van het opgegeven thema. Het thema dient 
te worden gekozen bij de aanvraag van de 
erkenning. Het is dus zaak een thema te kiezen 
dat alles omvat wat men wil verzamelen in de 
toekomst. Het is ook mogelijk om een nieuwe 
erkenning te vragen waarbij het thema wordt 
uitgebreid. Omgekeerd kan de gouverneur, in 
het kader van de aanvraag van de erkenning, 
het thema beperken indien het “te ruim” of 
“onverantwoord” lijkt.

Er wordt aangenomen dat de wapens die voorheen 
op de HFD-lijst stonden een geldig verzamelthema 
kunnen zijn . In een infofolder uitgegeven door 
de FOD Justitie wordt aangekondigd dat een 
“grote soepelheid” zal worden gehanteerd bij het 
beoordelen van het verzamelthema. De vraag is 
echter of de Vlaamse gouverneurs zich aan deze 
instructie van de minister zullen storen.

Meer informatie over het statuut van de erkende 
verzamelaars vindt u bij de vzw Belgische Vereniging 
van Vlaamse Wapenverzamelaars.

Afschaffing HFD

4. AANVRAAG VAN EEN ERKENNING ALS VERZAMELAAR
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4.2. Registratie voormalige HFD wapens
De aanvraag van een erkenning als verzamelaar is voldoende om in orde te zijn met het nieuwe besluit. Het 
is dan niet meer nodig om de wapens aan te bieden bij de lokale politie.

Erkende verzamelaars moeten een register model A bijhouden waarin alle wapens worden ingeschreven. 
Jaarlijks moeten ze een kopie van dit register overmaken aan de gouverneur bevoegd voor de 
vestigingsplaats.

4.3. Veiligheidsmaatregelen
Vermits de voormalige HFD wapens niet meetellen voor de berekening van het aantal wapens, moeten 
geen bijkomende veiligheidsmaatregelen worden genomen door verzamelaars die uitsluitend voormalige 
HFD wapens opnemen in hun verzameling.

Zodra ze ook andere vuurwapens opnemen, moeten ze voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden voor een 
opslagplaats klasse G.

4.4. Retributies
Bij de aanvraag van een verzamelingerkenning is een retributie van EUR 150 (geïndexeerd tot EUR 171,34. 
Deze retributie is een tweede keer verschuldigd bij afgifte van de erkenning. Momenteel bedraagt de totale 
retributie voor een verzamelerkenning dus EUR 342,68.

Ook erkende verzamelaars worden aan een vijfjaarlijkse controle onderworpen. Voor deze controle dient 
eens per vijf jaar een bedrag van EUR 300 (thans geïndexeerd tot EUR 342,68) te worden betaald.
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FROS funshoots: 
In ieder nummer van het FROS tijdschrift vind je  een overzicht van  

alle  funshoots die voor iedere schutter met een sportschutters-

licentie toegankelijk zijn.   We nodigen de FROS clubs dan ook uit 

om ons hun funshoots of activiteiten die vrij toegankelijk zijn aan 

de redactie te melden.  Indien de kostprijs, de plaats, de manier van 

inschrijven en de discipline vermeld zijn zal FROS alle funshoots in 

zijn tijdschrift vermelden. 





 

Late Paasschieting 
Zondag 4 mei 2014  

Vanaf 10u tot 17u 

KKPS Hobsor  
Hoboken 

Fort 8 

5 euro  
per deelname 

Pistool, revolver en geweer 
Kalibers: .22 - .45 ACP - 9 mm - .38 Special - .357 - 
30/30 - Cal12 Brenneke - GEEN WADCUTTERS 

Reglement de dag zelf ter plaatse. 





TROPHY 2014
Waar: schietstand SAPO, Fort III te Borsbeek (plan www.sapo.be)
Wanneer: zaterdag, 7 juni 2014 (ter plaatse om 10 uur 30)
Wat: Discipline Paalschieten (ploegen van 4 tot 6 personen)

MAXIMUM AANTAL PLOEGEN : 24!!!

Inschrijving: enkel via e-mail guido.wuyts1@telenet.be (je krijgt een 
bevestigingsmail en een uitnodiging om te betalen op een 
rekeningnummer : 30 € per ploeg)

Toegelaten wapens en kalibers: VRIJ (STANDAARD of OPEN)
handvuurwapens in de volgende kalibers: 9 mm Para(bellum), .38 Spl, 
.40 S&W, .44 Special en .45 ACP (FMJ = volledig gemantelde of 
gecoate munitie – uitzondering Semi-jacket in .38 Spl en MEN PTP in 
9mm Para  – GEEN EXPANSIEVE MUNITIE dwz geen Hollow 
Point, geen Action, geen MEN QD 1, QD 2 of PEP, geen Lapua 
CEPP, geen RUAG, enz.) GEEN MAGNUMKALIBERS, GEEN .38 
SUPER!

Trofee voor de eerste drie ploegen.

Prijzen in natura:
Voor de winnende ploeg: ieder lid krijgt een waardevolle prijs uit de  
lijn 5.11  gesponsord door A6 Law Enforcement Brussel www.A6LE.com

Trekking door het lot onder de deelnemers (winnaars zijn uitgesloten):
25 waardevolle prijzen uit de 5.11 series gesponsord door 5.11 Europe 
(Zweden) www.511tactical.com




