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VOORWOORD
Beste sportschutters,
Goed nieuws, goed nieuws en nog eens goed nieuws !!! Altijd leuk om
zo te kunnen beginnen natuurlijk. Maar het is ook de waarheid: Niet
alleen vieren we de verjaardag van ons FROS Schutterstijdschrift, maar we
kunnen ook uitpakken met de (her-)opening van 3 nieuwe schietstanden!
Bij Schietstand Aan Zee in West-Vlaanderen werd op zondag 12 oktober
de 100m stand opnieuw officieel geopend. In Kontich kunnen we vanaf
dit moment gaan schieten op 100 meter in de nieuwe stand van Argentum
en in Turnhout opent het nieuwe schietsportcentrum PSC z’n deuren.
Verder in dit nummer kan je lezen over de WZ29, een Pools wapen,
gebaseerd op het Mauser platform. Bart De Smaele kocht het jaren
geleden op de beurs in Oostende, begon het thuis op te poetsen en
langzaam maar zeker gaf het oude wapen z’n geheimen prijs.
Ik moet het jullie niet vertellen: de schietsport is één van de veiligste sporten
die er bestaan. In al de jaren dat ik in het wereldje zit, kan ik de ongevallen
op 1 hand tellen. En geen enkel ongeval was eigenlijk gerelateerd aan de
schietsport: een schutter mistrapte zich en brak z’n voet, een ander zakte
door z’n stoel tijdens een clubfeest, een derde kreeg een hersenbloeding
op de stand,… Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, daarom wil FROS in
de nabije toekomst enkele EHBO-sessies voor de sportschutters inrichten.
We hebben een gecertificeerde lesgever gevonden in onze eigen kringen,
die op enkele uren de meest voorkomende ongevallen uit de doeken wil
doen.
Als je interesse hebt om eventueel zo’n sessie te volgen, stuur gerust een
mailtje aan: filip.deleeuw@fros.be (laat ook je woonplaats weten, dan
kunnen we zien waar de sessies best doorgaan).

Hoofdkantoor
FROS Amateursportfederatie
vzw
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
Tel.: 03 286 07 60
Fax: 03 286 58 38
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Verder nog een leuke bezigheid voor het eindejaarsverlof: ik laat zien
hoe je zelf een holster kan maken voor je handvuurwapen. Met een paar
stukjes gereedschap kom je al een heel eind!
Filip De Leeuw

Opgelegd schieten

Joepie, ik kan weer negens en tienen schieten
Na jaren van sukkelen en bibberen is het me nu weer gelukt om regelmatig tienen te schieten. Ja, ik heb
een nieuwe discipline ontdekt in de vereniging. Na verschillende jaren de schrik van de schietstand te
zijn geweest( de kaarten van de andere schutters waren zeker niet veilig voor mij) en na veel gesukkel
zowel met de ogen als met de schouders als met de heupen en de knieën kan ik nu weer rustig van een
goed schot genieten. We vragen ook aan de verschillende clubs om eens een initiatie te voorzien voor
alle schutters, jong en ouder.
Het schieten met steun is een zeer goede oefening om te leren de trekkerdruk op te bouwen en voor de
meer geroutineerde schutter: NEE je leert er niet slechter door schieten. De vele uitleg van “als ik het niet
meer kan stilhouden dan stop ik er mee en gooi ik mijn geweer of pistool maar in de onderste schuif”
dat kennen we zeker van horen zeggen. Als je club geen steunen heeft, leg je oor eens te luisteren
waar je wel met steunen kunt schieten. Er zullen ook veel tegenkantingen komen van schutters die
zich nog te goed schietend vinden om zulke vernedering te moeten ondergaan, MAAR deze schutters
hebben nog geen kennis gemaakt met het opgelegd schieten. Elke luchtdrukschutter kan aan de 400
p deelnemen en zo deze discipline proberen.
Beste mensen blijf toch actief in de vereniging , je
moet, je bent een avondje weg bij je vrienden
vertellen. De terugloop in de clubs is enorm en de
Schieten met luchtpistool en luchtgeweer is en
disciplines in deze tak van de schietsport. Er is ook
kom jij wel met een medaille naar huis. De regel is

hebt er vrienden, je weet waar je naartoe
die zeker zeer sterke verhalen kunnen
schietfederatie heeft je steun zeker nodig.
blijft nog zeker één van de goedkoopste
een Belgisch kampioenschap en misschien
en blijft ‘OEFENING BAART KUNST’.

Fernand Ditten
Magnums
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Wapenbelevenissen:
De Poolse WZ29
Bart De Smaele

“Het moet ondertussen vijf of zes jaar geleden zijn dat ik mijn oude interesse (surplus rifles, red.) nieuw leven inblies
en de bekende militariabeurs van Oostende betrad. Toen spraken de dieren nog in verzen en lagen de surplus rifles
voor het rapen, in lange rijen op tafels die naar vis stonken. Voor een appel en een ei (want meer had ik niet op zak)
kocht ik in een bevlieging een nogal rommelig uitziende karabijn die behoorde tot de familie van de Mauser K98,
ons allemaal bekend. Zoals de Amerikanen het zouden uitdrukken: a Mauser platform. Thuis was ik er op basis van
de typologie van de sling swivels al snel achter gekomen dat het geen Duits geproduceerd wapen was, maar een
Pools (mogelijk een WZ29). Verder was ik niet geraakt en de enige reden waarom ik het wapen niet doorverkocht,
was omdat ik dagen na elkaar een bittere strijd met de aangekoekte cosmoline leverde, een strijd waarvan ik de
uitkomst niet zomaar aan een andere koper wilde opgeven. En zo verhuisde de WZ29 een keer of drie van bureau
naar garage en zolder, om vorig jaar uiteindelijk met een vergunning in een kluis te belanden.“

De WZ 29

Even ter achtergrond: het Poolse leger had in de jaren ’30 beslist om zowel de infanterie als de cavalerie uit te
rusten met een nieuw geproduceerd wapen. Er werd voor een aangepast model Mauser K98 gekozen en vanaf
1930 werd het wapen geproduceerd in de Nationale Wapenfabriek Radom en stond bekend als de WZ29. Op
het eerste zicht was de WZ29 die ik had opgepikt niet zo’n indrukwekkend ding: de kolf was gebroken en met
een dikke bout, koperplaten en spijkertjes hersteld, de blauwing was grotendeels verdwenen, de poetsstok
ontbrak en de kolf vertoonde heel wat schade.

Overzicht van het wapen.
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In 2010 had ik het grootste deel van het vuil en de
cosmoline er in een eerste reiniging al afgekrabd,
maar voor een toekomstig gebruik in de schietstand
diende het wapen toch uit elkaar gehaald en gevet
te worden. Er was immers overal, tot op de kleinste
onderdelen, een dikke zwart geworden laag
cosmoline aanwezig, soms vermengd met partikels
zand. De cosmoline was volledig uitgehard: het
wapen was dus in een arsenaal met cosmoline
doordrenkt, intensief gebruikt en verder nooit
grondig gereinigd. Onterecht, want van onder
de cosmoline kwam het verhaal van de poinçons
tevoorschijn.

Uitgeharde en zwart geworden cosmoline
Tijdens de demontage viel, los van de poinçons,
een aantal dingen op. Bij het losmaken van de sling
swivels was duidelijk dat alle vijsjes in goede staat
verkeerden, wat er nogmaals op wees dat er nog niet
veel demontage was gebeurd. Veel surplus wapens
zijn door de jaren heen letterlijk mishandeld, wat
zich manifesteert in kapot gedraaide vijzen en
schroeven, onder andere.
Het viel ook direct op dat de locking screws die de
trekkerbeugel en magazijn (want bij de Mauser K98
is dit als één onderdeel opgevat) ontbraken. Zo’n
locking screws waren snel gevonden, dus met wat
hulp van een doorwinterde internetshopper waren
de vijsjes zo goed als besteld. Bij het losmaken van
de schroeven voor het uitnemen van trekkerbeugel
en magazijn viel ook het volgende op: dit onderdeel
kón niet worden losgemaakt, omdat de koperen
platen waarmee de kolf zo ‘artisanaal’ was hersteld,
gedeeltelijk over de trekkerbeugel liepen.

Koperen plaat van de herstelling
Dit betekende dat het wapen sinds die bewuste
en eerder obscure herstelling niet meer uit elkaar
genomen was ! Maar de platen bestonden uit geel
koper en middels een minimale ingreep (het bijvijlen
van 2 mm van de plaat) zou de trekkerbeugel wel
loskomen. Zo gezegd zo gedaan en de demontage
kon verdergaan. Het verder verloop was eenvoudig
en al snel lag de actie open op tafel. Een Mauserplatform heeft één opvallende eigenschap: idiotproof. Gelijk welk boertje kan ermee overweg en
het is ook nog eens stevig gebouwd, waardoor je
niet snel brokken maakt. In dit artikel wordt niet
uitgebreid ingegaan op de demontage van de
Mauser K98 en de grendel, maar eerder het verhaal
dat achter dit onooglijke wapen schuil gaat.

een legertje Poinçons verscheen van onder de cosmoline
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Het verhaal van de poinçons
Onder, tussen en achter alle vuiligheid en
onderdeeltjes zat een heel nest poinçons
verscholen: op nagenoeg elk onderdeel was wel
een poinçon aanwezig, zijnde een cijfer, Cyrillische
karakters (of wat er op leek) of een geometrisch
karaktertje. Eéntje deed denken aan de Japanse
kanji Dai Nippon, maar kan even goed de Cyrillische
letter ‘korte U’ zijn (Polen gebruikte echter geen
Cyrillisch voor het schrijven van de Poolse taal). De
meeste poinçons zijn niet geïdentificeerd, maar het
zou gaan om Poolse inspectietekens (volgens Dhr.
Reine Smith van www.carbinesforcollectors.com).

Dat zou impliceren dat er op de receiver een Pools
wapenschild, [FB Radom] en een jaartal zou moeten
staan. Dat stond er niet en er bleek enkel een slordig
slijpspoor aanwezig. Het leek er wel op alsof men
had geprobeerd de herkomst van het wapen te
verdoezelen !

Één van de onbekende poinçons
De meest opvallende was natuurlijk de poinçon die
het wapen sluitend als Pools identificeerde: [Z in
een cirkel], of de poinçon van ‘Zbrojownia Radom’,
Pools voor Arsenaal van Radom.

Afgeslepen receiver. Engels: “scrubbed receiver”

Detail van de [Z in een cirkel]

Verder viel het op dat er twee verschillende
serienummers op het wapen aanwezig waren. Op
de loop en de receiver was netjes en heel grondig
een serienummer aangebracht, dat enkel zichtbaar
was wanneer het hout van de kolf gedemonteerd
was. Op de receiver en op de grendel was echter een
ander serienummer aanwezig, wat deed vermoeden
dat op een gegeven moment de grendel zoek was
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geraakt en er een nieuw serienummer aan het wapen was toegewezen. Het nummer op de kolf leek met het
jongere serienummer overeen te stemmen. Het was echter geen recent aangebracht serienummer van een
proefbank, of een hernieuwing van het serienummer, het waren twee afzonderlijke serienummers, waarbij
men zich de moeite niet had getroost het serienummer –bij gebrek aan de grendel- te zoeken en ineens een
nieuw serienummer toegewezen heeft. Het serienummer op de kolf lijkt aan te sluiten bij de meest recente
van de twee, maar is echter te slecht leesbaar.

Twee verschillende serienummers
Bij nadere inspectie van de verschillende onderdelen
kwam echter een nieuw en schokkend deel van het
verhaal onder het vuil uit. Wat bij de aankoop in de
donkere hallen van Oostende helemaal niet was
opgevallen, was de kleine poinçon van een adelaar
boven een swastika, een beetje verscholen tussen
de bolt handle en de bolt sleeve.

Na enig zoekwerk op het wereldwijde web bleken
er drie mogelijke fabrikanten, namelijk: WaA655
J.Sch. Baj. 1940; WaA655 S.A.C.(chatellerault) M. (FR)
1940; WaA655 Sauer und Sohn Suhl 1940.

De kleine adelaar boven een swastika
Nagenoeg enkel zichtbaar na het verwijderen
van de cosmoline en demontage verscheen het
symbool van het Derde Rijk en dus de signatuur
van één van de vorige eigenaars van dit onooglijke
wapen: deze poinçon duidt op “eigendom van het
Derde Rijk”. Was dit een toevallig gegeven en was
de grendel samengesteld uit stukken die na de
oorlog samengeraapt waren ? Het bleek van niet:
op de slagpin verscheen van onder de cosmoline
de [WR] poiçon, ofwel de ‘Werkrevision’ van Mauser
tijdens WO2 en een waffenamstempel, [WaA655].

De Waffenamtstempels
Het was geen toeval: de grendel was zo Duits als
sauerkraut ! Maar wat deed een Duitse grendel in
een Poolse WZ29 ? Het antwoord zou zich aanbieden
bij het verdere onderzoek van de kolf.
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De kolf, een verhaal apart.

Duitse grondigheid ?

Één van de meest opvallende kenmerken van
het wapen was de potsierlijke herstelling van
de pistoolgreep. Er moet een danig grote breuk
aanwezig geweest zijn dat er zo wel een bout
ingevezen is, alsook een koperen afdekplaat
in drie delen, die met gesmede spijkers op zijn
plaats gehouden werd. Dit was exact waarom de
demontage niet meer mogelijk was en waarom
het originele serienummer niet meer kon worden
achterhaald (of men had geen moeite gedaan).
Verder leken er twee herstellingen met houten
pluggen in de kolf aanwezig, wat er mogelijk op
wijst dat de kolf een transformatie had ondergaan
(van geweer naar karabijn ?). Een ander interessant
detail bij de kolf was de aanwezigheid van diepe
krassen in de bolt recess. Dit wijst er op dat de
grendel met duim en wijsvinger ontgrendeld werd
en niet met de handpalm. Is dit het werk van een
soldaat met lange nagels, of eerder van een oude
jager met kromme vingers ?

Bij het raadplegen van het wereldwijde web
blijken er twee theorieën te circuleren over het
bestaan van WZ29-geweren met een afgevijlde
receiver. De eerste theorie is dat Duitsland in Polen
buitgemaakte wapens aan het Franco-regime in
Spanje leverde en om de oorsprong van de wapens
te verdoezelen de wapenschilden van de wapens
verwijderde (online bron: Polish Mauser Forum).
Het feit dat de kolf gebroken was kan deze theorie
ondersteunen, aangezien de Duitse soldaten bij
het binnenvallen van Polen geen tijd had voor
een grondige inventarisatie van de buitgemaakte
wapens, waardoor er bij het oprukken voor gekozen
werd de grendels te verwijderen en de kolven op
de handgreep te breken en ze alzo onbruikbaar
te maken voor partizanen (online bron: www.
carbinesforcollectors.com). Het element dat deze
theorie tegenspreekt is dat de Duitse grendel in
1940 kan gedateerd worden en de burgeroorlog in
Spanje op dat moment al afgelopen was.

Krassen in de kolf, veroorzaakt door de vingernagels
Uit deze gegevens kan men besluiten dat alles uit de
kast gehaald is om de kolf van een Poolse karabijn
uit het einde van de jaren ‘30 bruikbaar te houden
en een Duitse grendel uit 1940 de oorspronkelijke
grendel verving. Tegelijk bleek de Poolse oorsprong
verdoezeld te zijn. Maar waarom ?

Een tweede theorie is dat de Duitsers zèlf bij gebrek
aan wapens de Poolse wapens gerecupereerd
hebben. De gebroken kolf, het afgevijlde
wapenschild en de Duitse grendel uit 1940
wijzen meer in die richting. Dit spreekt echter het
mythologische beeld van de prima uitgeruste
Duitse soldaat, met het beste en het nieuwste dat de
industrie te bieden had, heel erg tegen. Dit wijst er
op dat Duitsland mogelijk al heel snel (vanaf 19391940 reeds ?) de keuze maakte om buitgemaakte
en zelfs achtergelaten wapens allerhande onder de
eigen troepen te verdelen. Het is eveneens zo dat
wapenfabrieken in bezette gebieden onder Duitse
leiding -uit noodzaak- wapens voor het Duitse leger
begonnen produceren. Dit zorgde halverwege de
oorlog voor een allegaartje van wapens in het Duitse
leger en vanaf 1942-1943 voor een steeds minder
goede kwaliteit van wapens. Wijst dit er tevens op
dat de Duitse industriële machine de vraag niet kon
bijhouden en er reeds in het begin van de oorlog
aanwijzingen waren voor een tanende industrie?
Deze WZ29 vertelt mogelijk dat deel van het
verhaal: de kolf werd hersteld, er werd een (Duitse)
nieuwe grendel op gemonteerd en er is een keuze
gemaakt om dit stuk, ook al was het in erbarmelijke
staat, te herstellen in plaats van het door een nieuw
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geproduceerd wapen te vervangen. Het beeld van
de geoliede Duitse soldaat die zich met het beste
wapen dat de tijd te bieden had in de frontlinie
van de Blitzkrieg gooit, vervaagt ! Er ontstaat
een beeld van een oude dienstplichtige met een
opgelapt Pools wapen, die een bittere strijd in een
bij voorbaat verloren oorlog levert.
Een derde theorie is dat het wapen uit verschillende
delen is samengesteld en dat men het verhaal
eenvoudigweg niet kan reconstrueren. Het
herstellen van een gebroken kolf kan ook in het
veld gebeurd zijn, het afvijlen van een receiver was
geen ongewone praktijk voor het verschepen van
buitgemaakte wapens en Duitse grendels zullen
tijdens en na de oorlog als losse delen in overvloed
beschikbaar geweest zijn. Op deze manier blijft het
voor altijd een stille getuige.

Besluit
Het is aanlokkelijk om te denken aan een Duitse
soldaat, ongeschikt voor frontdienst, die met een
tweedehands en rommelig wapen wacht moest
lopen. Het is al even aanlokkelijk om de mythe van
de Duitse grondigheid te doorprikken en te geloven
dat de oorlogsmachine alles gebruikte wat het maar
kon krijgen en het aan de propagandamachine
van het Derde Rijk overliet om de mythe in stand
te houden. Het is echter realistisch om aan te
nemen dat na de oorlog allerhande restjes wapens
bij elkaar geschraapt zijn om toch iets bruikbaar
in elkaar te vijzen. Wat er ook van zij, onder een
weinig aantrekkelijk uiterlijk kan een wapen toch
een interessant verhaal verborgen houden, waarbij
de adelaar boven de swastika opnieuw de rillingen
door je ruggengraat doet gaan.

Geraadpleegde literatuur:
Mowbray S. & Puleo J., 2007. Military Rifle Disassembly and Reassembly, Woonsocket USA.
Ball R.W.D, 2006. Mauser Military Rifles of the World. Fourth Edition, Iola USA.

Sfeerbeeld: volledig gedemonteerde grendel.
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Schietbeurten...
“Twaalf schietbeurten behalen op een jaar, verspreid over 2 trimesters.”
Het lijkt simpel, maar toch merken we op dat er heel veel schutters
toch nog problemen hebben bij de interpretatie van dit gegeven.
Een woordje uitleg.

Een schietbeurt
Volgens het sportschuttersdecreet is een schietbeurt
het volgende:
“het actief beoefenen van het sportschieten met
vergunningsplichtige wapens in een schietstand
zoals blijkt uit de register van de schietstand
die
worden
bijgehouden
overeenkomstig
de wapenwetgeving.
De schietbeurt wordt
georganiseerd door een schuttersvereniging.”
De schuttersvereniging is een vereniging of sportclub
waar de sportschutter het sportschieten beoefent
en die aangesloten is bij een schietsportfederatie.
(FROS vzw, VSK vzw of VLAS vzw)

De schietbeurt moet met vergunningsplichtige
wapens geschoten worden. Luchtdrukwapens zijn
vrij verkrijgbaar en komen dus niet in aanmerking
om schietbeurten te verzamelen. Zelfde geldt voor
airsoft-wapens.
De registers van de schietstand moeten telkens
ingevuld worden voor én na het schieten. Als de
beurt niet in de registers wordt ingevuld, telt deze
niet mee als schietbeurt.
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Registratie schietbeurten
Schietbeurten kunnen enkel behaald worden in
schietstanden of –clubs die zijn aangesloten bij een
Vlaamse federatie (FROS, VSK of VLAS). Beurten die
worden geschoten tijdens een vakantie in Amerika
of Duitsland tellen dus niet mee voor de licentie.
Zelfde geldt voor militairen die op missie zijn: de
schietbeurten die zij in het buitenland behalen,
worden immers niet georganiseerd door een
schuttersclub.

Behalen op een jaar
Een schutter heeft een jaar tijd om de 12 beurten
te verzamelen. Een jaar begint te tellen op de
‘verjaardag’ van je licentie. Als de licentie werd
uitgereikt op 17 mei 2014, mag je dus beurten
verzamelen vanaf 17 mei 2014 tot en met 16 mei
2015.
Het is niet zo dat je in 2014 nog 12 keer moet gaan
schieten en in 2015 eveneens 12 keer moet gaan
schieten.
“Maar je aanvraagdossier moet minstens 1 maand
voor de vervaldag bij de federatie binnen zijn!
Je hebt dus geen 12 maanden, maar slechts 11
maanden tijd om te schieten”

Dit is een opmerking die we vaak te horen krijgen.
Maar dit klopt echter niet.
Het is inderdaad zo dat het aanvraagdossier 1
maand op voorhand moet binnen zijn bij onze
diensten. Maar het is geen probleem dat je op dat
moment nog niet beschikt over 12 schietbeurten.
Je kan gerust nog beurten blijven verzamelen tot
de dag voor de vervaldag van je licentie. Als je de
dag voordien nog een kopie van deze schietbeurten
bezorgt, wordt het dossier nog verwerkt en krijg je
zonder probleem je vignet.

Verspreid over 2 trimesters
Een trimester telt 3 maanden.
Wanneer 12
beurten verspreid moeten zijn over 2 verschillende
trimesters, betekent het dus dat er tussen de eerste
en de laatste beurt minstens 3 maanden en 1 dag
moeten zitten.
Als je licentie uitgereikt werd op 12 april 2014, kan
je dus de eerste dag gaan schieten op 12 april 2014.
Als je 12de beurt valt op 13 juli 2014, ben je al in
orde voor dat jaar.
Op 12 april 2015 wordt je licentie geldig verklaard
op basis van deze 12 beurten.
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Registratie schietbeurten
Het noteren van de schietbeurten in de
boekjes
Er zijn enkele voorwaarden die moeten voldaan zijn
om de beurten te laten tellen:
1. Je naam moet bovenaan ELKE pagina ingevuld
zijn
2. De datum moet ingevuld zijn (dag, maand en
jaartal)
3. Plaats van de schietbeurt moet ingevuld zijn.
4. Naam en handtekening van de persoon die
aftekent, moeten genoteerd worden
a. De personen die gemachtigd zijn om beurten
af te tekenen, moeten op voorhand aan de
federatie doorgegeven worden door de club
(via het VL10 formulier)
b. Enkel een (onleesbare) handtekening is niet
voldoende, de federatie kan dit immers niet
controleren

5. Categorie moet ingevuld worden

a. Maakt niet uit hoeveel categorieën je invult,
maar er moet er wel minstens 1 vermeld worden
b. Let op dat je licentie geldig is voor de categorie
die ingevuld wordt (anders telt de beurt niet
mee)

6. Nummering van schietbeurten

a. Het maakt voor FROS niet veel uit of je elk jaar
terug met ‘1’ begint, of dat je gewoon doorgaat
met de nummering van het eerste tot het laatste
blad van je boekje.
b. Je mag elk licentiejaar op een nieuwe pagina
beginnen, het hoeft echter niet.
c. Je mag tussen elk licentiejaar een blanco lijn
laten, het hoeft echter niet.

7. Meerdere beurten per dag? Meerdere dagen
per beurt?

a. Je mag meerdere beurten per dag laten noteren
als je dit graag doet. Als je in de voormiddag in
Vilvoorde gaat schieten en in de namiddag in
Kortrijk, mag je dit gerust vermelden. Er telt
echter slechts 1 beurt per dag.
b. Langs de andere kant: als er een wedstrijd
meerdere dagen overlapt (vb. gespreid over
twee dagen), telt deze wedstrijd voor 2
schietbeurten. (als je tenminste beide dagen
aanwezig was).

Beurten van een andere federatie
Er is overleg tussen de verschillende
federaties over de schietbeurten. We geven elkaar
de lijsten door van de gemachtigden die beurten
mogen aftekenen. Een schutter van VSK mag dus
gerust een stempeltje vragen tijdens een FROS
wedstrijd.
Bij twijfel aan de geldigheid van een schietbeurt,
nemen de federaties contact op met elkaar om dit
uit te klaren.

Kopie van de schietbeurten opsturen aan de
federatie
Bij de vernieuwing of verlenging van je licentie
moet je een kopie van je schietbeurten overmaken
aan de federatie. Het is echter niet nodig om AL
je schietbeurten sinds 2007 te kopiëren. Enkel het
laatste licentiejaar is belangrijk.
Let er ook nog eens op dat je naam bovenaan de
pagina niet is weggevallen op de kopie. (dit gebeurt
vaker dan je zou denken)

Eigen beurten afstempelen
Je mag je eigen schietbeurten niet afstempelen.
Voor sommige verantwoordelijken geeft dit soms
problemen. Er is immers vaak slechts 1 persoon
aanwezig op de stand om de boekjes af te tekenen. En
hij mag zichzelf geen stempeltje geven. Oplossing:
deze persoon schrijft zich in het schietstandregister
in en laat de week erna een andere gemachtigde
zijn boekje aftekenen op basis van deze registratie.
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©ericmartin

10.000 pcs

25.000 pcs

Type

Weight

Size

The box

1000 pcs

(Price / 1.000 pcs)

(Price / 1.000 pcs)

9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
38/357
38/357
38/357
38/357
40 S&W
40 S&W
44 mag
45 ACP
45 ACP

RN
FP
HP
RN
FP
HP
WC
FP
SWC
HP
RN
FPRN
RNFP
SWC
RN

123 grs
123 grs
123 grs
145 grs
145 grs
145 grs
148 grs
158 grs
158 grs
158 grs
180 grs
180 grs
240 grs
200 grs
230 grs

.356
.356
.356
.356
.356
.356
.358
.358
.358
.358
.401
.401
.429
.451
.451

40 €
40 €
40 €
45 €
45 €
45 €
46 €
48 €
48 €
48 €
27 €
27 €
35 €
31 €
33 €

69 €
69 €
69 €
75 €
75 €
75 €
78 €
80 €
80 €
80 €
97 €
97 €
123 €
107 €
113 €

64 €
64 €
64 €
69 €
69 €
69 €
71 €
72 €
72 €
72 €
85 €
85 €
115 €
93 €
97 €

62 €
62 €
62 €
67 €
67 €
67 €
69 €
70 €
70 €
70 €
82 €
82 €
110 €
90 €
94 €

(Price / 250 pcs)

(Price / 500 pcs)

Caliber

Solid brass bullet
Caliber

223
223
308
308
308
308
308
308

Type

Weight

Size

100 pcs

T
HT
T
HT
HT
H
T
HT

52 grs
52 grs
150 grs
140 grs
150 grs
155 grs
165 grs
165 grs

.224
.224
.308
.308
.308
.308
.308
.308

25 €
27 €
31 €
33 €
34 €
33 €
34 €
36 €

Price VAT included - payment and delivery from own shop.
All gun authorization required.
Shipping on demand under conditions.
Price available for 2014.

For more information about bullets, go on

www.vdynamics.com
V Dynamics Supersport - Vincent Van Bellegem

Hippodroomlaan 139 - 1933 Sterrebeek : T +32 2 325 77 04 - F + 32 2 325 77 06 - info@vdynamics.com
VAT : BE0665415347 - N° License 2/21/13/0031.

Laden, ontladen, wapenen en ontwapen van een wapen
Toen ik enkele tientallen jaren geleden in het leger zat, was het simpel: je kon een wapen ‘laden’ en je kon het
‘ontladen’. Niet meer, niet minder. Iedereen wist wat men bedoelde met deze termen en niemand maakte
een probleem.
Met de nieuwe wapenwet en het sportschuttersdecreet, doken plots nieuwe termen op: zo sprak men ineens
over ‘wapenen’ en ‘ontwapenen’. Nog leuker werd het, wanneer de termen in de lectuur gewoon door elkaar
gebruikt werden, zonder onderscheid te maken.
Navraag bij verschillende schietinstructeurs leidde tot evenveel verschillende interpretaties, zodat ik op de
duur door het bos de bomen niet meer zag.
Ik besloot het voor mezelf eens op papier te zetten, zodat het voor eens en altijd duidelijk werd. Ik wil zeker
niet beweren dat mijn resultaat het enige juiste is, maar hierbij vinden jullie de vrucht van m’n hersenspinsel
terug.
Alle positieve opmerkingen en verbeteringen zijn altijd welkom bij FROS.
Hertleer Raoul
Mits bronvermelding mag dit schema gebruikt worden door de clubs

Categorie

Laden

Wapenen

Ontwapenen

Ontladen

Revolver (A)

patronen inbrengen
in kamers trommel

trommel inklappen

trommel uitklappen

patronen in lader
lader op wapen

patroon in de kamer
brengen
(slede=>voor)

patroon uit de kamer
halen (slede=>achter
en blokkeren)

patronen uit de
kamers van de
trommel halen
lader uit wapen
Patronen uit lader

Pistool (B)
Gladde loop (C)
Tweeloop
Pomp

patronen in de twee
wapen dicht slaan
lopen plaatsen
patronen in magazijn stukken naar voor =>
brengen
patroon in kamer

wapen breken
stukken naar achter
=>
patroon uit kamer

patronen uit de twee
lopen halen
magazijn leeg maken

Getrokken loop (D)
Enkel schot

Repetitie

Half automaat

patroon op
Voorbrengslede
patronen in lader of
in magazijn brengen
lader op wapen

patronen in lader
lader op wapen

grendel naar voor =>
patroon in kamer
slagpin opspannen !!
stukken naar voor =>
patroon in kamer

grendel naar achter
=>
patroon uit kamer
stukken naar achter
=>
patroon uit kamer

stukken naar voor =>
patroon in kamer

stukken naar achter
=>
patroon uit kamer

patroon verwijderen

lader uit wapen en
patronen uithalen of
patronen uit
magazijn
halen
lader uit wapen
patronen uit lader
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Selfmade lederen holsters!
1. Eerste taak vooraleer ik begin aan de holster, is
het checken van m’n wapen. Ik heb nog nooit één
van m’n wapens geladen bij mij thuis, maar je weet
nooit. Check, double-check. Lader verwijderen
en kamer nakijken.
Ik zorg dat ik voldoende orthopedisch leder van
2.5mm dikte heb, zoek m’n werktuigen bij elkaar,
en haal drie keer diep adem. Let’s go.

1

2
2. Om m’n wapen te beschermen tegen water en
looivloeistof, pak ik het eerst in met vershoudfolie.
Dit zorgt ervoor dat het leder de vorm van het
wapen kan aannemen, terwijl het toch beschermd
blijft.
3. Om m’n wapen te beschermen tegen water en looivloeistof, pak ik het eerst in met vershoudfolie.
Dit zorgt ervoor dat het leder de vorm van het wapen kan aannemen, terwijl het toch beschermd
blijft.
Orthopedisch leder kan immers ‘gevormd’ worden wanneer het volledig nat gemaakt wordt. In eerste
instantie komt de ruwe vorm van het wapen tevoorschijn. Met de achterkant van een soeplepel kan
je het leder beter vorm geven. Het begint als het ware al op een wapen te lijken.
Dit zijn slechts 2 foto’s, maar in realiteit ben ik er een hele avond mee bezig geweest. Ik vorm het
leder rond het wapen, laat het drogen in de nieuwe vorm, maak het opnieuw vochtig, vorm het wat
meer, enz…

3
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4
4. Enkele uren later wordt het tijd
om een leersoort te kiezen voor de
buitenkant van de holster. Op de
foto zie je kikkerleder, beverstaart,
pijlstaartrog, krokodil, haai,…

5
5. Uiteindelijk kies ik voor nijlpaard. Ten eerste heb ik hier
nog nooit mee gewerkt en ten tweede ziet het er gewoon
fantastisch uit! Nijlpaardleder valt onder CITES II, kort
gezegd wil dit zeggen dat ik wel een bewijs van herkomst
moet hebben, maar geen speciale cites-documenten.

6. Met het nijlpaardleder moet ik opnieuw van nul aan de slag: nat maken, vormen, opnieuw nat
maken, opnieuw vormen,…. Maar omdat dit leder zo ongelofelijk hard wordt, wordt het telkens
met een aantal wasknijpers vastgehouden. Op het einde van de tweede avond heb ik een stuk
nijlpaardleder in de vorm van m’n 1911.
Deze vorm kleef ik voorlopig met sterke lijm vast op een ander stuk dik leder. Dit wordt de achterkant
van de holster.

6
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7. Volgende stap: Omdat ik een ‘gewone’
holster van 100% nijlpaardleder niet
leuk genoeg vind, besluit ik om een soort
omkadering te maken in rundsleder. Deze
omkadering kan ik eveneens voorzien van
een drukknop, zodat ik straks een sluiting
voor de holster kan voorzien.
Deze kader maak ik van 1.5mm dik
orthopedisch leder. Eerst vorm ik een
volledige lap rond het nijlpaardleder.
Nadien snij ik de delen die ik niet nodig heb
weer weg. Het maken van dit stukje kost
ook al meer dan een uur. Met m’n speciale
stukje gereedschap maak ik ‘gootjes’ in
het stuk leder. Hier zal straks m’n draad in
komen te liggen, zodat deze niet uitsteekt
boven de oppervlakte.

8

7

8. Met m’n speciale wieltje maak ik tekens in het
gootje. Deze putjes liggen allemaal even ver uit
elkaar. Hier zal ik met een priem gaatjes plaatsen,
zodat de naaisteken mooi uitgelijnd worden.

9. Met speciale lederverf zorg ik ervoor dat de omkadering mooi zwart wordt gemaakt. Wanneer
de verf droog is, kleef ik het zwarte stuk leder voorlopige op het nijlpaardleder.

9
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10
10. Nu kan ik beginnen met het uitsteken van
alle gaatjes. Dit gebeurt manueel natuurlijk.
Een scherpe priem is essentieel voor dit werkje !
Dankzij de putjes weet ik exact waar de gaatjes
moeten komen.
11. Volgende stap: alle gaatjes zijn gemaakt.
Tevens heb ik de achterkant ook voorzien van
zwarte verf en heb ik een riempje bevestigd,
zodat de holster een sluiting heeft. De witte draad is ook speciaal gemaakt voor lederbewerking:
heel stevig en voorzien van een was-laag. (rot niet en gaat ook niet vanzelf terug los)
Voor het naaien van de holster, maak ik gebruik van een speciale steek: je gebruikt twee naalden
tegelijk: eentje aan elk uiteinde van de draad. Het naaien van heel deze holster duurt zo’n 3-4 uur
ongeveer. Elke steek moet voorzichtig door bijna 1cm leder gestoken worden. En per steek moet
alles goed aangetrokken worden. Na een uurtje snijdt de draad door m’n vel en besluit ik dat ik
genoeg gedaan heb voor deze dag.
De derde dag werk ik de holster verder af: verder naaien, riemlus maken en bevestigen, kanten
proper maken,…

11
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En zo kom ik tot het resultaat dat hier zichtbaar is. Ik schat dat ik 15-20
uur werk heb gehad. Langs de andere kant is er toch niets op televisie en
heb ik m’n avonden op deze manier heel wat beter besteed.
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VDW Schietsportcentrum
Transportweg 21-23, 2421 LT Nieuwkoop.
Telefoon: 0031172571275.
Wij leveren wapens voor sport en jacht, airsoftapparaten,
luchtdrukwapens en toebehoren.
Wij leveren internationaal en de uitvoer naar
België is dan ook geen probleem.
Zie FROS 02-2014.

Bezoek onze website www.wapenhandel.eu

Goed
nieuws
vanuit
de
kuststreek!
Heropening Schietstand aan Zee
Met grote vreugde kunnen wij melden dat de 100-meter banen van Schietstand aan Zee terug open zijn.
De Schietstand omvat naast de 8 100-meter banen ook 10 volautomatische 25-meter banen.
Een erkenning werd bekomen t.e.m. 4000 Joule voor 100- en t.e.m. 600 Joule voor de 25-meter banen.
Alle schutters in het bezit van een sportschutterslicentie, een geldige vergunning of jachtverlof zijn welkom.
Verdere informatie vindt u op onze website www.schietstand.be.

Nieuw Provinciaal SchietsportCentrum
te Turnhout
Je kan natuurlijk een BV optrommelen of de schepen van Sport
uitnodigen, maar eerlijk gezegd is dat ook maar ‘schone schijn’.
Het is mooi voor een foto in de krant, maar veel diepgang zit
er niet in. In Turnhout pakken ze het anders aan: 14 schutters
gaven op 13 september tegelijk het officiële openingsschot.
De helft Belgen, de andere helft Nederlanders. De wedstrijden
tussen KNSA District 4 en FKPA werden de eerst keer gehouden
in 1981. Zo’n lange traditie moet bewaard worden en FKPA is
trots dat ze vanaf nu kan doorgaan in de nieuwe schietstand te
Turnhout: het Provinciaal SchietsportCentrum FRAC. (PSC)
PSC is een samenwerking tussen de Antwerpse Federatie FKPA
en schietclub de Merodeschutters Turnhout. Met vereende
krachten zijn ze er in geslaagd om een nieuw project uit te
bouwen. Enkele jaren geleden zocht de stad Turnhout een
nieuwe bestemming voor de oude domeinen van de FRAC aan
de Slachthuisstraat. Drie Turnhoutse clubs vonden elkaar om
op deze gronden een nieuw sportcomplex te bouwen: op de
eerste verdieping zal de Turnhoutse Tafeltennisclub gehuisvest
worden, op het gelijkvloers komt de Kempense Kinologen club
(hondenschool) en in de kelder komt een schietsportcentrum
met 14 luchtbanen, 10 25-meter banen en een uitbouw voor
100-meter banen.
De 14 luchtstanden zijn momenteel reeds voltooid.
De
wedstrijdschutters van KNSA District 4 en van de FKPA hebben
er de eerste wedstrijd al geschoten. Een team van vrijwilligers
van de Merodeschutters werkt rond de klok om ook de 25-meter
stand in gebruik te kunnen nemen. Hun enthousiasme en
kennis van zaken zorgt ervoor dat dit niet lang meer zal duren.
Foto’s van de vorderingen, informatie over lidmaatschappen en
de club zelf vind je op : http://www.dmst.be
En de resultaten van de wedstrijd? Wel, België werd nipt
verslagen door onze Noorderburen, waardoor de wisselbeker
dit jaar terugging naar Nederland… Volgend jaar pakken we
ze terug !

Schietstand Zilverberg
15m

25m

100m

100m stand operationeel eind oktober
Op 5 juni 2013 zijn we gestart met de bouw van de nieuwe schietstand Zilverberg. Op dit moment wordt er
op de Meylweg 43 te Kontich de laatste hand gelegd aan de afwerking van de 100m stand, nl. het plaatsen
van de electronica voor de sturing van de banen.
In schietstand Zilverberg zijn er 3 standen, nl. 11x25m, 6x100m en 6x15m. De 25m banen zijn sinds 27 maart
operationeel. Op de 15m banen kan momenteel lucht geschoten worden. De 25m stand en 100m stand
hebben een zandberg als kogelvanger.
Zilverberg heeft ondertussen ook de uitbreiding op de milieuwetgeving ontvangen!! Dit komt erop neer dat
er op de 15m stand tot 2000 joules mag geschoten worden , op de 25m stand tot 5000 joules en op de 100m
stand tot 7500 joules. In kalibers uitgedrukt mag er op de 100m stand met kalibers gaande van .22, … .308,
.300, .338 lapua tot en met .458 geschoten worden. Het huishoudelijk reglement bepaalt welke kalibers je
mag schieten op welke stand.
Alle banen op de 25m en 100m stand worden uitgerust met een automatisch systeem om de kaart naar de
kogelvanger te brengen. De 100m banen zullen worden uitgerust met camera’s.
Kom gerust eens een kijkje nemen of iets drinken in onze kantine of op ons terras. We geven u graag
een rondleiding op afspraak. Meer info over onze stand is te vinden op www.zilverberg.be of via info@
zilverberg.be te verkrijgen.
Michel Gobin
Bestuurslid Schietstand Zilverberg
Bestuurslid VSCZ

Sportschieten,
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.
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III

Over wapens en
munitie
In dit deel:
 veilige omgang met wapens
 soorten vuurwapens
s
 belangrijke onderdelen van wapen

Test uw kennis:

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

134. Kan men met een voorlopig
e sportschutterslicentie een vergunni
ngsplichtig
vuurwapen aankopen zonder vergunni
ng?
 A. alleen indien men meerder
jarig is.
 B. neen.
 C. ja, maar het wapen moet op
de schietstand blijven.

- 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.

135. Kan men met een sportsch
utterslicentie een vergunningsplicht
ig vuurwapen
aankopen zonder daarvoor eerst
over een vergunning te beschikk
en?
 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.

HOE BEGIN IK ERAAN ?

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.

136. Kan men met een sportsch
utterslicentie 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 sportsch
utterslicentie:
 A. mits voorlegging van zijn
sportschutterslicentie en identiteit
skaart, een
formulier van overdracht “model
9” wordt ingevuld en verstuurd
naar de
gouverneur van de woonplaats van
de ve
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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 sportschutterslicentie 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.
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G.M.P.C . v.z.w. Organiseert een

HALLOWEENSHOOT
Op woensdag-29 oktober en zaterdag 1 –november
Op de luchtstand !! 4.5cal op 3 doelen die beurtelings oplichten
2 schoten per doel 6schoten per deelnemer!!
Dit alles zal plaatsvinden in een aangepast decor !!!
Per deelnamen is het 2 euro iedereen is van harte welkom!
Aangepaste kledij zou fantastisch zijn ! wij wensen iedereen
veel griezel fun van wegen de organisatie !

Met onze dank aan het bestuur van

M.K.R.V.

WANNEER: zaterdag, 29 november 2014 Aanvang :13u00
WAAR: schietstand SAPO, Fort III Frans Beirenslaan 2a te 2150 Borsbeek
WAT: duel “Man tegen Man” op stalen schijven met rechtstreekse
uitschakeling (vrouwen zijn uiteraard OOK welkom!!!)
INSCHRIJVING: via E-mail guido.wuyts1@telenet.be
(je mag gebruik maken van een “nickname” maar asjeblief niet allemaal
“William H. Bonney” ;-)
KOSTEN: 5 € (te betalen de dag zelf)
2 CATEGORIEEN: OPEN en STANDAARD (geen onderscheid tussen
revolvers en pistolen = er wordt geladen met 6 patronen)
PRIJZEN: eerste 3 van elke categorie en verloting van 3 prijzen onder de
deelnemers aan elke categorie
SUPERPRIJS voor de winnaar van het duel tussen de 1e in Open en de 1e
in Standaard (last man standing!!!)
TOEGELATEN KALIBERS: vanaf 9 x19 mm Parabellum/ .38 Special
(geen Magnummunitie)

