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Beste schutters,
We zijn te laat met ons tijdschrift, ik weet het. Maar beter iets te laat, dan
snel iets in elkaar flansen waar niemand iets aan heeft.
Het is druk. Om niet te zeggen ongelofelijk druk. Terwijl we een jaar
geleden nog zo’n 10.000 aangesloten schutters hadden, mogen we daar
nu zo’n 20% bijdoen. Tel daar de feestdagen bij, enkele afwezigheden
door de griep en de verplichte nieuwjaarsrecepties en je kan je inbeelden
dat we momenteel wel weten wat te doen.
Peter heeft zich deze keer toegelegd op een vergelijking tussen de Browning
Buck Mark en de Ruger MKIII, twee iconen onder de sportschutterspistolen.
Niet alleen beginners zijn gecharmeerd door deze wapens, ook de meer
ervaren schutters gebruiken ze nog vaak op de schietstand.
In het artikel van Nico Demeyere wordt duidelijk gemaakt dat je niet
alles moet geloven dat in de media verschijnt. Begin dit jaar werd overal
verkondigd dat de sportschutters zich mochten verdedigen met hun
sportwapens. Klinkt goed in de pers natuurlijk, maar de bal werd serieus
misgeslagen. Nico laat ons weten wat de Raad Van State werkelijk heeft
gezegd. Zeer interessant.
En ikzelf? Ik ben sinds enkele maanden gebeten door de airsoft microbe.
Hoe dat komt lees je verder in dit magazine. Waarschijnlijk gaan we in
de toekomst iets vaker aandacht besteden aan deze sport. Ik zou iedere
schutter aanraden om bij gelegenheid toch eens te proeven van deze
discipline. Je zal aangenaam verrast zijn !

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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In april zal er een EHBO cursus worden gegeven voor de sportschutters.
Niet dat er veel ongevallen gebeuren, maar beter voorkomen dat genezen
natuurlijk. Geïnteresseerden mogen zich nog steeds opgeven bij FROS:
stuur me gerust een mailtje: filip.deleeuw@fros.be
Het volgende magazine zal niet zo lang op zich laten wachten. Da’s
beloofd !

Filip De Leeuw

Wapenbelevenissen

Browning Buck Mark Plus (UDX) versus
Ruger MKIII Target
I. Inleiding
Als bestuurder van een sportschuttersvereniging word ik met een vrij grote regelmaat geconfronteerd
met de vraag van nieuwe of kandidaat-leden welk wapen best bij hun behoeften van (beginnend)
sportschutter past. Kortom: wat zou ik best met mijn sportschutterslicentie kopen? Een moeilijke vraag,
want die laatste luidt meteen twee tegenvragen in, m.n.: wat wil je bereiken en welk budget heb je
daarvoor over?
We gaan het in dit artikel hebben over twee klassiekers van Amerikaanse makelij die behoren tot het
segment van de betaalbare target pistolen. Wapens dus die de schutter, zo deze uiteraard over voldoende
kwaliteiten beschikt, voor een betaalbare prijs echt moeten kunnen laten genieten van de precisie- en
andere disciplines binnen de schietsport.
Die twee Amerikaanse klassiekers zijn de zoveelste upgrade van de ondertussen al enkele decennia
gefabriceerde Browning Buck Mark en de Ruger MKIII. Beiden pistolen in kaliber .22LR die dus al enkele
jaren op hun teller hebben. En wat blijkbaar goed is, behoeft weinig conceptuele wijzigingen. Maar
daarover hebben we het verder in dit artikel.
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II. Concept

II.a. Browning Buck Mark Plus UDX
Conceptueel gaat het over een klassiek gebouwd target pistool. Een blowback systeem zorgt ervoor dat
het wapen de 10 patronen compromisloos kamert en afvuurt. De Browning Buck Mark is zonder twijfel
een klassieker, zeker binnen België o.w.v. zijn technische en visuele verwantschap met zijn Belgische
grootvader, de welbekende FN/Browning Medalist en Challenger. Wie onder ons heeft met een Buck
Mark jaren geleden niet zijn eerste stappen in de schietsport gezet? Ongetwijfeld velen. Dat het wapen
zo populair was om de eerste stappen in de schietsport mee te zetten, heeft uiteraard veel te maken met
het gegeven dat het aanbod betaalbare .22LR pistolen anders was dan heden ten dage. Vandaag bestaan
er bijvoorbeeld veel, al dan niet ‘reduced’ of polymeer, versies van bepaalde groot kaliber pistolen, zoals
de vrij recente verschillende 1911 pistolen van de merken Colt (Walther), SIG-Sauer (vroeger ISSC) of
Chiappa. Of de vele Walter P22 versies, de Ruger SR22, Glock .22 van ISSC, de M&P van S&W, de PPK/s van
Walther, SIG Mosquito, you name it.
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De Buck Mark is dus al een oldtimer. Dat hij niet
al te veel wijzigingen onderging, bewijzen deze
beelden. Het wapen is wezenlijk identiek aan zijn
directe voorganger, de Buck Mark Plus (zonder
UDX). Waarvoor dat laatste staat? Wel de ‘U’ staat
voor Ultragrip en de DX, tja die staat voor het een
of andere handelsmerk dat wellicht aan luxe moet
appelleren. De versie met rubberen kolf krijgt het
URX label. Los van de greep1, is er aan de oude en de
nieuwe Buck Mark Plus niets gewijzigd. De vlakke
pistoolkolf werd geruild voor een vingerreliëf en de
houten grepen ondergingen wat fijner freeswerk.
Ze boeten wel in aan klassiek detail. Van het
aloude goudkleurige Browning logo is weinig te
bespeuren. We moeten het doen met een doordruk
van dat logo in het hout in de vernieuwde versie.
Mooier of lelijker, dat laat ik in het midden. Het is een
evolutie naar een meer bij de hand aansluitende
kolf. Een ander meldenswaardige verbetering is
m.i. het gebruik van een zeskantschroefje i.p.v.
het standaard platte schroefje in de greepplaat,
die beduidend gevoeliger was voor spontaan
loskomen door gebruik. Dat de kolf wijzigingen
onderging, moet enigszins gerelativeerd worden.
Op de Browning US2 website zijn er immers nog
steeds versies beschikbaar met de klassiekere kolf.
Het US en EU aanbod van Browning loopt ook hier
niet gelijk.
1
2

http://browning.eu/products/?level=3&lang=en&group1=3&group2=2&group3=0
http://www.browning.com/products/catalog/firearms/finder.asp?f1=006B
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II.b. Ruger Mark III Target1
Conceptueel een volledig gelijkaardig product als de Buck Mark. De visuele gelijkenissen van dit
wapen, liggen niet in de rijke wapengeschiedenis van het eigen merk, zoals bij de Browning. Een letter
verschil, verraadt de verwantschap met een veel verder voorouder ontworpen door een heel andere
fabrikant. Niet voor niets kom ik in mijn vereniging mensen (veelal beginnende schutters) tegen die,
wanneer ze het over dit pistool hebben, Ruger en Luger verwarren. Iedere wapenkenner weet maar al
te goed dat beiden historisch en mechanisch in niets vergelijkbaar zijn, maar evengoed zullen diezelfde
wapenkenners moeten toegeven dat de typische Luger kolf, de conische loop en ronde trekkerbeugel
wel heel herkenbaar terugkomen in de Ruger ‘standard’ van de MK-serie.

1

http://www.ruger.com/products/markIIITarget/models.html
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Visueel zijn ze dus verwant en het zal ook geen toeval heten dat de founding fathers, William B Ruger en
Alexander MC Sturm van Sturm, Ruger & Co., Inc.1 Duitse roots hebben. Sturm introduceerde trouwens
het Duitse heraldische arendslogo dat elk Ruger wapen draagt. Dat de Amerikaanse fabrikant middels zijn
oprichters zijn verre roots in Duitsland heeft, verklaart m.i. ook de degelijkheid en robuustheid waarmee
de Ruger wapens nog steeds worden gebouwd. Dat laatste geldt zonder meer voor de MK-serie pistolen.
De Sturm, Ruger & Co., Inc heeft trouwens zijn succes te danken aan deze .22 Standard. Het naoorlogse
sentiment heeft de vraag naar Luger-gelijken zo opgevoerd, dat de fabrikant er zijn voortbestaan aan te
danken heeft.
De MK-serie wapens zijn full steel. Voor de ‘light weight’ Rugers moet je bij de 22/45 series zijn van het
merk. In zekere zin zijn die meer vergelijkbaar met de Browning omdat ze over een aluminium frame
beschikken in combinatie met zogenaamde ‘bull’-barrel, zware stalen lopen dus.
Als u verder dus leest over bepaalde gewichtsaspecten tussen beide wapens in deze test, weet dan dat
Ruger een alternatief heeft dat meer aansluit bij de Buck Mark wat het gewicht betreft. Die laatsten zijn
overigens ook iets goedkoper. Ze beschikken evenwel niet over die legendarische typische schuine
‘Luger-style’ kolf.
1

http://www.ruger.com/intro.html
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III. Features
III.a. Browning Buck Mark Plus UDX
De Buck Mark UDX kenmerkt zich door een
afgevlakte aan de flanken prima hoogglans
geblauwde zware loop (bull barrel). De afgeronde
boven- en onderkant van de loop zijn gematteerd,
net zoals alle andere metalen onderdelen van het
wapen.

Anders dan bij de Ruger, is de loop een afzonderlijk
onderdeel. De Buck Mark heeft eigenlijk geen
echte ‘kamer’, een behuizing waar in het geheel van
ejector en extractor en loop verenigd worden. De
korte slede staat eigenlijk los van het loopgedeelte.
Iets gelijkaardigs vinden we bv. terug bij de veel
modernere Hämmerli X-esse.

Richtmiddelen zijn standaard verstelbaar in hoogte
en zijdelings. De Buck Mark plus en UDX beschikken
over een Truglo1 lichtvezel. De sledevangpal en
veiligheid bevinden zich op de linkerflank van het
wapen.
1

Geen ambidextrous toestanden dus, waardoor de
linkshandigen onder jullie, zoals zo vaak het geval
is, benadeeld zijn. De magazijnpal daarentegen is
wel zowel voor links- als rechtshandigen gemaakt.
Twee ‘uit-stekende’ greeppunten laten makkelijk
toe de korte slede op te spannen. De zogenaamde
‘serrations’ (schuine ribbels) die we bovenaan de
slede terugvinden, zijn, hoewel ze hetzelfde doel
dienen, m.i. minder praktisch dan de greeppunten.
Dat laat zich verklaren door het gegeven dat ze
veel meer ingewerkt zijn en de slede vooral een
mooie look moeten geven.

Zowel de veiligheidspal als de sledevangpal ogen
wat inspiratieloos of gedateerd, maar door het
feit dat ze voldoende uitsteken, zijn ze meer dan
praktisch in gebruik. De veiligheidspal is makkelijk
éénhands met duim te bedienen. Voorts beschikt
de Browning over een magazijnveiligheid, wat
dus wil zeggen dat het wapen niet kan worden
afgevuurd zonder het magazijn.

http://www.truglo.com/
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III.b. Ruger Mark III Target
De Ruger heeft als belangrijkste eigenschap dat het
een full steel pistool is. Dat zulks als een eigenschap
wordt gekwalificeerd, heeft alles te maken met
duurzaamheid en kostprijs van fabricage. Ja, het
wapen is duurder in aanschaf, maar je krijgt wel
een heuse ‘dallenlegger’ als wapen, een stevige
‘gust’ dus die je meteen de feeling van een
generaties-overlevend wapen geeft. Nu, dat is niet
zo uitzonderlijk voor het merk Ruger, dat is zo wat
hun handelsmerk. Of dat bijdraagt aan schietgenot
en precisie? Wel dat valt uiteraard te bezien vanuit
de positie van de schutter. Mij ga je niet horen
zeggen dat het omwille van zijn gewicht en solide
eigenschappen per definitie de beste koop is.

Ook deze Ruger beschikt over een out of the box
keurig verstelbaar vizier. Anders dan de Buck
Mark, is de Ruger niet uitgerust met een Truglo
lichtvezel korrel. Het is geen ‘maker of kraker’ van
een wapen, maar laat ons wel wezen, ook wanneer
men het precisie schieten beoefent, is het handig
om over een korrel te beschikken die voldoende
contrasteert met de doelkaart.
De Ruger heeft geen tweedelige loop-sluiter
mechaniek zoals de Browning. Hij beschikt
over een volledige stalen behuizing waarin de
cylindrische sluiter alsook de kamer en loop
werden geïntegreerd.
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Op de behuizing bevinden zich 3 vijsjes die de
montage van een bijgeleverde en bijpassende
(kleur) rail toelaten. Het betreft een rail voor
montage van 11mm ringen met klemmontages of
zelfs Weaver/Picatinny-style montages. Dat ze bij
Ruger ook oog voor detail hebben, getuigt het fraai
aangebrachte logo op de rail.

Een mooi meegenomen feature dus voor de
mensen die graag met red-dot sights schieten of
long eye relief handvuurwapenkijkers. Voor de
klassieke precisieschutterij is het evenwel een
overbodige luxe.
De Ruger MK III Target is, net zoals quasi elk ander
pistool, uitgerust met sledevangpal, magazijnpal
en veiligheidspal.

Deze bevinden zich bij de Ruger enkel op de
linkerzijde van het wapen. Anders dan bij de
Browning, is de magazijnpal niet tweezijdig. De
linkshandigen zijn bij de Ruger nog iets minder
bediend dan bij de Buck Mark. Merk ook de relatief
kleine sledevangpal op. Dat hij niet groot is, hoeft
voor de courante Target toepassing geen issue te
zijn.
Hij is evenwel vrij dicht tegen de ronde behuizing
geplaatst. Schieten met handschoenen is mogelijk,
maar dan wel op voorwaarde dat het zeer nauw
bij de hand aansluitende exemplaren zijn. De
veiligheidspal is eigenlijk veeleer een vrij harde
schuifknop dan een soepele pal. Niet echt een
pal die je makkelijk éénhands bedient dus. Stevig
is het allemaal wel, heel praktisch niet zozeer.
Waarmee ik niet gezegd heb dat het wapen zich
slecht laat bedienen. Tenslotte is er een klein
‘kinderslot’ voorzien net onder de veiligheidspal.
Met een kleine bijgeleverde zeskantsleutel, kan je
het trekkermechanisme volledig blokkeren.
Ook
deze
Ruger
magazijnveiligheid.

beschikt

over

een

Een veeleer esthetisch detail, is het feit dat de
op Amerikaanse wapens veelal overdadige
‘warnings’ en andere aldaar wettelijk verplichte
informatie mooi onderaan de loop werd
aangebracht. Hetzelfde zagen we in een andere
‘Wapenbelevenissen’ bij de Ruger New Vaquero –
westernrevolver.
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IV. Schietervaring
IV.a. Browning Buck Mark Plus UDX
De Browning is een keurig gebalanceerd wapen.
Hoewel hij over een 6” bull barrel beschikt, voelt
hij allerminst neuslastig aan. Het wapen is dan
ook in zijn geheel niet zwaar. Met zijn 950 gram
leeggewicht is hij merkelijk lichter dan bv. een
Olympisch pistool zoals een Hämmerli SP 20
(1160gr)1 of Pardini SP (1095gr)2 en aanzienlijk
lichter dan zijn concurrent de Ruger MK III Target die
net geen 1,2kg weegt. Dat het wapen te licht zou
zijn om een aanvaardbaar resultaat mee te behalen,
is niet correct. Zoals gezegd, is de goede balans
van het wapen m.i. relevanter dan het gewicht.
De vingergrepen in de kolf zijn een aangename
verbetering ten opzichte van zijn voorganger, al was
het maar doordat de drukverdeling van de vingers
beter aanvoelt. Je schiet comfortabeler langer met
het wapen. Een ander voordeel van vingergrepen,
is dat de schutter de spontane neiging heeft het
wapen steevast op dezelfde manier vast te nemen.
Er is als het ware een standaard comfortabele
positionering van de hand.

1
2

De richtmiddelen zijn meer dan ok, de spacing
tussen keep en korrel is welbemeten, zodat er niet
teveel licht tussenvalt. Je kan de lichtvezel korrel
m.a.w. mooi kaderen in de keep. De miklijn is al
bij al vrij laag door het in de brug laag ingelegde
verstelbare vizier.
De single action fel ronde, bijna hemi-cyclische
trekker is atypisch voor de precisieschutterij.
Vandaag zijn de sporttrekkers vaak volledig
rechte latjes. De trekkerdruk heb ik niet gemeten,
maar dat het geen Olympisch pistooltrekkertje is,
kon u wel al vermoeden. Dat neemt niet weg dat
hij al bij al licht aanvoelt. Hij is ook precies, d.w.z.
dat er slechts een beperkte sleep is alvorens het
drukpunt volgt. Dat vermindert de miktijd.

http://www.haemmerli.info/en/products/2746986_haemmerli_sp20.html
http://www.pardini.it/weapon/target_pistols_SP.asp
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IV.b. Ruger Mark III Target
Zoals hiervoor geschreven, is de Ruger met zijn
volledige stalen frame en loop een navenant zwaar
wapen. 1,2 kg is niet weinig voor een wapen dat
al bij al is uitgevoerd in het bescheiden .22LR.
Het zwaar, ‘oversized’ zeg maar, uitvoeren van
vuurwapens is evenwel een keuze die niet vreemd is
aan het merk. Ter gelegenheid van deze schiettest,
deze momentopname, viel me onmiddellijk het
neuslastige op. Het gewicht van het wapen zit
dan ook geen klein beetje in die quasi volle stalen
ronde loop. Merk op dat ter besparing van gewicht
bij het Target model van de MKIII geen sprake is
van het afvlakken van de loop. Dat gebeurde bij
de Browning duidelijk wel waardoor het totale
loopgewicht merkelijk daalt. Merk evenzeer op
dat het afvlakken van de loop geen onbekende
fabricagetechniek is bij Ruger. Het duurdere Ruger
MK III Competition model met nog langere loop,
beschikt wel over voormelde afvlakking. M.i. wacht
Ruger iets te lang vooraleer voor het besparen van
gewicht op de loop wordt gekozen. Waarom dat
pas doen bij een 6,88” loop?

Wat richtmiddelen en trekker betreft, zijn de
gelijkenissen tussen beiden wapens meer dan
treffend. Ook hier een echte ‘komtrekker’ met
korte sleep en een al bij al bescheiden trekkerdruk.
Ook hier een keurig korrel-keep verhouding/
aansluiting. De miklijn daarentegen ligt hoger.
Dat heeft te maken met de hogere cylindrische
behuizing. Het verstelbare vizier ligt ook meer
op de cylinder en is ook gewoon hoger, dikker.
Hier spijtig genoeg geen contrasterende Truglo
lichtvezel. Merk op dat een upgrade bestaat. Zo
beschikt het MKIII Hunter model wel over een
lichtvezel. Kwestie dus van eens bij de lokale
wapenboer langs te gaan en te informeren naar de
beschikbaarheid ervan. En anders is er uiteraard
nog steeds het wereldwijde web.

Een bijzondere eigenschap van de MKIII serie is,
zoals eerder geschreven, natuurlijk die typische
schuine kolf. Toegegeven, daarin rijmt dit pistool
meer met de echte Olympische target pistolen
waarvan hierboven ook sprake.
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V. Onderhoud
Het is niet de gewoonte om een afzonderlijke rubriek over het onderhoud te voorzien, maar aangezien
het geen veld-uiteenname pistelen gaat, toch enkele beelden en commentaren.

V.a. Browning Buck Mark Plus UDX
De sluiter en loop worden bij de Buck Mark letterlijk ‘overbrugd’. Die brug is meteen ook de toegang tot
het demonteren van het wapen. Twee zeskantschroeven van verschillende lengte houden de brug op
zijn plaats. Eens de brug verwijderd, heb je een goed zicht op de sluiter. De sluiterbehuizing bevat de
slagpinveer die wordt geblokkeerd door een wit plastiek buffertje. De slagpin zelf zit verborgen in een zwart
plastieken slagpinbehuizing. Om wringen te vermijden, best even wat olie tussen de slagpinbehuizing en
aluminium sluiterbehuizing aanbrengen. Met een platte schroevendraaier even onder de veer schuiven
en het geheel zachtjes naar boven duwen. De loop kan eveneens worden verwijderd. Deze wordt gewoon
vastgezet met een conisch afgewerkte zeskantschroef. Let wel dat je de correcte zeskantsleutels bezigt.
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V.b. Ruger Mark III Target
De (de-)montage van de Ruger MK serie pistolen is een verhaal apart. Zo mogelijk een van de meest
voorkomende negatieve aspecten van de Ruger is precies die (de-)montage omdat die voor de meesten
onder ons geen sinecure is. Wie het pistool kent, heeft ongetwijfeld in het begin al menige vloek aan
de brave man hierboven gericht. Niets waaraan die kan verhelpen, het is immers een kwestie van de
interne mechaniek van het wapen te verstaan. Ik zou daarover een handleiding kunnen opnemen, maar
dan kom ik met een paar pagina’s niet toe. Daarom raad ik aan gewoon even op ‘joetjoep’ te surfen
naar combinaties van Ruger MKIII en ‘assembly’ of ‘disassembly’ of ‘fieldstrip’ en je komt ongetwijfeld
interessante filmpjes1 tegen met tips over hoe je makkelijk het wapen kan (de-)monteren. Het oogt vaak
heel amateuristisch, maar als je er een paar hebt bekeken, zou je de techniek onder de knie moeten
hebben. De online Ruger filmpjes2 daarentegen, raad ik af. Ze zijn uiteraard niet amateuristisch, maar ik
mis er toch enkele praktische tips.
Het enige wat ik in deze context nog kwijt wil: vloeken helpt niet! Het ding zit logisch in mekaar en
door met de gegeven tips rekening te houden, is de Ruger wezenlijk een vrij eenvoudig wapen om te
onderhouden.
1
2

Bv: https://www.youtube.com/watch?v=k7nDefvB1Io; https://www.youtube.com/watch?v=ywcLCXU0V6k; https://www.youtube.com/watch?v=HQFUD0SdQDU
https://www.youtube.com/watch?v=UeY9s2TYAOk; https://www.youtube.com/watch?v=LGEtudNJua4
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VI. Price/value
VI.a. Browning Buck Mark Plus UDX

VI.b. Ruger Mark III Target

Voor velen een belangrijke rubriek, zo niet de
beslissende rubriek. Wel, dat valt allemaal heel
goed mee. De Buck Mark UDX betaalde ik bij de
handelaar1 een 2-tal jaar geleden € 4502(prijs
onveranderd bij dezelfde handelaar).

Met zijn € 640 (actuele prijs)3 lijkt de Ruger zich
in een andere prijsklasse te bevinden dan de
Browning. De ‘magische’ € 500 grens wordt bij dit
wapen duidelijk overschreden. Let wel, daar is een
logische verklaring voor. Om te beginnen gaat het
hier om een full steel stainless pistool. Het wordt
bovendien geleverd met standaard 2 magazijnen
en bijpassende rail voor montage van red-dot
sights. Geen onbelangrijke features die uiteraard
ook hun prijs hebben.

Dat is al bij al een meer dan schappelijke prijs voor
een wapen uitgerust met prachtige Rosewood
grepen en Truglo lichtvezel. Het spreekt vanzelf
dat de variaties op dit wapen, meteen ook
prijsverschillen met zich meebrengen, al zijn die
veeleer beperkt. Het wapen beschikt standaard
slechts over 1 magazijn. Wil je er een bijkopen,
dan kan je dat al snel om en bij de € 50 kosten.
Voor plinking toepassingen (snelvuur) is een
tweede magazijn immers mooi meegenomen. Een
kabelslot wordt standaard bijgeleverd. Lijkt mij
praktisch onbruikbaar indien het moet dienen om
door de half openstaande sluiter te steken. Wapens
stockeren met opgespannen veren, is immers
sowieso af te raden. Een gewoon trekkerslot doet
dus beter zijn werk.
1
2

Trefpunt Merchtem, Bogaerdstraat 13, 1785 Merchtem
Prijzen onder voorbehoud van wijziging

Een minpunt is dat voor die +€600 de grepen
zwart plastiek zijn. De hier afgebeelde grepen
zijn naderhand gekocht en kosten om en bij de €
75. Niet weinig voor iets dat enkel het oog moet
dienen. Voorts beschikt hij nog over dat extra
‘kinderslot’. Bijgeleverd wordt ook een mastodont
van een hangslot. Niets om het wapen zelf mee te
vergrendelen, doch wel om de koffer af te sluiten
waarin je het wapen naderhand in vervoert.

3

Geblauwd kost die € 500 - 550 bij de handelaar
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VII. Conclusie
Browning Buck Mark Plus UDX - Ruger Mark
III Target
Hierover kan ik kort zijn: wie een schappelijk geprijsd
target pistool wil kopen, zal op de markt ongetwijfeld
deze twee wapens tegenkomen. Je kan gaan voor
veel moderner ogend gerief, zoals de Hämmerli
X-esse, maar dan heb je niet dat bijkomende gevoel
dat beide wapens bovenop schietprecisie en kwaliteit
geven, nl. het feit dat ze een degelijke pedigree
hebben, niet alleen merknaam-gewijs, maar ook
model-gewijs. Beiden gaan al enkele decennia
mee en hebben daarbij quasi niets aan hun meest
gemeenschappelijke eigenschap ingeboet, nl. dat
het 2 oerdegelijke, redelijk geprijsde pistolen betreft.
Over de verschillen tussen beiden heb ik het gehad.
Dat de Buck Mark van het iconische Browning best bij
prijs is, valt niet te ontkennen. Dat de Ruger dan weer
die heel klassieke solide eigenschappen heeft, die de
meerprijs rechtvaardigen evenmin.

GECO

PISTOOL- EN REVOLVER
MUNITIE
6,35 Browning/VMRK/3,2g
7,65 Browning/VMRK/4,75g
7,65 Browning/BRK verk./4,6g
9mm Browning kurz/VMRK/6,15g

NEW 9mm Luger/ HEXAGON SX/ 8,0g
9x18 Makarov/VMRK/6,0g
9mm Luger/VMRK/8,0g
9mm Luger/Verkapseltes VMRK/8,0g

Ze
ro
E

mm

iss
ion

9mm Luger/HS/7,5g

Mijn advies als je er het budget voor over hebt: buy
them both!

9mm Luger/VMFK/10,0g
9mm Luger/Verkapseltes VMRK/9,0g

Ze
ro
E

mm

iss
ion

9x21/VMRK/8,0g
9x21/BRK verk./8,0g
.38 Super Auto/VMRK/8,0g
.40 S&W/VMFK/11,7g
.40 S&W/HS/11,7g
.45ACP/VMRK/14,9g
.45 ACP/HS/14,9g

.32 S&W long/WC/6,5g
.38 Special/VMFK/10,2g
.38 Special/HS/10,2g

.38 Special long/WC/9,6g
.357 Magnum/VMFK/10,2g

‘vergunning vereist’

.38 Special/BRK/10,2g

.357 Magnum/HS/10,2g
.44 Rem. Mag./TMFK/15,6g

RUAG Ammotec Benelux
voor verdelers: www.ruag.be/ammotec

16

AIRSOFT
speelgoed of schietsport?
Om heel eerlijk te zijn, moet ik zeggen dat ik me nooit
echt met airsoft heb bezig gehouden. Wel met de
reglementen en de wetgeving, maar niet zozeer met
de uitoefening van de sport zelf. Ik ben momenteel
ongeveer 15 jaar bezig met ‘echte’ wapens, dus
waarom zou ik me nu gaan bezighouden met die
‘plastieken bolletjes’? Op de kermis geven ze die
dingen weg bij de ballenkraam. Met deze uitspraak
zal ik vele mensen op de tenen trappen, maar ik wist
echt niet beter.
Enkele weken geleden werd ik uitgenodigd voor
het Belgische kampioenschap IAPS (=International
Airsoft Parcours Shooting, zeg maar de IPSC met
airsoft replica’s.) Omdat deze discipline al meer
aanleunde bij m’n leefwereld, besloot ik eens een
kijkje te gaan nemen.

Ik rij nog maar op de parking van het fort van
Koningshooikt en ik word al aangenaam verrast: aan
de inkom staat een militaire Hummer ons al op te
wachten. Vlaggen en banners bevestigen dat we op
de goede plek zijn aangekomen. Eenmaal binnen
word ik verwelkomd door Mario Houtmeyers en
Eddy Vanhamel van de Airsoft Alliantie België (AAB)
en Koen van Airsoft Adventure (organisator van
events).
Wat ik daarna te zien krijg, is echt ongelofelijk! In
het fort werden verschillende ‘kamers’ (stages)
opgebouwd, waar je –zo snel mogelijk- verschillende
doelen dient te raken.
En in elke kamer zijn
verschillende veiligheidsmensen (Range officers)
aanwezig die de schutters tot in de puntjes in het
oog houden. Niet dat het echt nodig zou zijn, want
de discipline die de deelnemers aan de dag leggen,
moet zeker niet onderdoen voor deze van de ‘echte’
schutters.
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“We gaan met de replica’s om, alsof het echte
wapens zijn.”: laat Eddy me weten. Goede instelling!
De Airsoft Alliantie België vzw voorziet een heuse
opleiding voor deze Range Officers. Ze zijn heel
duidelijk te herkennen aan hun rode outfit.

Kracht, zuiverheid en snelheid zijn nodig om een
wedstrijd met goede resultaten af te sluiten.
Door de korte afstand waarop de schutter op de
doelen schiet, is de sport erg vergelijkbaar met
het ‘echte’ IPS. Het enige element dat nagenoeg
ontbreekt, is de terugslag van de wapens. Bij
airsoftreplica’s is dit namelijk nagenoeg onbestaande
en nauwelijks een element in het spel. De meeste
airsoftpistolen hebben wel een ‘Blow back’ functie
(na elk schot schiet de slede achteruit en terug
vooruit), maar dit is niet echt te vergelijken met een
terugslag van een echt wapen.

De Wedstrijd
Het is de bedoeling dat elke schutter de ‘stage’
zo snel mogelijk en met een zo groot mogelijke
precisie afwerkt. Dit kan met een pistool of met een
revolver, met of zonder optische richtmiddelen. Net
als met de echte wapens wordt er met verschillende
rangschikkingen gewerkt.
Een timer geeft het startsignaal, waarna de schutter
zich door de ruimte begeeft en zo snel mogelijk de
doelen raakt. Elk raak schot wordt aangegeven door
een LED-lampje op het doel. Wanneer het laatste
doel wordt geraakt, stopt de timer automatisch.
Kwestie van de menselijke foutenmarge uit te
sluiten. Eerlijker kan het niet.
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De stages bestaan meestal uit houten schuttingen
met openingen met daartussen verschillende
doelen. Deze doelen verschillen van kartonnen
doelwitten ter grootte van een torso tot kleinere
ronde metalen doelen die verbonden zijn met een
elektronisch scoresysteem. De ontwerpers van het
parcours zijn trots op hun creaties en doen hun best
om goede, originele stages neer te zetten.
Elke stage beschikt daarnaast ook over een
range officer. Deze persoon houdt de schutter
in het oog en let erop dat zowel het spel- als het
veiligheidsreglement nageleefd wordt. Alle regels
uit het veiligheidsreglement zijn direct vergelijkbaar
met die van echte vuurwapens. Veiligheid wordt
door de beoefenaars, het AAB en de sport hoog in
het vaandel gedragen.
Geen enkele schutter vertrekt ’s avonds met lege
handen. De sponsors hebben een leuke goodiebag gevuld en er zijn extra prijzen voor de eerste
plaatsen.
Of ik onder de indruk was? Tja, dat kan je wel stellen.
De aantrekkingskracht van airsoft heeft me zeker te
pakken gekregen. Nu ik het één keer ‘in het echt’
gezien heb, ben ik een fan geworden. De plastieken
pistooltjes van op de kermis zijn echt totaal NIET te
vergelijken met de replica’s waarmee ik vandaag in
contact kwam. Ik moest moeite doen om te zien
dat het geen echte vuurwapens waren. Ook qua
gewicht en gevoel komen ze echt wel in de buurt
van het echte spul.
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Met onze huidige wapenwet, de zeldzaamheid aan schietstanden waar m’n dynamisch kan schieten, de grote
keuzemogelijkheid van wapens, enz… zou het eigenlijk stom zijn om GEEN airsoft-replica aan te schaffen.
Je kan op een veilige en goedkope manier kennismaken met de dynamische disciplines, terwijl je zonder
probleem in je eigen garage kan trainen. Je moet ook geen 3-4 maanden wachten alvorens je zo’n wapen
kan aanschaffen, je hoeft niet elk jaar je schietbeurten te bewijzen, geen proeven te doen,…
Ik kon me dus niet langer bedwingen en heb me ook een replica besteld: een Umarex Race gun, enkele
laders, wat CO² busjes en een zakje bolletjes.
Wat een fun ! Veiligheidsbril op, twintig bolletjes in de laders en spelen maar ! De accuraatheid van het ding
is verbazingwekkend goed. En hoe meer ik oefen, hoe sneller ik m’n zelf opgestelde stage afwerk. De juiste
datum voor het kampioenschap van 2015 weet ik nog niet, maar ik ben er vrij zeker van dat ik van de partij
zal zijn !
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Geen wettige verdediging met wapens voor
sportief- en recratief schieten

Tijdens de eindejaarsperiode verscheen een vreemd bericht in “De Tijd”. Journalist Lars Bové, die in deze
krant eerder bijdragen pleegde waarin fouten stonden over de wapenwet, pakte uit met een primeur.
De betrokken journalist schrijft dat winkeliers inbrekers mogen beschieten, ook al hebben ze “maar”
een wapenvergunning voor sportief of recreatief gebruik. De Tijd meent dat te kunnen afleiden uit een
opmerkelijk arrest.
Deze berichtgeving wekt dan ook verbazing. Elke wapenbezitter weet dat voor elke individuele
wapenvergunning een wettige reden wordt opgegeven. Dat staat letterlijk in de wapenwet en de
uitvoeringsbesluiten ervan . Het zou ons dan ook verbazen dat de Raad van State daar in een arrest zou
van afwijken. Reden genoeg om het arrest eens grondig te bekijken.

Buitenvervolgingstelling wegens wettige verdediging…
De feiten speelden zich af in juni 2011 in de regio Antwerpen. Bij nacht en ontij werd een opticien
gewekt door het geluidssignaal van zijn alarm. Hij nam zijn revolver, die in geladen toestand was
opgeslagen onder zijn bed, om te gaan kijken wat er aan de hand was. Toen hij de deur opende van zijn
winkel, stelde hij vast dat er twee inbrekers aan het werk waren. Hij schoot in hun richting en raakte één
inbreker in de kaak.
Een dergelijk incident heeft, vanuit juridisch oogpunt, meerdere aspecten. Eerst wordt bekeken of het
gedrag van de opticien strafbaar is. De zaak werd grondig onderzocht door het parket te Antwerpen. Er
werd beslist niet te vervolgen omdat er sprake is van wettige verdediging bij nacht. Vanuit strafrechtelijk
oogpunt is de zaak daarmee afgerond.
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Geen wettige verdediging met wapens voor sportief- en recreatief schieten
… maar toch impact op wapenvergunning

De zaak wordt voorgelegd aan de Raad van State.

Tweede aspect heeft betrekking op de
wapenvergunning van de man. De gouverneur te
Antwerpen was van oordeel dat het niet verstandig
is om geladen wapens op te slaan onder een bed.
Daarnaast past de gouverneur de wet toe door
te zeggen dat een wapen, dat vergund is voor de
wettige reden “recreatief- en sportief schieten” niet
gebruikt kan worden voor wettige verdediging. Tot
slot is de overheid van mening dat het gedrag van
betrokkene een gevaar voor de openbare orde kan
opleveren.

In het arrest komt de Raad van state tot de conclusie
dat er wel degelijk sprake is van inbreuken op
de wapenwet. De Raad van State stelt vast dat
het wapen in geladen toestand werd bewaard
en tevens de intentie had om het wapen te
gebruiken voor persoonlijke verdediging. Enkel
wie een wapenvergunning heeft met als wettige
reden “wettige verdediging” kan wapens geladen
bewaren . Betrokkene had een vergunning met als
wettige reden “sportief- en recreatief schieten”. De
Raad van State besluit dan ook dat de beslissing
van de minister van Justitie behoorlijk gemotiveerd
is indien ze stelt dat er een inbreuk is op de regels
inzake opslag van wapens. De tekst van het arrest is
op dit punt duidelijk:

De opticien gaat tegen deze beslissing in beroep
bij de minister van Justitie. De minister van Justitie
bevestigt dat er inbreuken gepleegd zijn op de
regels inzake opslag van wapens . Hij bevestigt
eveneens dat er sprake is van een inbreuk op de
wapenwet indien een wapen dat vergund is voor
“recreatief of sportief schieten” gebezigd wordt
voor wettige verdediging. Voorts meent de minister
dat er wel degelijke sprake is van een risico voor
openbare orde. In de beslissing van de minister van
Justitie lezen we het volgende:
“Op basis van de hierboven vernoemde feiten kan
worden besloten dat u op een onverantwoorde,
onzorgvuldige , en zelfs gevaarlijke wijze omgaat
met uw wapens, hetgeen de kans op ongelukken
alleen maar doet toenemen. Eén van de belangrijkste
doelstellingen van de wet van 8 juni 2006 houdende
regeling van economische en individuele activiteiten
met wapens is net het beschermen van de samenleving
en het aantal ongelukken met vuurwapens te
verminderen.
Er zijn voldoende ernstige en concrete redenen die
aantonen dat het voorhanden hebben van een
vuurwapen als nadelig en gevaarlijk voor de openbare
orde en veiligheid moet worden beschouwd. Uw
gedrag biedt niet de vereiste waarborgen waardoor het
voorhanden hebben van een vuurwapen een gevaar
kan betekenen voor anderen, voor uzelf, en voor de
openbare orde en veiligheid. U kan niet genieten van
het noodzakelijk vertrouwen dat moet kunnen gesteld
worden in een wapenbezitter.

“Verzoeker legt geen vergunning voor waarbij hem
toelating is verleend om het vergunningsplichtig
vuurwapen Smith & Wesson voorhanden te hebben
voor zijn “persoonlijke verdediging” in de zin van
artikel 11, § 3, 9°, d), van de Wapenwet. Hij voert
weliswaar aan dat hij dit vuurwapen voor zijn
persoonlijke verdediging mocht bezitten aangezien
hem op 4 januari 1984 een machtiging was verleend
om dit wapen als verweervuurwapen aan te kopen en
dat hij zich conform de voor die vergunning geldende
maatregelen heeft gedragen, doch deze (oude)
vergunning is op grond van het hiervoor aangehaalde
artikel 48, tweede lid, van de Wapenwet vervallen.
De bestreden beslissing is bijgevolg niet feitelijk onjuist
gemotiveerd in de mate dat daarin is gesteld dat
verzoeker een inbreuk beging op de wapenwetgeving
door het vergunningsplichtig vuurwapen Smith
& Wesson om reden van persoonlijke verdediging
geladen onder zijn bed te bewaren.”
Er wordt dus uitdrukkelijk gezegd in het arrest
dat de in het besluit van de minister van Justitie
aangehaalde overtredingen op de wapenwet
bestaan. Deze overtredingen bestaan in (i) het
voorhanden houden van wapens om redenen van
persoonlijke verdediging terwijl de vergunning
enkel sportief en recreatief gebruik toestaat en (ii)
het geladen onder het bed bewaren van het wapen.
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Geen wettige verdediging met wapens voor sportief- en recreatief schieten
In tegenstelling tot wat journalist Lars Bové in “De
Tijd” beweert, zegt de Raad van State dus niet dat
wie een wapenvergunning heeft voor sportief- en
recreatief schieten die ook mag gebruiken voor
wettige verdediging. Wel in tegendeel: er staat, zoals
u hierboven kunt lezen, letterlijk in het arrest dat dit
een inbreuk op de wapenwet vormt.

Openbare orde en motivering
In het arrest komt nog een tweede punt aan
bod. De opticien had immers ingeroepen bij de
Raad van State dat de beslissing van de minister
van Justitie niet behoorlijk gemotiveerd was. De
motiveringsplicht houdt in dat de overheid, bij
het nemen van een beslissing, elke beslissing
“uitdrukkelijk” en “afdoende” moet motiveren. De
beslissing moet de redenen bevatten op basis
waarvan ze werd genomen. Daarnaast moet
de motivering moet betrekking hebben op de
beslissing en de aangehaalde redenen moeten
volstaan om de beslissing te ondersteunen. Er is
ook vereist dat de motivering de betrokkene in
staat stelt om desgevallend tegen de beslissing op
te komen, bijvoorbeeld door het indienen van een
annulatieberoep bij de Raad van State .
De minister van Justitie was van oordeel dat het
gedrag van betrokkene “onvoldoende waarborgen
biedt” en dat wapenbezit de openbare orde,
veiligheid van betrokkene en anderen in gevaar kan
brengen.

Op dit punt is de Raad van State het niet eens met de
minister van Justitie. Het Belgisch strafwetboek laat
immers wettige verdediging toe. In dit verband werd
de zaak grondig onderzocht door het Antwerpse
parket. Er werd uiteindelijk beslist dat er in casu
wel degelijk sprake was van wettige verdediging.
Men kan de opticien dan ook niet verwijten dat
hij de openbare orde in het gedrang brengt door,
binnen de grenzen van de wet, zijn recht op wettige
verdediging uit te oefenen.
In het arrest wordt dit verwoord als volgt:
“De wijze waarop verzoeker het wapen bij de nachtelijke
inbraak op 29 juni 2011 heeft gehanteerd, moet aldus
worden gekaderd in dit wettelijk vermoeden van de
ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging
zoals bepaald in de artikelen 416 en 417 van het
strafwetboek. Aan verzoeker kan niet worden verweten
dat hij, binnen de grenzen bepaald in artikel 417
van het strafwetboek, een nachtelijke inbraak heeft
willen afweren en daarbij, gelet op het in artikel 416
van hetzelfde wetboek bepaalde vermoeden van de
ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging,
van zijn vuurwapen heeft gebruik gemaakt. De
omstandigheid dat dit wapen ni et vergund was voor
“persoonlijke verdediging”, doet geen afbreuk aan
het feit dat hij dit wapen, zoals overigens elk daartoe
dienstig voorwerp, mocht aanwende n om zich tegen
een aantasting van zijn integriteit te verweren.
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Geen wettige verdediging met wapens voor sportief- en recreatief schieten
Uit wat voorafgaat, volgt dat de bestreden beslissing
ten onrechte stelt dat “de feiten die zich hebben
afgespeeld op 29 juni 2011 hebben aangetoond
dat [verzoeker] onzorgvuldig, onvoorzichtig en
onverantwoord met [zijn] wapens omgaat”. Terecht
stelt verzoeker aldus dat de bestreden beslissing is
gebaseerd op onjuiste feitelijke elementen.”
De Raad van State zegt dus met andere woorden dat
de overheid een wapenbezitter niet kan verwijten
dat hij de openbare orde in gevaar brengt indien
hij zijn wapen gebruikt binnen de grenzen van de
wettige verdediging. Dat het wapen dan niet om
deze reden vergund werd, doet niet ter zake om het
gevaar voor de openbare orde te beoordelen.
De opticien krijgt uiteindelijk gelijk van de Raad
van State. De motiveringsplicht vereist dat de
betrokkene weet waarom zijn wapenvergunningen
werden ingetrokken. De minister van Justitie had
in casu twee motieven opgegeven, nl. inbreuken
op de wapenwet en risico’s voor openbare orde.
De beslissing geeft ook niet aan welke van beide
motieven doorslaggevend is. Daardoor wordt de
motivering geacht één geheel te vormen. Als één
onderdeel van de motivering derhalve verkeerd
is, dan moet de beslissing in haar geheel worden
vernietigd.
Na dit arrest heeft de overheid verschillende
mogelijkheden. Ze kan geen actie ondernemen
en betrokkene zijn vergunning teruggeven. Ook
kan de overheid een nieuwe beslissing nemen tot
intrekking die ze dan wel behoorlijk motiveert. In dat
geval zal de beslissing wel uitwerking krijgen en kan
de wapenvergunning alsnog worden ingetrokken.

Conclusie: wapens voor “sportief en
recreatief schieten” gebruiken voor
wettige verdediging vormt een inbreuk
op de wapenwetgeving
Het arrest zegt uitdrukkelijk dat er een inbreuk is
op de wapenwetgeving indien men een wapen in
geladen toestand bewaart terwijl de vergunning
geldig is om de reden “sportief- en recreatief
schieten”. Eveneens is er een inbreuk op de
wapenwet als men de intentie heeft dit wapen voor
persoonlijke verdediging te gebruiken. We melden
nog dat er quasi nooit vergunning met als wettige
reden “wettige verdediging” worden afgegeven.
Deze worden zeer restrictief beoordeeld .
Indien het wapen gebruikt wordt voor wettige
verdediging binnen de grenzen van wat de wet
toelaat, terwijl de wapenwet wordt overtreden, is
dit niet relevant om te beoordelen of er al dan niet
gevaar is voor de openbare orde.
Dit illustreert nogmaals dat het gevaarlijk is om
zich te baseren op informatie die in de kranten
staat. Wij hopen door deze bijdrage dan ook het
misverstand uit de wereld te helpen.
Nico Demeyere
Voorzitter Belgian Weapon Forum
(www.weaponforum.be)
Ondervoorzitter Wapenunie
(www.wapenunie.be)
_________________________________________
Art. 11, §3, 9° wapenwet en art. 2 KB 29 december 2006
RvSt. Nr. 229.301 dd. 25 november 2014, kan geraadpleegd worden via http://www.raadvst-consetat.
be/Arresten/229000/300/229301.pdf
Art. 10-15 KB 24 april 1997
Art. 11, §2 KB 24 april 1991
MAST, A.; DUJARDIN, J; VAN DAMME, M; VANDE LANOTTE, J., “Overzicht van het Belgisch Administratief
Recht”, Mechelen, Kluwer, 2012, p. 790 en volgende
Zie bv. RvSt arrest nr. 229.594 dd. 18 december 2014
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@ Magnums

Eind november 2014 was een speciale dag voor de
Magnums in Deurne: toen kreeg de schietclub immers
bezoek van de cast van Aspe ivm de voorstelling “Moord
in het Theater, dat nog tot eind mei wordt gespeeld in
Vlaanderen.
Herbert Flack, Niels Destadsbader en Gella Vandecaveye
waren van de partij om schietles te krijgen voor de
fotoshoot om hun stuk te promoten.
Ze werden er opgevangen door voorzitster Liliane
Serpieters en haar medewerkers.
De voltallige pers was aanwezig en iedereen was
aangenaam verrast over de sport ! Leuk om te horen
dat ze de schietsport nu ook eens door een positieve
bril kunnen zien !
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SCHIETSTAND AAN ZEE
Heropening 100m stand

Na een lange periode van aanpassingswerken die de club veel zweet en vooral veel euro’s heeft gekost,
kreeg de voorzitter eindelijk de goedkeuring voor de 100m stand.
Alle mogelijke veiligheidsmaatregelen werden genomen, de verlichting werd aangepast, camera’s en
monitoren werden geplaatst. Zo is het mogelijk om zelfs zonder peperdure kijkers het schietresultaat
te volgen op een beeldscherm.
Op 12.10.2014 werd de stand feestelijk heropend. Het bestuur en aanwezige schutters werden vereerd
door het bezoek van de heren burgemeester Jean Vandecasteele en schepen van sport Arne Deblauwe
van stad Oostende.
De korpschef van de politie Oostende de Heer Philip Caestecker, die de
schietsport heel genegen is, gaf een relaas van alle problemen die met veel
goede wil en emmers zweet, ja na slapeloze nachten uiteindelijk toch tot
een gunstig resultaat hebben geleid. Na de toespraken werden de leden en
de genodigden verwend met de nodige drankjes en hapjes.
De vernieuwde stand mag gezien worden, Schietstand aan Zee beschikt
nu over 8 banen van 100 meter naast de 10 banen op 25 meter. Iedere
schutter kan individueel zijn verlichting aanpassen en het geschoten
resultaat bekijken op een beeldscherm boven zijn hoofd. De openingsuren
van de 100 m stand zijn te raadplegen op www.schietstand.be. Er wordt
aangeraden om een baan te reserveren. GSM-nummer en tijdstip voor
de reservatie zijn eveneens te vinden op de website die op regelmatige basis wordt aangepast.
Jagers kunnen eveneens na afspraak met een dagpas hun wapens komen inschieten.
In de kantine, waar een waaier van bieren en frisdranken te verkrijgen is, wordt iedereen met open
armen ontvangen.
Elk zegge het voort…………………………
Het bestuur.
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Procedure tegen afschaffing HFD lijst
eerste slag is gewonnen
Op 13 februari 2015 heeft de Raad van State een
tussenarrest geveld in de procedure die door de
organisator van de Oostendse Wapenbeurs werd
aangespannen tegen de Belgische staat. In dit
tussenarrest worden alle procedurele argumenten
van de Belgische Staat als ongegrond verklaard. Nu
zal er nog een discussie volgen ten gronde. Allicht
eind 2015 zal de Raad van State definitief beslissen
of de afschaffing van de lijst van wapens met
historische, folkloristische en decoratieve waarde
(“HFD lijst”) met rookzwak kruit wettig was.
Historiek
Naar aanleiding van een schietpartij in 2011 op de
Place Saint-Lambert in Luik, werd door de toenmalige
minister van Justitie (Annemie Turtelboom, O-VLD)
beslist om de lijst met vrij verkrijgbare wapens met
rookzwak kruit integraal af te schaffen.
Op 8 mei 2013 werd een Koninklijk Besluit genomen
waardoor alle vuurwapens vergunningsplichtig
werden.

Wapenbezitters hadden de tijd tot 24 mei 2014
om hun wapens te registreren. Minder dan 6.000
wapens werden geregistreerd.
Reeds na publicatie van dit besluit hebben wij
gewezen op de talrijke onwettigheden van het
besluit (zie deze link voor meer info).
Deze procedure werd ingesteld door de BVBA DB
Events, dit is de vennootschap van de organisator
van de internationale wapen- en militariabeurs in
Oostende (waarvan de volgende editie plaatsvindt
op 20 maart a.s.). De verenigingen van verzamelaars
weigerden tussen te komen, temeer daar de
afschaffing van de HFD lijst gezorgd heeft voor een
daling in de vraag naar deze wapens en dus ook
geleid heeft tot lagere prijzen.
In een eerst arrest (arrest nr. 255.358 van 7 november
2013) werd onze vraag om het KB te schorsen door
de Raad van State verworpen. Men kwam tot de
conclusie dat er geen hoogdringendheid was.
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Procedurekwestie
De procedure ten gronde werd dan ook verder
gezet. Het feit dat enkel een organisator van een
wapenbeurs is opgetreden (en andere organisaties
om hoger aangehaalde economische redenen hun
tussenkomst weigerden), gaf de Belgische Staat de
mogelijkheid om uitgebreid te discussiëren over de
procedure regels.
In het verzoekschrift werd ingeroepen dat de
overgangsbepalingen van het besluit (artikelen
3 en 4) in strijd zijn met de wapenwet. Echter, de
afschaffing van de lijst is gebaseerd op artikelen 1
en 2 van het besluit. Volgens de Belgische Staat zou
een vernietiging van de overgangsbepalingen niet
tot gevolg hebben dat de artikelen die de HFD lijst
afschaffen ook vernietigd worden. De Staat meent
dat die gunstige overgangsmaatregelen een loutere
faciliterende maatregel zijn die op zich los gezien
kan worden van de overige artikels van het KB.
Derhalve zou DB Events er geen belang bij hebben
om de overgangsbepalingen vernietigd te zien
vermits de afschaffing dan staande blijft.
DB Events is het met die stelling niet eens. De
vennootschap meent dat het KB één en ondeelbaar
is. Ze verwijst daarvoor naar de parlementaire
voorbereiding van de wijzigingswet van artikel
17 wapenwet alsook naar de verslagen van de
ministerraad en uitspraken van de minister van
Justitie in het parlement.

Aanvankelijk had het auditoraat de stelling gevolgd
van de Belgische Staat. Lange tijd zag het er dan ook
naar uit dat de HFD lijst afgeschaft zou blijven.
Het arrest van 13 februari volgt het auditoraat
echter niet. Volgens de Raad van State heeft het
KB van 8 mei 2013 een één en ondeelbaar karakter.
Dit blijkt uit het feit dat het door de regering als
onontbeerlijk en noodzakelijk werd geacht om een
gunstige overgangsregeling uit te werken zodat een
maximaal aantal wapens geregistreerd wordt.
In het tussenarrest veegt de Raad van State nu alle
argumenten van de Belgische Staat van tafel.

Uitspraak allicht eind 2015
Het auditoraat zal nu een nieuw verslag maken waarin
ook de middelen ten gronde worden onderzocht.
Daarna kunnen zowel de Belgische Staat als DB
Events nog een laatste memorie indienen. Binnen
enkele maanden kan de zaak dan opnieuw door de
Raad van State behandeld worden. Allicht zal deze
saga dus eind 2015 eindigen.
We houden u op de hoogte.
De volledige tekst van het arrest zal gepubliceerd
worden op de website van de Raad van State (arrest nr.
230.193 van 13 februari 2015) en op www.wapenunie.
be
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EHBO cursus
Beste schutter,

De schietsport is één van de veiligste sporten die
je maar kan beoefenen, dat weten we allemaal.
Toch gebeurt het af en toe dat er een ongeval zich
voordoet. Vorig jaar was er een man die struikelde
en z’n voet brak, dit jaar kregen we een aangifte
van iemand die de kijker van z’n geweer tegen z’n
hoofd kreeg door de terugslag van het wapen,
enkele jaren geleden hadden we een man die een
hersenbloeding kreeg op de stand,…
Het zijn uitzonderingen, maar het kan altijd
gebeuren natuurlijk.
Daarom wil FROS dit jaar een EHBO cursus inrichten
voor de sportschutters.
Enkele zaken die we zullen behandelen tijdens deze
cursus:
-

CPR (reanimatie)
AED (gebruik van dit toestel)
Wondverzorging
Schotwonden
Acties te ondernemen bij ernstige ziekte/
ongeval

Het zal een cursus van 1 volledige dag zijn. Voor- en
namiddag.
Let wel op: deze cursus is GEEN erkende EHBO
cursus. Om een erkenning te mogen geven,
moeten we minstens 20 uur lesgeven. FROS kan
ook een erkende cursus geven, maar dan moeten
we minstens een aantal geïnteresseerden hiervoor
hebben (minstens 8 – 10 personen). (laat ons dit
gerust weten)
Alle geïnteresseerden kunnen zich inschrijven bij
Filip De Leeuw: Filip.deleeuw@fros.be
De EHBO-cursus voor sportschutters zal doorgaan
eind maart – begin april waarschijnlijk.
De locatie(s) hangt af van het aantal inschrijvingen.
Vriendelijke groeten,
Filip

NIEUW!

HK45
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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.P.
MAGRITTE
25-25

GELMENSE
PISTOOLSCHUTTERS
Helshovenstraat 35, 3800 Groot-Gelmen

“This is not a
Shooting
Competition”
Geachte,
De leden van de club G.P. nodigen je uit op de eerste vriendschappelijk ontmoeting
die als doel heeft volgende disciplines samen te schieten:

25m SPORTPISTOOL (30 prec.+30 snelvuur)
en
25m STANDAARDPISTOOL
Plaats :

Stand ’t MIKPUNT, Heufkensweg 7 in Maasmechelen.

Datum :

Donderdag 19 februari 2015,
 reeks A, sportpistool om 17u30, standaard om 20u.
 reeks B, standaard om 19u, sportpistool om 21u.
Vrijdag 20 februari 2015,
 reeks A, sportpistool om 17u30, standaard om 20u.
 reeks B, standaard om 19u, sportpistool om 21u.
Zaterdag 21 februari 2015,
 reeks A, sportpistool om 15u, standaard om 16u30.
 reeks B, sportpistool om 17u30, standaard om 20u.
 reeks C, standaard om 19u, sportpistool om 21u.
Zondag 22 februari 2015,
 reeks A, sportpistool om 15u, standaard om 17u30.
 reeks B, standaard om 16u30, sportpistool om 18u30.

Reservatie : Noodzakelijk via
Deelname :

herbillon.paul@skynet.be

Gratis. Iedereen welkom, ongeacht club, federatie, nationaliteit….

Met vriendelijke groeten,
Paul HERBILLON
Organisatie :
-één klassement op basis van de twee disciplines,
-de deelnemers krijgen één uur rust tussen de twee disciplines,
-deelnemer mag discipline “25m Sportpistool” vervangen door “25m Center Fire”,
-ISSF reglement met lichte aanpassingen om een snel verloop mogelijk te maken.
De andere ontmoetingen zullen plaatshebben (onder voorbehoud):
 van 2 tot 5 juli, CCAT in Amay
 van 24 tot 27 september, ‘t MIKPUNT in Maasmechelen
 van 19 tot 22 november, ‘t MIKPUNT in Maasmechelen
 12 of 13 december: SPECIALE FINALE voor de beste 16 deelnemers.

Wanneer: Zaterdag 7 maart 2015 van 13 tot 17 uur 30
Waar: Sapo, Schietstand Fort III, Frans Beirenslaan 2a te
Borsbeek (zie www.sapo.be voor routebeschrijving)
GEEN VOORINSCHRIJVING NODIG!
Wat: 10 Bowling Pins opgesteld in driehoek (net zoals op een
bowlingbaan) zo snel mogelijk van een tafel (van 1 m²) schieten.
Alle pins moeten van de tafel zijn!!! Afstand 12 meter.
Kosten inschrijving: 5 € (voor 2 pogingen)

Wapens: revolvers en pistolen met standaard
richtmiddelen (GEEN optische sights noch compensators!)
Kaliber: vrij (echter geen Magnumkalibers!!!!)
Enkel gemantelde of munitie met coating (geen lood!!!!!)
GEEN Wadcutters!!!!
Prijzen voor de snelste drie en via loting.
IEDEREEN WELKOM
Die in orde is met de wetgeving ter zake

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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