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Beste schutters,
De IWA Beurs: een begrip in de wapenwereld. Elke schutter zou er
minstens 1 keer naar toe moeten kunnen gaan. Maar helaas, deze beurs is
enkel toegankelijk voor ‘professionelen’: handelaars, fabricanten, speciale
genodigden,… Van over heel de wereld komen bezoekers speciaal naar
Nurnberg om alle nieuwigheden op wapengebied te bekijken.
Er is niets te koop, maar des te meer te zien en te betasten. De beurs
gaat door van donderdag tot en met maandag, maar dat is pure noodzaak
eigelijk. Boek minstens een overnachting, anders ga je echt de helft
missen.
Peter heeft zich volledig laten gaan en heeft verschillende dagen van z’n
eigen tijd geïnvesteerd om jullie een artikel te geven zodat je een indruk
krijgt van wat er allemaal in Nurnberg getoond wordt. Als je hem ziet op
de schietstand, trakteer hem gerust op een drankje, hij verdient het. Ik
doe m’n hoed af voor hem.
De ene drukke periode hier op kantoor net voorbij (heraansluitingen voor
2015), en de nieuwe staat al voor de deur: de grote brok geldigverklaringen
valt immers rond begin juni. Niet vergeten om op tijd je stickertje aan te
vragen !!
Eddy heeft een lijstje gemaakt van vaak voorkomende fouten die hij op
de praktische proeven tegenkomt. Ook voor ervaren schutters misschien
handig om eens te bekijken.
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Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
Tel.: 03 286 07 60
Fax: 03 286 58 38
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Maar genoeg voor nu. Geniet van het artikel van Peter en droom weg bij
z’n foto’s.
Groetjes,
Filip De Leeuw

IWA
2015
I.

Naar jaarlijkse gewoonte vindt in het Beierse Nürnberg de
“Internationale Waffen Ausstellung” (IWA) plaats. In de
indrukwekkende “Messe” worden over een oppervlakte van
maar liefst 9 hallen een al even indrukwekkende verzameling
vuurwapens, luchtdrukwapens, blanke wapens, (kruis)bogen,
hun vele accessoires, outdoor producten (kleding etc.) uitgestald
door een internationale schare van fabrikanten, groot- en kleinhandelaars. De beurs
is niet toegankelijk voor de particuliere schutter, doch wel voor handelaars, pers en
vertegenwoordigende organisaties. Voor de aanhangers van het ‘wapengeloof’ –
en ze zijn jaarlijks met zo’n 60.000 - is een trip naar deze ausstellung zondermeer
vergelijkbaar met een bedevaart naar Lourdes of Mekka voor aanhangers van
andere geloofsovertuigingen.

Inleiding

Dat het een jaarlijks evenement is, maakt dat de weerkerende bezoeker des te meer
vertrouwd geraakt met de vele exposanten en hun producten. Daarom is het op
dergelijke beurzen steevast een heuse onderneming om de nieuwe producten van
de oude te onderscheiden. In vele gevallen zijn de zogenaamde nieuwe modellen
of versies gewoon variaties op dezelfde bestaande thema’s. Dat is ook volstrekt normaal, maar dat maakt dat
voor een beknopt artikel, niet bij elke stand en de daarop uitgestelde producten halt kan worden gehouden.
De ambitie van de auteur van het artikel is dan ook geenszins om een exhaustieve beschrijving te verschaffen
van de bezienswaardigheden, doch wel om even te focussen op enkele bijblijvers onder de wapens, nieuwe
trends, bijzonderheden, nuttige of volstrekt onnodige accessoires, …you name it.
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II.

Oud en toch
nieuw
Laat ons even starten met een blik in het verleden. Op
de 2014 editie van de IWA stond hij er voor het eerst.
Omdat hij nog dermate onbekend was, parkeerde hij
zich op een plaats waar ik kennelijk geen aandacht aan
besteedde. Ik ontdekte pas naderhand wat ik gemist
had. Dit jaar dacht ik bij mezelf, laat ons de man zelf
opzoeken en zijn vitrine leegmaken en presenteren.
Ik heb het dan over meneer Dittrich1, de fabrikant van
volledige ‘nachbau’ Duitse WWII vuurwapens.
Het gaat voor alle duidelijkheid om semi-automatische
uitvoeringen van ‘oorlogswapens’ die perfect hun doel
voor het sportieve en recreatieve gebruik kunnen
dienen. Ze zijn evenwel volgens de exacte norm van
toen gemaakt en even zo goed afgewerkt. Het – zelfs
destijds - vrij exclusieve “fallschirmjägergewehr” in
8mm Mauser is daar het voorbeeld bij uitstek van. Als
vlaggenschip van het merk, reken je best wel op een
kleine 7500€ . Exclusiviteit made in Germany, heeft zo
zijn prijs… Het gaat dan ook niet over bandproductie,
maar over wapens die op bestelling worden gemaakt.
Een andere klassieker is uiteraard deze MP442 in
8mm Kurz. Deze directe voorloper van ’s werelds
meest bekende ‘assault rifle’, de AK 47 – om niet te
zeggen dat Michail Kalasjnikov schaamteloos plagiaat
pleegde - is bijzonder knap. En dan is er nog deze
evolutie van de MP 38, het standaard 9mm Luger
machinepistool, dat door Sport-Systeme Dittrich niet
alleen in originele, heel zware stalen uitvoering, maar
nu ook in de hier afgebeelde licht metalen uitvoering
voor de particuliere markt wordt aangeboden.

1
2

http://www.ssd-weapon.com/
+/- €2500
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Evengoed maakt Dittrich moderne varianten op
oude wapensystemen, zoals deze met picatinny
rails bedekte “modifiziertes Fallschirmjägergewehr
42 als Scharfschützengewehr”
Merk ook op dat de fabrikant heel open is over zijn
prijzen. Op de website vind je alle details van de
prijzen van het hele gamma wapens en accessoires,
zoals houten kisten, magazijnen etc.; alles om het
gerief er heel origineel te laten uitzien.
Ziet er voor de buitenstaander allemaal zeer
agressief uit, maar het gaat – nogmaals -uiteindelijk
om perfect verantwoordbare semi-automaten
voor het particuliere sportieve en recreatieve
gebruik. Laat ons in deze vooral niet vergeten dat
het uiterlijk van een vuurwapen er niet toe doet.
Ze verschillen in weinig van de veel meer abstract
ogende vuurwapens die sommigen exclusief lijken
te associëren met de schietsport. De realiteit leert

dat het abstracte het van het realistische moet
afleggen bij de doorsnee schutter. Vuurwapens
moeten er immers vooral realistisch uitzien. En als
de ‘nachbau’ van sommige fabrikanten daarbij kan
helpen, zoveel te beter.
In dezelfde categorie hoort natuurlijk de kleinere
kaliber uitvoering van gelijkaardige wapens zoals
deze schiettuigen van het al even Duitse GSG3.
De MP40 en MP44 (op de achtergrond) beide
uitgevoerd in het bijzonder populaire .22LR kaliber.
Ze zijn al enkele jaren op de markt, maar dat maakt
ze in deze context niet minder vermeldenswaard.
En ze kosten een fractie van de door Dittrich
vervaardigde originelen. Voor de prijs van een
goedkoop 9mm pistool koop je deze fantastische
repicla’s in 22LR.

3

http://www.gsg-waffen.de/site/index.php/en/
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III.

‘Luchtig’
schieten
Het luchtdrukgebeuren stond dit jaar duidelijk in
het aantrekkelijker maken van klassieke systemen,
zoals het kiploop pompsysteem dat menigen
onder jullie kennen van dat Diana1 jeugdkarabijn
dat jullie de liefde voor de schietsport bezorgde.
Gamo2 bracht een op een semi-automaat gelijkend
karabijntje naar de beurs, dat ongetwijfeld menig
jongerenhartje sneller zou doen slaan.

Iets gelijkaardigs tactisch ogend zagen we bij
Umarex3. Hier geen kiploop, doch wel een onder
de loop geplaatste opspanbeugel.

Maar het meest overtuigend in deze categorie, t.t.z.
het huwelijk tussen tactical en airguns, waren de
Chinezen (Macau) van Nova Vista4 met deze lijn
van knappe AR-look-a-likes met een gelijkaardige
spanbeugel onder de loop, verkocht onder de naam
‘Phantom Elite’. Ze zien er allemaal heel leuk uit en
de handelaar die ze lanceert, zal er zonder twijfel
makkelijk kopers voor vinden.

1
http://www.diana-airguns.de/index.php?id=209&width=1366
&height=768
2
http://www.gamo-airguns.com/

3
4

http://www.umarex.com/
http://nova-vista.co/index.html
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Dat grote namen in de Amerikaanse wapenwereld ook de jeugd of amateur luchtdrukschutter voor hun
producten willen winnen, hebben ze bij Umarex heel goed begrepen. Zij zijn immers de exclusieve verdeler
van deze knappe middenmoot luchtdrukkarabijnen voor de merken Browning en Ruger.

En dat het er allemaal niet heel modern moet uitzien om aantrekkelijk te zijn, bewijst andermaal Umarex
met zijn nieuwe lijn Western guns in CO2. Zowaar een bijzonder mooi afgewerkte “John Wayne edition” van
het gerenommeerde Winchester karabijn, alsook een Colt Peacemaker in 4,5mm BB (stalen bolletjes) in 3
uitvoeringen (vernikkeld, geblauwd en ‘verweerd’). Voor de re-enactors onder ons, trouwens heel mooie
functionerende replica’s voor holstergebruik.

Maar wellicht het meest verrassend is deze door het
Kalahnikov Concern uitgebrachte CO² BB-versie van
hun bekendste wapen. Het was even verschieten,
want eerlijk gezegd, het is pas toen ik het magazijn
verwijderde dat mijn spreekwoordelijke ‘frank’ viel.
Ik had dan ook niet verwacht dat de Russen ook
deze markt zouden aanboren met hun populairste
exportproduct. Een absoluut hebbeding voor de
liefhebber van het genre.
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IV.

My name is Bond,
James Bond
Dat wereldwijd de immens populaire James Bond1 films voor
vele grote fabrikanten met de bekendste namen ultieme
“product-placement” opportuniteiten bieden, hoef ik u niet
te vertellen. Of het nu over auto’s, uurwerken, alcoholische
dranken, wapens of andere (luxe-)voorwerpen gaat, allemaal
hebben de fabrikanten maar al te graag dat James Bond zelf
of een van zijn wereldvrede bedreigende opponenten hun
product in beeld brengen. Door de geschiedenis hebben
o.a. merken als Aston Martin, Lotus, Carl Walther, Seiko,
Omega, Martini, Smirnoff, Sony, BMW, Jaguar, Range
Rover, Heckler & Koch etc. zich maar al te graag in beeld
gewerkt en in alle gevallen niet zonder commercieel succes
voor het merk in kwestie. En hoewel de Walther PPK het
bekendste Bondproduct blijft onder het wapentuig, ziet het
ernaar uit dat de Italianen van Arsenal2 zich bij dat rijtje van
blijvers willen voegen of toch minstens een vooraanstaande
plaats willen krijgen in de aan Bond gerelateerde hall of
fame of absurdities. De in 2011 - ter gelegenheid van de
Centennial van het 1911 pistool - uitgebrachte concept
gun, een absurde dubbele 1911 in cal. .45ACP, werd voor
de gelegenheid van de nieuwe Bond-film Spectre3 wat
getuned en fier tentoongesteld op de IWA. Reden genoeg
om even halt te houden bij die gekke Italianen.

1
2
3

http://www.007.com/
http://www.arsenalfirearms.com/news/10
https://www.youtube.com/watch?v=NuYaJwZZVK4
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V.

Grendelactie
Hoewel de semi-automaten bijzonder populair
en alomtegenwoordig zijn op de beurs (zie
hierna), mogen we niet vergeten dat het klassieke
grendelactie repeteergeweer of karabijn nog steeds
uitnodigt tot vernieuwingen. Niet dat die dan zijn
gelegen in het verbeteren van een aloud concept
waar het beste al lang bereikt is, doch wel in het
styleren van het uiterlijk, gewicht, kleur, tuning
en zoveel meer. Bij het Italiaanse Sabatti1 vond ik
dit knappe in kaki uitgevoerde Scout karabijn in
medium kaliber terug, voorzien van richtmiddel,
vlammendemper en thumbhole kolf .

De Tsjechen van CZ3 brachten in dit segment o.a.
deze met polymeer uitgevoerde kolven bekende
grendelactie geweren naar Duitsland. Hier geen
‘major innovations’, doch veeleer moderner ogende
variaties op een voor velen onder ons wel zeer
vertrouwd en bekend thema. Welke schutter heeft
er geen CZ grendelactie wapen in zijn collectie?

En al even vertrouwd voor de CZ-stand bezoekende
beursganger,
het
zorgvuldig
uitgekozen
hoogblonde vrouwvolk dat signeersessies
organiseert…
Minstens even knap in hetzelfde genre is deze
Ruger2 Scout Carbine. Enkele jaren geleden
uitgebracht in .308Win, in 2014 was het tijd voor
deze .223Rem. uitvoering. Groot of klein kaliber,
met dit prachtig grijs-bruin gelamineerde hout,
vlammendemper, picatinnyrail en stainless barrel &
action ziet het wapen er nog altijd even cool uit. 		
			

1
2

www.sabatti.it/
www.ruger.com

3

www.czub.cz
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Evenzeer inmiddels vertrouwd in ons land, een
nieuwe lijn van grendelactiewapens van het Japanse
HOWA4. Ook hier ligt de vernieuwing geenszins
in de keurige Japanse grendelmechaniek, doch
veeleer in de ‘fancy’ uitvoeringen van de kolf en
bijhorende kijker. Kwestie van het er allemaal wat
‘assorti’ te laten uitzien.

Het Amerikaanse Savage Arms5 legde nadruk op
zijn ‘Target series’ wapens, de 12F Class in cal. 6
Norma BR en de 12 Palma in caliber ‘308 Palma’. Een
308Win, met zogenaamde “Palma – Chamber”. U
snuistert best zelf eens door de Savage website wat
daar nu zo bijzonder aan is, maar dat het om long
range high precision rifles gaat, laat zich raden.

Heel fraai van hetzelfde merk is deze .22LR Mark II
BRJ met getorste loop.

IWA.
2015

4

www.howarifles.eu/1.html

5

www.savagearms.com/

Minstens even fraai, is deze Browning6 T-bolt met laminated hout en stainless action & barrel. Of hoe een
old-timer onder de Brownings wordt heruitgevonden. Absolute must-haves voor de fans van superieur
afgewerke klein kaliber grendelactie systemen.

6

http://www.browning.com/products/catalog/firearms/detail-historic.asp?fid=021B&cid=025&tid=181
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In hetzelfde genre brachten de Duitsers van
Anschütz7 dit model 1517 DHB in .17HMR naar
Nürnberg. Hij wordt gelukkig ook uitgevoerd in het
veel populairdere .22LR.

2015
We blijven nog even bij de repeteerwapens. Het
Amerikaanse Thompson Center, sinds enige tijd
onderdeel van S&W, bracht er deze lijn van grendels
mee.

7

http://jga.anschuetz-sport.com/

Het Duitse premium merk Merkel8 uit Suhl
presenteerde op deze editie van de IWA zijn
nieuwe serie ‘Helix’ jachtgeweren. Zowel voor de
mannen als voor de vrouwen, of hoe de fabrikant,
de gelijknamige machtige “Angela” indachtig, ook
‘the opposite sex’ zeker niet verweesd wenst achter
te laten bij het ontwerpen van hoog verfijnde
krachtige jachtwapens.

8

http://www.merkel-die-jagd.de/en/
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En in hun thuisland mogen ook die andere Duitsers van Mauser9, Sauer10, Krieghoff11, Blaser12,
Hausmann13 usw. niet worden vergeten. Ze waren er uiteraard allemaal. Teveel om te fotograferen, want
als er iets is waar de Duitsers – ook - tot de besten op deze aardbol behoren, dan is het in het vervaardigen
van zeer hoge kwaliteit grendelactiewapens. En aangezien een en ander op zijn Germaans is, is de prijs
er uiteraard ook naar. Reden te meer om daar niet al te veel op te focussen, de prijszetting staat garant
voor duizelingen, eens er graveerwerk bij komt kijken. Alleszins een zeer ruim aanbod jacht– en andere
sportwapens dat buiten het bereik van een algemeen overzichtsartikel is gelegen.

9
10
11
12
13

http://www.mauser.com/
http://www.sauer.de/
http://www.krieghoff.de/
http://www.blaser.de/index.php?id=23&L=1
http://hausmann-co-guns.com/ueber-hausmann-and-co/die-tradition/
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Maar genoeg over den Duits en zijn schoon gerief.
Laat ons vooral niet vergeten dat wat de oosterbuur
kan, ze in Herstal zeker en vast ook kunnen, nl.
knappe jachtwapens vervaardigen. En ze hoeven
niet allemaal enkel binnen het budget van oliesjeiks
te vallen. Uitgebracht in 2013, is deze Browning
Maral14, de opvolger van die andere voor de Europese
Browning markt vervaardigde Acera, waarvan
ondergetekende tevreden eigenaar is. Schappelijk
geprijsde straight-pull rifles met superieure “Made
in Belgium” lopen. Kenmerkend aan de Maral – en
daar verschilt hij van de Acera – is de grendel die
onder veerspanning staat. Anders gezegd, de
grendel naar achter trekken en gewoon loslaten en
de volgende patroon wordt automatisch gekamerd.
Eigenlijk een automatisch repeteerwapen of een
semi-semi-automaat, zo je wil… Volgens de wet
een gewoon repeteervuurwapen, dus aanschafbaar
met de sportschutterslicentie in de juiste categorie.
14

http://www.browningmaral.eu/en/features.html
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VI.

Magnum semiautomaten
In deze editie van de IWA viel me de aanwezigheid op van
enkele voor mij volstrekt onbekende AR-style groot kaliber
semi-automaten. Dat het AR-gebeuren allesoverheersend is
op dergelijke ausstellung, zal niemand verbazen. Samen met
de AK-gelijken, behoren de vele AR-style semi-automaten
tot de populairste ter wereld. Reden te over voor sommige
fabrikanten om in te zetten op alternatieve kalibers dan
de klassieke .223Rem en .308Win. Het Duitse Albert Arms
GMBH1 plaatse er zijn 300Win Mag. versie van het AR-style
precisiegeweer in de etalage. Hij bestaat ook in 338 Lapua
Mag.
Iets gelijkaardigs vond ik terug op de stand van het Nemo
Arms2 uit de Amerikaanse staat Montana. Zij pakten uit met
de “World’s First Magnum Sporting Rifle” (300 Win Mag.)
Nu ja, ‘first’, dat valt natuurlijk te bezien of ze in Duitsland bij
Albert Arms e.a. fabrikanten deze Amerikaan niet vooraf zijn
gegaan. Whatever, zoals diezelfde Amerikaan zou zeggen,
het gaat in wezen allemaal over hetzelfde, zwaar uitgevoerde
AR-style semi-automaten. Een keurig alternatief in elk geval
voor de schutter die beu gekeken is op zijn klassieke Mauseractie grendelgeweer.
1
2

http://www.waffen-albert.de/startseite/albert-arms-produkte/
http://nemoarms.com/
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VII.

Gewone semiautomaten
Nu ja, gewoon, dat valt natuurlijk te bezien. De
prijzen voor het tuig zijn allerminst gewoon
te noemen. Nieuw op deze editie van de IWA
was het Duitse merk DAR1, zogenaamde
“handmade full custom AR-15 rifles made in
Germany”, zoals de fabrikant er fier bijplaatst.
Ooit was er enkel Oberland Arms2 dat zich als
Duitse fabrikant met de AR-markt inmengde,
vandaag, zoals ook het hier bovenvermelde Albert
Arms, maar ook Schmeisser, Heckler & Koch en
Sig-Sauer.

1
2

Daarmee is het aanbod high-end AR-15 style
wapens van Europese makelij of ontwerp behoorlijk
indrukwekkend. En dan vergeet ik ongetwijfeld nog
de een of andere fabrikant die zich in dezelfde niche
heeft gemanoeuvreerd (zie verder).
En de tijd dat in de US enkel Armalite of Colt AR-15
style wapens fabriceerde, ligt natuurlijk al ver achter
ons. Dat is nu de reden waarom dergelijke beurzen
bijzonder boeiend zijn, nl. om voor ons volstrekt
onbekende merken te leren kennen.

http://www.dar-germany.com/
http://www.oberlandarms.com/

Ooit gehoord van de Trident modellen van het Californische Krytac3? Ze omschrijven zichzelf als ‘a cuttingedge product development team of the Switzerland-based firearms manufacturer, KRISS Group.’

3

http://www.krytac.com/
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Kriss 4 op zijn beurt is dan weer de
fabrikant van deze spullen, wat men
zou omschrijven als‘gekarabijniseerde
pistolen’ of ‘gepistoleerde karabijnen’
zo u wil, afijn, ongetwijfeld ideaal
voor het LVR of Low-Velocity-Rifle
gebeuren.

4

http://www.kriss-arms.com/

En nu we het toch over die alsmaar populairder
wordende schietsportdiscipline hebben, meteen
nog even deze Tsjechische AR-15 stile Luvo5
vermelden in 9mm. Het merk maakt zo wat elke AR15 style in zo wat eender welk kaliber. Enkele jaren
geleden was er zelfs een uitvoering in 7,5 x 55 Swiss.

En nog steeds in dezelfde context even deze LVR, het
APC-karabijn van het Zwitserse B&T6 vermelden.
APC, staat voor Advanced Police Carbine. B&T is
dan ook een vaste leverancier van schietgerief voor
Zwitserse e.a. special forces. In semi-automatische
uitvoering, zal het ding ongetwijfeld zijn potentieel
voor de dynamische schietdisciplines bewijzen.

5
6

http://www.luvo.cz/welcome.html
http://www.bt-ag.ch/site/deu/startseite

Van hetzelfde B&T deze toch wel goed op de in 2014
gelanceerde CZ Bren7 gelijkende APC 300. Anders
dan de Bren, is het frame van de B&T helemaal
uit polymeer vervaardigd, net zoals een G36 van
Heckler & Koch8

Voor het optisch gerief werken de Zwitsers
standaard samen met het ‘Volvo’ van de red dot
sights, nl. het Zweedse Aimpoint. Beide wapens
zijn immers sowieso uitgevoerd met de bijzonder
compacte hoge kwaliteit Micro T1 red dot sights9.

7
https://www.czub.cz/en/catalog/86-law-enforcement-military/
OS-AUT/CZ_805_BREN_A2.aspx
8
http://www.heckler-koch.com/en/products/military/assaultrifles/g36/g36/overview.htm
9
http://www.aimpoint.com/products/all-products/productsingleview/product/Micro%20T-1/
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En alsof we nog niet genoeg AR-15 style wapens hebben
gezien, presenteerde het Duitse Haenel er zijn CR22310
semi-automaten . Ook Haenel is zo een van die Duitse hoge
kwaliteit jachtwapenfabrikanten. Met de introductie van
deze semi-automaten, wilden deze “Pruisen”, zoals ze zichzelf
graag omschrijven, ongetwijfeld tonen dat ze ook ‘bij de les
zijn’. Het feit dat het in 1840 gestichte merk, het nodig vindt
zijn wapenlijn aan te vullen met enkele AR-15 style wapens,
bewijst ten overvloede de enorme populariteit van dit type
wapen dat – nog maar eens - omni-present was op deze
editie van de IWA.
En wie dacht dat ‘den Italiaan’ absent zou geven op het
AR-15 terrein, vergist zich. Het uit het ‘Herstal’ van Italië
(Brescia) afkomstige Breda Meccanica Bresciana11 heeft
ook een eigen lijn van AR-15 style wapens. ‘Breda’ rings a
bell ongetwijfeld, want het behoort tot de groep die naast
scheepsmotoren ook locomotieven fabriceert. Fyra ?
Nu ja, het is niet omdat die trein niet bepaald de geschiedenis
zal ingaan als het beste product voor de ijzeren weg, dat de
andere producten van deze financiële groep niet zouden
deugen. Wat de Italianen misschien niet gelukt is op het
vlak van hoge snelheidstreinen, is ze mogelijks wel gelukt
in de wapenmakerij. Over de kwaliteit van deze AR-15
style Brescianen spreek ik met dus niet uit, maar pour la
petite histoire, “Ansaldo Breda”, de zwaar verlieslatende
treinenbouwer werd begin 2015 voor een symbolische €
36 MIO overgenomen door het Japanse Hitachi concern12.
Geen kat die eraan twijfelt dat zulks de kwaliteit en
betrouwbaarheid van het rollend materieel alleen maar ten
goede kan komen. Als het dus ooit ernstig fout loopt met
hun wapens, kan de Japanse boormachinen, werfkranen en
nog zoveel meer fabrikant, ze misschien ook ter hulp snellen
;-)
En dat semi-auto’s er niet altijd tactisch maar ook gewoon
bijzonder elegant en vooral futuristish mogen uitzien,
bewijzen de Italianen van Benelli. Deze kaliber 12 semi-auto
wapens werpen een heel ander licht op het concept van een
jacht- of claygeweer. Superslanke looks en dito elegantie.

10
http://www.cg-haenel.de/en/haenel-sport-und-sicherheit/cr223/semiautomatic-rifle-cr223/
11
http://www.bredafucili.com/en/la-storia
12
http://www.nrc.nl/nieuws/2015/02/24/fyra-bouwer-ansaldobredaverkocht-aan-japans-hitachi/
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Een absolute bijblijver in de categorie sportieve
AR-15 style semi-automaten was deze prachtige
M400 carbon van SIG-SAUER13. Kijk, het doet
zich gelukkig voor dat sommige fabrikanten
klassieke wapensystemen combineren met
mooie stevige moderne materialen. Deze
SIG was daar zo een prima voorbeeld van.

En alsof we nog niet voldoende werden overladen
met het AR-gebeuren, plaatste het Turkse MKA14
hun nieuwste semi-auto shotgun in cal 12 in de
picture. De Turken bevinden zich al enige tijd op het
pad van de cool ogende semi-automaten in shotgun
kalibers. Het is een voor de meesten onder ons wat
vreemd ogende combinatie waar ook de Russen,
met hun Molot Vepr 1215 en de Saiga 1216 van het
Kalashnikov concern al enige tijd mee spelen.

Werkelijk een wapen dat me zal bijblijven, al was het
maar omdat die met picatinny-rails en standaard M4
style butt-stock overladen AR-15 style wapens me
soms een beetje de keel beginnen uit te hangen.
Een bijzonder welgekome en aangename variatie
op het thema dus, een knap sportgeweer.

Van heel groot kaliber naar het superpopulaire
.22LR. Op de stand van Walther-Umarex vonden
we deze in .22LR uitgevoerde Heckler & Koch G36.
Mooie uitvoering, maar wat mij betreft toch ietwat
‘te licht’ bevonden, …en dat mag u gerust letterlijk
nemen.

13
http://www.sigsauer.com/CatalogProductDetails/sigm400carbon-fs.aspx

14
15
16

http://www.mkaarms.com/
http://www.molot.biz/product-e/molot205.php
http://kalashnikovconcern.ru/en/

18

Way back when, stond Colt17 er vooral om bekend de militaire M16 aan de lopende meter te produceren voor
het Amerikaanse leger. Vandaag wil het merk bewijzen de trein van het competitiegebeuren niet te hebben
gemist. Vandaar deze bijzonder fraaie ‘naked’ competition rifle Marksman- systemen met de lange matchloop.
Moduleerbaar naar ieders wens, maar vooral bedoeld voor de long range precisie.

En dat ze in het voormalige Oostblok
inmiddels ook de AR-succes formule
hebben ontdekt, bewijzen de Tsjechen van
Proarms18. Over hun PAR MK3 schrijven
ze het volgende: PAR Mk3 rifle is a weapon
designed with many unique features that to
date, have not yet been used in this type of
AR15 weapon. These construction features are
patent protected. In particular, they include
tool free assembly, mounting and securing
of the barrel, handguard, etc. The overall
sophisticated design and premium high
quality production elevate this rifle to the top
of its class. Waar is de tijd dat Tsjechië nog
een bescheiden Oostblokland was…

17
18

http://www.coltcompetitionrifle.com/
http://www.proarms-armory.com/en/index.html
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Maar genoeg nu van het AR-15 gedoe. De Tsjechen van
CSA19 lokken me keer op keer naar hun stand. Niet dat
deze jongens zo origineel uit de hoek komen, wel dat ze
een mooi gamma van VZ58-style semi-auto sportwapens
presenteren en niet enkel in het klassieke 7,62x39
kalashnikov kaliber, maar evenzeer in het aan deze
kant van de ‘Berlijnse Muur’ veel populairdere .223Rem.
Goed gezien van deze Tsjechen. Bovendien voeren ze de
wapens meteen uit met allerhande tuning onderdelen
(o.a. kijkermontage) en diverse kleuren. Hoewel ik mijn
CZ 858 - het origineel is immers van CZ - bijzonder
apprecieer, wordt het dringend tijd dat deze Tsjechische
fabrikant ook wat ruimte krijgt op onze Belgische markt.
19

http://www.csa.co.cz/

En van Tsjechië naar het aangrenzende Oostenrijk. Op de stand van Waffenschumacher20 vond ik er deze nog
steeds futuristisch ogende Steyr AUG21 terug. Hoewel het concept dateert van hetzelfde jaar als dat waarin de
eerste Star Wars22 film werd uitgebracht (1977), ziet hij er nog altijd bijzonder knap en vooral ‘spacy’ uit. Voor de LVR
fans, hij bestaat ook in pistool kalibers en hij ligt verdomd goed in de hand.

20
21
22

http://www.waffenschumacher.com/
https://www.steyr-mannlicher.com/militaryandlawenforcement/products/assaultrifles/auga3a3sf/
http://www.imdb.com/title/tt0076759/

20

VIII.

Hand
vuurwapens

Revolvers

Wat kan er nu vernieuwend zijn aan revolvers, hoor ik u al denken. Wel, nooit echt veel natuurlijk. Bij revolvers
beperkt innovatie zich dan ook vooral tot nieuwe kalibers, verbeterde handvatten en dito richtmiddelen. Op
de stand van Ruger vond ik deze bijzonder compact aanvoelende Ruger SP1011 revolver in cal. 22LR. Alles
voorzien voor zowel de precisie als dynamische schietsport, verstelbaar vizier, lichtvezel, 8-schots trommel en
mooie houten inleg in de rubberen kolf. Hij bestaat ondanks zijn compacte frame ook in 357 Magnum.
Ook nog niet zo lang geleden gelanceerd door dezelfde fabrikant, de Ruger Match Champion2, een echte
sportrevolver in 357 Magnum, met fraai afgevlakte loop, lichtvezel en matchkolf. En voor wie het helemaal
absurd wil, of wil gaan jagen met revolver, deze Ruger Super Redhawk ‘Alaskan’3, een vrij kortlopig 454 Casull
handkanon.

En dat den Italiaan ook iets kent van het vervaardigen van knappe revolvers, bewijzen deze prachtexemplaren
van western revolvers van Pietta4, een absolute authoriteit op het vlak van ‘Historical Weapon Reproductions’.
Hier een subliem verfijnde Confederate cavalry officers “Le Mat” zwartkruit revolver.
1
2
3
4

http://www.ruger.com/products/sp101/models.html
http://www.ruger.com/products/gp100MatchChampion/models.html
http://www.ruger.com/products/superRedhawkAlaskan/models.html
http://www.pietta.it/
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Of deze serie fraaie 1873 single actions.

En wat de mensen van Pietta kunnen, kunnen die andere Italianen van Uberti5 evenzeer. Ook hier weer de
jaarlijkse etalage van prachtige volledige functionele reproducties van prachtige historische wapens, al even
historische kaliberuitvoeringen inbegrepen.
5

http://www.uberti.com/
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VIII.

Hand
vuurwapens

Pistolen

Dat de Italianen van Pardini1 al enige tijd en met bijzonder Olympisch succes wedstrijdpistolen maken,
wisten sommigen onder jullie ongetwijfeld al. Dat de Chinees dezelfde toer zou opgaan, zal minder bekend
zijn. En aangezien de Chinees niet vies is van het schenden van patenten en andere rechten verbonden aan
de ontwikkeling van producten, mogen we niet uitsluiten dat ook dit pistool een samenraapsel is van de
technologie van Europa’s beste matchpistolen.

En over die laatste categorie gesproken,
ze bestaan ook in groot kaliber, zoals deze
Pardini GT verkrijgbaar in 9mm en .45ACP.
Uit eigen ervaring sprekend, een bijzonder
goed ontworpen groot kaliber pistool voor
het roosjes melken. Het schuine kolf ontwerp,
de hele lage miklijn en de bovenal volledige
standaard ingebouwde afstelbare trekker
helpen daarbij geen klein beetje.

Een
andere
Italiaan
die
in
het
competitiegebeuren en dan in het bijzonder
in de dynamische disciplines niet ontbreekt is
natuurlijk Tanfoglio2. In het aanbod van deze
fabrikant vinden we niet alleen vrij basale
politiepistolen, maar evenzeer op en top
afgewerkte matchwapens voorzien van alle
toeters en bellen. Een en ander is natuurlijk
niet zo origineel. De meeste schutters onder
jullie weten natuurlijk al veel langer dat het
geheime recept van deze ontwerpen, zowel
als van bijvoorbeeld de Israëlische Jericho of
Zwitserse Sphinx pistolen, het oerdegelijke
CZ75 basisontwerp is.
1
2

http://www.pardini.it/
www.tanfoglio.it

23

En voor wie het graag houdt bij het klein kaliber dynamische
gebeuren, deze serie 22/45 pistolen in .22LR in diverse kleuren
en uitvoeringen. De 22/45 is het lightweight alternatief voor
de veel klassieker ogende en zwaarder uitgevoerde inmiddels
Mark III klein kaliber pistolen van hetzelfde merk. Ze zijn het
door de band niet gewoon bij Ruger, maar ze bestaan, de ‘licht
uitgevoerde’ pistolen. En aangezien een en ander bedoeld is
voor funshoot disciplines, zoals plinking, dacht de fabrikant dat
het kleurenpalet er ook ‘fun’ mag uitzien.

In hetzelfde genre van met sportschutterlicentie verwerfbare
klein kaliber pistolen, deze netjes afgewerkte K22S van het
Slowaakse Grand Power3. Zowaar een op een Beretta 92 ogend
.22 pistool weze het met vaste open loop. Slede is uit echt staal
vervaardigd en dat is in deze categorie van wapens toch wel vaak
anders. Niet zelden worden er immers allerhande niet zo stevig
aandoende legeringen gegoten tot een mooi ogende mal, maar
onder de coating, die niet zelden ook van bedenkelijke kwaliteit is,
zit er wel eens wat ik zonder schroom zou durven omschrijven als
metaalafval. Handvatten zijn bij deze Grand Power bovendien in
functie van handpalmgrootte verwisselbaar. Kortom een degelijk
ogend wapentje.

K22 X-TRIM

Uit dezelfde Oostblok-stal deze variatie op hetzelfde thema, de
iets agressiever ogende K22 X-TRIM. Het merk fabriceert overigens
ook groot kaliber pistolen.
Wanneer ik het over “Black Label” heb, denkt u ongetwijfeld aan een bekend Schots Whisky merk dat zich in
zijn logo van een wandelende man met hoge hoed bedient. U vergist zich, ook in de wapenwereld betekent
dat label kennelijk iets bijzonders. En laat het dat zonder meer zijn, wanneer u deze Browning Buck Mark ziet4.
Zowaar een van de knapste compacte uitvoeringen van deze klassieker op de wapenmarkt.
3
4

http://www.grandpower.eu/
http://browning.eu/products/mresult.php?group1=3&group2=2&submod=A-BMBLKLBL
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Van hetzelfde Browning en met hetzelfde label
gedecoreerd, deze small sized 1911-225. De 191122 werd enkele jaren geleden gelanceerd ter
gelegenheid van het Centennial jaar van het 1911
pistool. Browning koos ervoor de .22LR uitvoering
van een van ’s werelds meest bekende pistolen
niet op 1/1 schaal uit te brengen, maar in een 9/10
verhouding. Net iets compacter dus, maar nog
steeds goed in de hand liggend. Bijzonder aan deze
uitvoering is het polymeer frame in combinatie met
‘gemachineerde’ aluminium slede.

Iets minder klein, maar eveneens heel compact
deze P229 Elite van hetzelfde merk.

Iets groter nu, maar nog steeds compact, bleef
me deze fraai ogende duotone 9mm van het
Zwitserse Sphinx7 bij, de SDP Compact Alpine. Een
kleurenpalet dat Cruella De Vil ongetwijfeld zou
aanspreken.

In de categorie klein en fijn, maar dan met scherpe
tanden oftewel de looks are deceiving categorie, kan
je deze keurig afgewerkte SIG-SAUER6 Equinox wel
plaatsen. Onder de bijzonder compacte afmetingen,
schuilt een krachtig 9mm pistool.

7

http://www.sphinxarms.com/

IWA.
5
http://www.browning.com/products/catalog/firearms/detail.
asp?fid=028B&cid=051&tid=814
6
http://www.sigsauer.com/

2015
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Dat de Oostenrijkers van Glock8 niet snel zullen betrapt worden op indrukwekkende innovaties, zal velen
onder jullie niet verbazen. Met hun Generation 4 model 41 pistool, werden we op deze editie van de IWA
dan ook niet bepaald overdonderd, ook al blijft de stand van Glock een bijzondere aantrekkingskracht op
menig bezoeker uitlokken. Het kan ook gelegen zijn aan de gratis pistool sleutelhangertjes die er zo nu
en dan in de toogschaaltjes worden geworpen. Beeldt u vervolgens taferelen in die u normaal ziet in een
zoveelste National Geographic documentaire over het leven in de Serengeti, met de sleutelhangertjes in
de rol van prooi…
Dan toch liever deze carbon look uitvoering van het alternatief voor Glock, nl. de Smith & Wesson M&P.
Hij zou niet misstaan bij het hoger vermelde AR-15 style M400 sportgeweer van SIG-SAUER.

8

http://www.glock.com/GlockLanding/index.html
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Hetzelfde S&W bracht ook deze fraaie serie 1911 pistolen
mee naar de IWA. Ik had me voorgenomen, gelet op de
quasi-hysterie die er enkele jaren rond de 1911-style
pistolen bestond, ze niet meer in beeld te brengen, maar
eerlijk gezegd het is geen sinecure om de 1911-style
pistolen weg te denken. Net zoals de AR15-style wapens,
zijn ze immers nog steeds alomtegenwoordig op dergelijke
beurs. Deze .45ACP’s mocht ik u toch niet onthouden. Het
gaat om de zogenaamde E-serie9. Het ‘E-label’ verwijst
naar ‘enhanced’, verbeterde 1911’s dus. Deze lijn van .45’s
bestaat in hoogwaardig afgewerkte groot kaliber pistolen,
in compacte round butt versie alsook in de klassieke
full size 1911. Ze hebben een aluminium frame en zijn
standaard uitgerust met Tritium night sights.

En omdat we nu toch halt houden bij de obligate 1911-style
pistolen… Een ander merk dat meer van hetzelfde brengt,
maar dan in een andere uitvoering, is Umarex (Walther).
De bijzonder populaire 1911 .22LR pistolen van het merk
krijgen er een broertje bij in deze desert camo uitvoering.
Of dat een goede evolutie is, weet ik niet omdat daar waar
Umarex (Walther) het concurrerende SIG-SAUER met zijn
groen en beige uitgevoerde 1911 .22’s tot nu toe naar de
kroon steekt op het vlak van afwerkingskwaliteit (coating),
riskeert Umarex hetzelfde kwaliteitsverlies te lijden door de
verfspuit op hun pistolen los te laten en de onvermijdelijke
lak-issues te hebben als SIG-SAUER heeft met zijn serie
pistolen. Voor mij hoeft het niet die verf. Keurig geblauwd,
voldoet hij aan alle kwaliteitsnormen.
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IX.

Specials &
accesoires
Sluiten we deze bijdrage over de IWA 2015 af met enkele
markante zaken.
Wie fan is van Disney in het algemeen en filmproducties
van dat huis in het bijzonder, zoals Pirates of the Carribean1
met de onvermijdelijke Johnny Depp, alias Jack Sparrow
in de hoofdrol, heeft bij SIG-SAUER een compagnon
gevonden. Het merk presenteerde er een 9 mm X-five
in wel heel bijzondere uitvoering, nl. met als thema “The
Flying Dutchman”, het schip van die afzichtelijke kapitein
Davy Jones, een visgeworden creatuur dat de Caribische
kustlijnen afschuimt om koopvaardijschepen naar de
zeebodem te trekken. Heel speciaal dat wel en gelet op het
feit dat het zeker niet om een massaproductie wapen kan
gaan, vraag ik me af op wiens vraag dit wapen gemaakt
is, wie de eigenlijke eigenaar ervan is…. Misschien ligt de
naam van de persoon verborgen in die Dead Man’s Chest
achter het wapen.

Traditions firearms2 van het Amerikaanse Vortek. Ooit van
gehoord? Neen waarschijnlijk. Ooit gehoord van Revell,
Airfix of Italeri? Waarschijnlijk wel, als je fan bent van het in
mekaar prutsen van replica vliegtuigjes, auto’s of andere
zaken. Maar voor de fans van zwartkruit wapens, weet
dat er ook zoiets bestaat als kit-pistolen3. En net zoals er
bepaalde automerken zijn die iets gelijkaardigs aanbieden,
zoals de Lotus Super Seven, gaat het hier niet zomaar om
plastiek vitrinevoorwerpen, maar om echte vuurwapens.
Welnu, if you wanna go way back when, en tegelijkertijd je
eigen touch aan een wapen wil geven, weet dan dat je bij
deze fabrikant aan het juiste adres bent.

Smartphones, iedereen heeft ze ondertussen. Had u er
evenwel aan gedacht dat die Iphone misschien ook nuttig
zou zijn om de prooi voor de jacht in beeld te brengen?
Het wereldwijde web leert mij trouwens dat er ondertussen
fabrikanten zijn die de smartphone in de plaats stellen van
het klassieke vizier…. Waar moet ‘t naar toe? zong wijlen
Toon Hermans ooit.

1
2
3

http://pirates.disney.com/
https://www.traditionsfirearms.com/
https://www.traditionsfirearms.com/category/Pistol-kit
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Terug van tien jaar weggeweest op de Europese
markt, is deze hoge kwaliteit reddot optiek van het
Amerikaanse Ultradot4, all Made in Japan, want daar
staan ze bij Ultradot op. Het is immers niet eenvoudig
dezer dagen om zelfs van grote merknamen optiek
te vinden die niet Made in China is, zonder ervoor
exorbitante prijzen te moeten betalen. Ver moet je
ze niet gaan halen. De invoerder5 zit in het Duitse
Overath, niet ver van Keulen.

4
5

Omdat we het nu toch over Made in China
hebben… zonder al te veel commentaar: pictures
speak louder than words…. In de top 100 van
foute wapenontwerpen, verdient dit exemplaar
ongetwijfeld een stevige podiumplaats.

http://www.ultradotusa.com/
www.issprotectiontrade.com

Veel minder ‘fout’, of zelfs helemaal niet, een nieuwe variatie op het eerder uitgebrachte groot kaliber, doch
bijzonder slank ogend pomp-actie jachtkarabijn, de Impuls van het Duitse Innogun6. Zoals het betaamd,
een tactischer ogend model in de productielijn betekent, black finish, M4 style buttstock en grotere
magazijncapaciteit. Mooi gerief, maar zoals met alles wat nieuw is, vrij prijzig. Om en bij de € 3000 voor zoveel
elegantie.

6

http://www.innogun.de/jagd/waffen/modell-impuls.html
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En om dit artikel helemaal af te sluiten, nog even halt houden bij deze kleine stand van een al even kleine
Tsjechische wapenmaker Broz Arms7, fabrikant van onder andere dit Imperator groot kaliber enkelschots
falling Block system jachtkarabijn voorzien van een handvat dat men best beschrijft als the perfect fitting
glove, alsook dit Contender-achtig jacht/targetpistool genaamd Gladiator. Aan inspiratie uit de klassieke
oudheid kennelijk geen gebrek. En aan de afwerkingskwaliteit en robuustheid van deze wapens te zien en
te voelen, hebben ze er over 2000 jaar misschien nog iets aan.
7

http://www.broz-arms.cz/
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De praktische schiet- en hanteringsproef
Veel voorkomende fouten!

FROS moet vaststellen dat in de examencentra de overgrote meerderheid van de schutters slagen in hun
schiet- en hanteringsproef.
We wensen de personen die in de diverse clubs instaan voor de opleiding van nieuwe schutters hier
uitdrukkelijk voor te feliciteren.
Dankzij deze vrijwilligers worden nieuwe schutters goed opgeleid.
We stellen vast dat de fouten die gemaakt worden tijdens een examen steeds dezelfde zijn. Vandaar deze
korte toelichting voor nieuwe schutters.
(Veel “ervaren” schutters maken trouwens dezelfde fouten)
Een wapen moet steeds gemanipuleerd worden alsof het geladen is. Het is logisch dat bij het uitpakken van
een wapen de doos of koffer neergelegd wordt met de loop naar de doelen. Een wapen vastnemen met de
loop naar de schutters kan niet , ook al is er nog een trekkerslot aanwezig.
Een wapen moet zichtbaar ontladen zijn. Dit betekent dat de grendel moet open staan, de slede van een
pistool moet open staan of de trommel van een revolver moet open liggen.
Bij een hapering van een wapen of bij een ketser moet een veilige procedure gevolgd worden om het wapen
na 30 seconden te ontladen.
Tijdens het manipuleren van het wapen moet de loop steeds in de richting van het doel gericht zijn.
Bij onverwacht ontladen zien we nog regelmatig (vooral bij “ervaren“ schutters) dat de loop bijna op de
buurman gericht wordt in plaats van op het doel.
Ondanks de 3 bovenstaande veel voorkomende “foutjes“ mogen we vaststellen dat in onze clubs op een
verantwoorde en correcte manier wordt omgegaan met wapens. Bedankt schutters !
Veiligheidsregels schietstand
-

Betreed de schietstand enkel als je niet onder invloed bent van alcohol of andere substanties
Betreed de schietstand enkel met gehoorbescherming en veiligheidsbril
Behandel een wapen steeds als een geladen wapen
Je vinger mag op de trekker van zodra het wapen gericht is op het doel.
Richt alleen maar op doelen als de schietstand veilig is en er niets of niemand te zien is die je niet wil
raken.
Volg steeds de instructies van de verantwoordelijken van de schietstand
Bij het activeren van het geluid of lichtsignaal ontlaad je uw wapen meteen en ga je enkele meters
achter de vuurlijn staan.
Praktische informatie over de schiet en hanteringsproeven vind je op:
http://www.fros.be/index.cgi?path=/clubwerking/FROS_Sportschieten/menu_06_Proeven
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Laureatenviering FKPA 2015
Zaterdag 14 maart 2015. Niet te geloven dat het
weeral een jaar geleden is dat alle Antwerpse
laureaten samenkwamen in Extra Time in Hoboken.
En ook dit jaar werden er meer dan 300 medailles en
bekers verdeeld onder de clubs van de Antwerpse
Federatie.
De formule is al enkele jaren gekend: verwelkoming
door Arnold Van Aperen, voorzitter van FKPA,
gevolgd door de uitreiking van de prijzen door Louis
Vets en de overige bestuursleden.

Hierna wordt een eerste luchtdrukwapen verloot ter
waarde van 1800 euro onder de schutters die een
discipline hebben uitgeschoten. Toeval wou dat
ook dit jaar de kadet van Persawa, Stakke Kwanten,
als winnaar uitverkozen werd. Stakke is dit jaar
begonnen met een opleiding aan de wapenschool
in Luik en werd enkele weken geleden nog knap
tweede in het Vlaams kampioenschap van onze
vrienden van VSK. Proficiat Stakke !

3232

Terwijl de DJ z’n muziek speelt, er de (voornamelijk) dames een stapje op de dansvloer zetten, hebben
de leden tijd om wat bij te praten en te genieten van een hapje en een drankje.
Rond half 11 wordt voor de tweede keer een luchtdrukwapen verloot. En deze keer mogen alle
aanwezige schutters meedingen naar de prijs. Hilarisch moment wanneer Stakke Kwanten voor de
derde keer op rij uit de trommel komt! (die jongen moet dringend met Euromillions meespelen). Maar
Stakke is fair genoeg om de prijs opnieuw te laten verloten onder de overige aanwezigen.
Een mooi einde van een mooie avond!
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Verzekering voor wandelen, lopen, fietsen en fitness
FROS biedt aan alle sportschutters de mogelijkheid om een 24/24 verzekering te nemen voor de sporttakken
wandelen, lopen, zwemmen, fietsen en fitness aan een speciaal tarief van 20€ per jaar.
Op deze manier kan een sportschutter die reeds lid is van FROS voor een kleine meerprijs een verzekering
hebben voor deze bijkomende sporttakken. De verzekering is alle dagen van het jaar geldig voor
sportactiviteiten in clubverband en individuele sportactiviteiten.
Inschrijven kan via de FROS website op onderstaande link :
http://www.fros.be/index.cgi?path=/aansluiting2/Individuele_Aansluiting
Je betaalt na registratie 20€ en je ontvangt een bijkomende lidkaart van FROS.
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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.

36

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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