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Beste schutters,
Hoe langer ik in het schutterswereldje zit, hoe meer het me omvalt dat
vele schutters naast vuurwapens ook een bijzondere interesse hebben
in (zak)messen. Niet alleen de jagers onder ons, maar ook de ‘gewone’
schutters hebben vaak voorliefde voor blanke wapens. Zal in ons bloed
zitten zeker?
Ikzelf ben ook van m’n 6 jaar bezig met het verzamelen van zakmesjes.
Een jaar of 15 gelden begon ik echter met het maken van m’n eigen
messen. Eerst met simpele vaste messen, maar later waagde ik me aan
plooimessen. Met toch wel enig succes. Enkele weken gelden kwam m’n
eerste Spyderco model op de markt. In dit nummer vind je er meer over.
Ook laat ik jullie zien hoe je zelf een simpel vouwmes kan maken. Gewoon
doen !
Peter is ook weer in z’n pen gekropen, en heeft een prachtig artikel over
de Walther PPK geschreven. Met de nieuwe James Bond film die eraan
staat te komen, spreekt dit model bij veel mensen tot de verbeelding
natuurlijk !
Denk de volgende weken ook eens aan de arbiters en trainers bij jullie in
de club. Die mensen staan week na week klaar om ervoor te zorgen dat
jullie jullie hobby kunnen beoefenen zonder al te veel problemen. We
zouden deze mensen eens extra in de bloemetjes willen zetten. Meer lees
je in dit tijdschrift.
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Groetjes,
Filip De Leeuw

Walther PPK 7,65mm &
PPK/S .22LR
I. Inleiding
Het doet zich niet veel voor dat een vergelijking van wapens zich
voornamelijk beperkt tot het kaliber waarin ze zijn uitgevoerd. ’t Is te
zeggen, in deze bijdrage van Wapenbelevenissen gaat het over
wapens van hetzelfde merk waarbij het ene
een afgeleide is van het andere met ongeveer
4 decennia ertussen. Maar laat ons eerst
een en ander in scene zetten….
James Bond
Name rings a bell? Uiteraard. Het
is immers bijna weer zover. Sony
Pictures1 zal ons weldra2 - dat is voor
de fans van het genre tenminste verblijden met een nieuwe episode in
het ogenschijnlijk eeuwigdurende
leven van de genaamde Bond,
James Bond, de Britse geheim
agent van MI6 en superheld die
het hart van menig exemplaar van
de vrouwelijke mensensoort harder
doet slaan en het hart – voor zover
aanwezig – van iedere vijand van de
mensheid tot stilstand brengt. De figuur
James Bond doet dat steevast met de
klasse en geraffineerdheid waar de Britten
zo trots op zijn. Geen scene gaat voorbij of de
actieheld laat zich een opmerking of gelaatsuitdrukking
ontvallen die blijk geeft van wat wij kennen als die
typische Britse ‘droge’ humor. Want de figuur van James
Bond is er bovenal een van de mens die vooral niet
bestaat. Iets te perfect in zijn doen en laten. Ideaal dus
voor het witte doek.

1
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http://www.sonypictures.com/movies/spectre/
6 november 2015

Maar genoeg nu over het filmgebeuren. Waar wij, wapenliefhebbers, ons aan interesseren is natuurlijk
het schietgerief dat wordt vereenzelvigd met Bond en dat is uiteraard bovenal de befaamde Walther PPK.
Vanzelfsprekend associëren velen van ons bepaalde wapens wel met bepaalde acteurs, films of TV series1,
maar geen enkel pistool ter wereld kreeg door de decennia heen zoveel naambekendheid als dat kleine
wapen van de Duitse fabrikant Carl Walther uit Ulm, stad in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg.
Ik ga jullie niet vervelen met de geschiedenis van de fabrikant, want dat vertelt die beter zelf dan wie
ook2. Maar weet in elk geval dat die kleine Walther een rijke geschiedenis heeft, los van die van de
filmindustrie. Het is ook een ouder wapen dan velen wellicht zullen denken. Het grotere broertje, de
Walther PP werd immers reeds ontwikkeld in 1929. De PPK volgde slechts enkele jaren later3. Het is dus
voor alle duidelijkheid een interbellumpistool, ontworpen nog voor de gerenommeerde Walther P38, de
opvolger van het misschien meest legendarische en vooral gewilde pistool ter wereld, nl. de Luger P08.

1

2
3

Vb. Dirty Harry (Smith & Wesson 44 Magnum), Mel Gibson in Leathal weapon en Bruce Willis in Die Hard series (Beretta 92), Charles Bronson met zijn.475
WIldey Magnum in de Dead Wish film serie, Sledge Hammer (S&W 44Magnum), the A-team (Ruger mini14 semi-auto’s), Beverly Hill’s cop (Eddy Murphy
met Browning GP), Magnum P.I. (Tom Selleck met Colt 1911), Jean-Paul Belmondo en Yves Montand hadden een zwak voor de Colt Python, en ga zo maar
door.
http://www.carl-walther.de/cw.php?lang=en&content=history
1931
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II. Walther PPK – 7,65mm – PPK/s .22LR
Zoals hiervoor vermeld, beschrijven we in deze bijdrage 2 pistolen van hetzelfde merk, die wezenlijk
dezelfde eigenschappen hebben en naast de fabricagedatum voornamelijk verschillen van kaliber.
Een originele 40 jaar oude Walther PPK in kaliber 7,65mm of te wel .32ACP enerzijds en de onlangs
uitgebrachte Walther PPK/s1 in het populaire .22LR kaliber anderzijds. Beiden vervaardigd in Duitsland.

II. Concept
Conceptueel gaat het over zogenaamde klein
kaliber semi-automatische vuistvuurwapens.
We zeggen klein kaliber, omdat de krachtigste
uitvoering van de PPK het 9mm kort patroon is
of te wel 9x17 of .380ACP2. Conceptueel is het
wapen gebouwd rond de minder krachtige
7,65mm patroon, een kaliber dat we heel
traditioneel associëren met het oude FN 1910
pistool dat gedurende enkele decennia het
standaard politiepistool in menig Europees
land was. De 7,65 x 17, ook wel bekend als
de .32ACP (Automatic Colt Pistol) niet te
verwarren met de 7,65 x 21 Luger, die speciale
flessenhals munitie die door Deutschen
Waffen- und Munitionsfabrik (DWM) rond
de vorige eeuwwisseling werd gelanceerd.
Voornamelijk de Zwitsers bleken lang dat
kaliber genegen te zijn. Na de ‘Zwitserse’ Lugers kwam immers het befaamde SIG 210 pistool dat nog
lange tijd deze .30Luger zou blijven gebruiken.

1
2

http://www.carl-walther.de/cw.php?lang=en&content=products&sub=2&subsub=21&product=1876
Vandaag wordt nog enkel voor de 9mm kort gekozen door de fabrikant. De 7,65mm lijkt echt wel tot het verleden te behoren.

5

PPK - What’s in that name?
Een essentiële vraag. In zijn grotere variant, de Walter PP, staan beide letters gewoon voor “polizei pistole”.
Logisch. Bij de PPK is de toevoeging van die letter K toch niet zo voor de hand liggend. Anders dan
men zou kunnen denken, staat die ‘K’ niet voor ‘kurz’ of iets dergelijks. Lijkt ook logisch aangezien het
om het kleinere broertje van de PP gaat. Niets is minder waar, PPK zou immers staan voor Polizeipistole
Kriminalmodell , kortom een politiepistool voor een speciale geleding van de politie, nl. de ‘kriminal’ –
polizei, de recherche1 dus. Dat de naam van het wapen exclusief refereert aan ordehandhaving, mag
niet verbazen, gezien de periode waarin het werd ontwikkeld. Het interbellum kondigde op politiek
vlak weinig vrolijks aan. Omdat dictaturen en andere politiestaten zich immers laten kenmerken door
een bijzondere vijandigheid jegens civiel vuurwapenbezit, hoeft het niet te verbazen dat fabrikanten
er gemakshalve voor kiezen hun gerief meteen te noemen naar hun doelgroep. Voornoemde hostiliteit
kenmerkte zowel diverse communistische regimes als dat aan de andere kant van het spectrum, het Naziregime. Les extrêmes se touchent. En wat kenmerkt liberticide wetgeving meer dan het fundamentele
wantrouwen in de mens, in de burger? En pour la petite histoire, de ironie wil dat Adolf Hitler zich in zijn
Berlijnse bunker van het leven beroofde met zijn Walther PPK pistool. Dat recht was hem kennelijk alleen
voorbehouden.

1

Onder het Nazi-regime werd de PPK ook veel gebruikt door de beruchte opvolgers van die recherche, m.n. de GESTAPO.
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PPK/s
De PPK/s1 is een moderner variant van de PPK. Nu ja, moderner, eigenlijk gaat het om een schaalvergroting
van de oude PPK. Reden? Amerikaanse wetgeving uit de zestiger jaren. Die liet de invoer van wapens die
niet aan bepaalde afmetingen/gewicht voldeden plots niet meer toe. De Duitsers zagen zich derhalve
genoodzaakt enkele aanpassingen te doen die dat euvel verhielpen. De PPK/s was geboren, namelijk de
fusie van het grotere PP-frame met de kleinere PPK-slede. Kortom een iets langere kolf onder dezelfde
korte slede. Omdat de Amerikaanse wetgeving doelde op geïmporteerde wapens, was er uiteraard geen
enkel probleem met een PPK in originele afmetingen, …., zolang die maar werd geproduceerd onder
een Amerikaanse vlag. Het heet dan ook geen toeval dat tot op de dag van vandaag de klassieke groot
kaliber PPK exclusief in de US wordt gemaakt2, nog steeds de grootste afzetmarkt voor dit type van
bijzonder populaire firearms, naar Amerikaanse normen al even bijzonder geschikt voor home defence
en concealed carry toepassingen. Overigens, dat reguleren van de invoer van wapens, is iets waarin de
Amerikanen bijzonder goed zijn. Wie er de markt wil betreden en echt wil doorstoten, zet er best een
fabriek neer en geeft er Amerikanen werk. Of dacht u dat de Beretta 92, of te wel de M9 - het standaard
9mm US military pistol - ooit zou zijn toegewezen aan een Italiaanse fabrikant van pistolen, zonder de
garantie om in Accokeek (Maryland) een fabriek neer te poten?

1
2

http://www.waltherarms.com/ppks-22/
De PPK/s pistolen in .22Lr daarentegen worden nog steeds in Duitsland vervaardigd
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III. Features
Anders dan bij andere wapenbesprekingen, gaan we het bij beide wapens onder deze rubriek kort
moeten houden. Het gaat immers over no-nonsense compacte handvuurwapens, zonder al te veel
toeters of bellen dus. Hier geen verstelbare trekkers of vizieren en andere ‘fancy features’, just plain and
simple, straight forward handguns, zoals den Amerikaan dat zou plegen te zeggen.

Op deze foto’s is het verschil in lengte van de kolf merkelijk. Zeker na montage van het Karl Nill1 handvat
verdwijnt de zogenaamde magazine finger extension helemaal. De originele plastiek greepplaten zoals
ze op andere foto’s worden getoond zijn veel kleiner waardoor diezelfde extensie zichzelf toont net zoals
die van de PPK/s, maar dat verandert uiteraard niets aan de totale lengte van de kolf en die is behoorlijk
kort. Men hoeft dus heus geen kolenschoppen van handen te hebben om de PPK een op zijn zachtst
gezegd ‘compact’ pistool te vinden.

1

http://www.nill-griffe.com/
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Voorts zijn beide pistolen double/single action wapens, hebben ze een vaste loop, een klappende
trekkerbeugel die de demontage moet toelaten, een interne sledevangpal, een enkele ronde magazijnpal
en een enkelzijdige veiligheidspal (te linkerzijde van de slede). Geen van beide heeft een laderveiligheid.
Veel gemeenschappelijk dus.
Ze verschillen van mekaar o.a. daar waar het kaliber zulks vereist. De 7,65 is immers geen randvuurpatroon
zoals de .22LR, reden waarom er achteraan een patroonindicator is voorzien, die we uiteraard niet
terugvinden op de .22LR. Niet dat aan patroonindicatie niet werd gedacht op de kleinere .22LR. Die
zit immers ter hoogte van de kamer. Een eigenschap die trouwens ook in de groter kaliber PPK/s werd
weerhouden die vandaag van de Amerikaanse band rolt. Men omschrijft het als een ‘loaded chamber
viewport’, zijnde die kleine uitsparing in de slede net boven de extractor die de rand van de patroon
zichtbaar maakt.
Voorts beschikken beide wapens over zogenaamde ‘serrations’ of verticale greepvlakken op beide kanten
van het achterste gedeelte van de slede. Even klassiek dus als menig ander pistool dat geen tactical
tuning onderging.

9

De korrel op mijn oude PPK is vast, de keep laat zich zijdelings verplaatsen. Een wit getint sleufje op de
keep moet de visuele aansluiting verzekeren met het kleine witte bolletje op de korrel.

De keep op de veel moderner PPk/s laat zich zijdelings verstellen middels een zeskant moertje. Nergens
op keep en korrel is er spijtig genoeg enig visueel versterkend witte of anderskleurige markering te
vinden. Dat neemt niet weg dat een nieuwe Walther PPK/s in 22LR toelaat de korrel te vervangen. Een
aanzienlijke verbetering. De Walther PPK/s in 22LR wordt overigens standaard geleverd met drie korrels.
Een bijgeleverd klein doorslagstaafje laat je toe de korrel eenvoudig te vervangen. Enig minpunt, noch
keep, noch korrel hebben reflecterende markeringen. Het is dus allemaal zwart op zwart. Maar dat euvel
valt op te lossen.

Kenmerkend aan deze Walther pistolen is ook de afgevlakte bovenslede, bedoeld om reflectie tussen de
mikorganen te minimaliseren. Merk ook op dat vuurwapens er de afgelopen jaren naast deze afgevlakte
onderdelen ook als maar matter zijn gaan uitzien, zelfs in stainless uitvoering. Ook dat heeft alles te
maken met de nadelen van reflectie onder bepaalde lichtomstandigheden.
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IV. Schietervaring
PPK – 7,65mm
Schieten met deze dingen, daar is het natuurlijk
allemaal om te doen. De PPK in 7,65mm is
zondermeer een venijnig pistooltje. Deze ‘1970
Made in W. Germany - oldtimer’ mag dan wel nog
helemaal in staal zijn vervaardigd en daardoor
navenant zijn grootte een respectabel gewicht
hebben, dat neemt niet weg dat de terugslag
van dit wapen behoorlijk indrukwekkend is. Zeg
gerust dat deze kleine snoodaard in verhouding
tot zijn grootte en gewicht even hard ‘mept’ als een
standaard 9mm pistool. Wie zich dus bij dit wapen
verwacht aan een kleinood dat een navenante
schietervaring levert, vergist zich schromelijk.
Over de precisie van het wapen dan. Wel, ware
het niet voor het feit dat het schotsbeeld zich
voornamelijk te rechterzijde van de verticale lijn
bevindt, mag men gerust zeggen dat dit wapen
zich, gelet op zijn concept, alsook het niet zo
courante kaliber, behoorlijk goed gedraagt op de
schietstand bij‘Olympisch gebruik’, zijnde eenhands
schieten op 25 meter. Nu ja, de eerlijkheid gebiedt
te zeggen dat de schutter het wapen niet bepaald
elke week uit de kast haalt.
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Het is me dus vooralsnog maar de vraag of dat
schotsbeeld het gevolg is van een verkeerde
manipulatie van het wapen of van een vizier
dat best nog een sinistere correctie ondergaat.
In elk geval is het zo dat de korte kolf het er niet
makkelijk op maakt. Maar zoals u allen weet, is het
gemak niet waarover het bij de schietsport om
gaat, doch wel om de uitdaging. Het is immers
ongetwijfeld makkelijker om een snelle ronde af te
leggen op een parcours met een moderne Aston
Martin DBS, dan met een gewone Volkswagen
kever uit de zestiger jaren. Maar laat die extreme
concentratie die vereist is over alle elementen van
deze oude mechaniek en dito design, het net tot
een bijzondere challenge maken om er de roos
mee raken.
Hoe dan ook, de Walther PPK laat zich wel degelijk
tunen. De bredere en bollere greep van Karl Nill
maakt het schieten er niet alleen aangenamer
op, maar ook het resultaat verbeterde merkelijk.
Een eerdere test met de originele kolf gaf een
veel minder samenhangde spreiding van het
schotsbeeld.

12

PPK/s - .22LR
Met zijn comfortabeler langer ‘PP’ - kolf en kaliber
dat mooi aansluit bij the overall size and weight van
het wapen, schiet deze vrij recent geïntroduceerde
klein kaliber variant van de PPK toch aanzienlijk
aangenamer en merkelijk makkelijk preciezer. Laat
ons zeggen dat men zich niet moet uitputten om
een respectabel resultaat bij mekaar te knallen. Zelfs
meerdere schoten na mekaar vanuit 1 hand laten
toe de zwarte bol te raken.Voor alle duidelijkheid:
dergelijke wapens zijn goed wanneer ze nuttig
kunnen worden gebruikt, ook voor disciplines
waarvoor sommigen zouden denken dat ze in se
niet zouden zijn ontworpen. Er zijn er immers die
koste wat kost willen volhouden dat deze wapens
zich niet eens lenen voor schieten op 25 meter.
Meer nog, het feit dat een loop korter dan 4 duim
zou zijn, zou ze de facto volstrekt onbruikbaar
maken voor het sportieve en recreatieve schieten.
Gelukkig is daar de tegenproef.
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V. Onderhoud
Over de onderhoudsvriendelijkheid van deze
wapens, kan ik zo mogelijk nog korter zijn. Ze
zijn het beiden evenveel en even makkelijk. De
Walther PPK & PPK/s beschikken over een vaste
loop, waardoor de uiteenname zich beperkt tot
het verwijderen van de slede. Die laatste wordt
ontgrendeld door de trekkerbeugel.

Door deze naar onder te trekken, kan men –
terwijl men de slede helemaal tot het uiterste naar
achteren trekt – ook opheffen. Daarna volstaat het
de slede zachtjes naar voor te laten schuiven en
alles komt eraf. There it is, loop kan dan makkelijk
van achter naar voren met de kuisstok worden
behandeld. Nu ja, het is technisch makkelijk, maar
je moet er toch een paar keer mee oefenen om het
op een vlotte manier te doen. Er zit immers niet
weinig veerspanning op die trekkerbeugel.

14

VI. Price/value

VII. Conclusie

Hier kan er alleen iets zinnigs worden verteld over
de PPK/s in kaliber .22LR. Ik kocht hem nog niet zo
heel lang geleden bij de handelaar1 voor € 3502.
Er bestaat ook een vernikkelde versie en wie mijn
artikel over de wapenbeurs in Nürnberg ook heeft
gelezen, weet dat die er zeer goed uitziet. Hij kost
ongeveer € 50 meer. Dat neemt niet weg dat mijn
voorkeur hoe dan ook uitgaat naar de standaard
geblauwde versie. Die sluit dan ook beter aan bij
het bekende thema van het ‘spionnen-pistool’.
Wie gaat er immers onopgemerkt voorbij met een
glanzend wapenijzer…

Wie een oog en hart heeft voor de ‘classics’, wil
absoluut in zijn verzameling een PPK of PPK/s. Die
laatste laat zich makkelijk kopen omdat die zich nu
eenmaal voor een zeer aantrekkelijke prijs nieuw
laat aanbieden in een al even aantrekkelijk kaliber
dat vrij makkelijk goed schieten toelaat. Wie een
nieuwe PPK of PPK/s in standaard kaliber - dat is
tegenwoordig 9mm kort - wil kopen, houdt er
best rekening mee dat, dat standaard kaliber niet
zo courant is op de Belgische markt en derhalve
ook prijzig zal zijn. En gelet op het feit dat die PPK
& PPK/s wapens in die kalibers niet in Duitsland
maar in de US worden vervaardigd, kan de prijs
van het wapen zelf ook wel eens behoorlijk wat
duurder uitvallen dan die van de twee Duitsers
die het voorwerp van deze Wapenbelevenissen
waren.

Voor die € 350 - € 400 koop je een keurig afgewekt
wapentje. Het koffertje bevat het pistool, 1 stainless
magazijn, een setje korrels, een doorslagpinnetje
om die te verwisselen, een sleuteltje voor
demontage van de schroefdraadbeschermer (in
de verschillende buurlanden waar geluidsdempers
niet verboden zijn, kan je dus een demper
monteren) en tenslotte de gebruikelijke keurige
Walther handleiding.
Wat de originele PPK betreft, wel die kocht ik voor
minder dan die PPK/s, nl. voor om en bij de € 280
van een particulier. In quasi onaangeroerde staat
bevindt zich het wapen. Mochten oldtimer wagens
zo goed bewaard zijn, ze zouden makkelijk een
veelvoud hebben gekost van het origineel of het
nieuwe van veel latere datum. Een koopje dus dat
veel meer dan zijn prijs waard is en evenzeer de
moeite waard was om uit te rusten met een nieuw
Karl Nill kolf. Die laatste levert immers een zeer
nuttige bijdrage voor het schietcomfort.
1
2

Laat de belangrijkste conclusie vooral zijn dat de
geschiktheid van een wapen voor het recreatieve
of sportieve gebruik niet in zijn naam ligt, noch in
zijn design. Een compact model, harde trekkerdruk,
primitieve vizieren, niet courant kaliber of een
korte loop zijn allerminst redenen om dit segment
van wapens meteen te klasseren als onnuttig, laat
staan ongewenst voor particulier wapenbezit.

Peter Vandenbussche
Secretaris VPSG Machelen

Wapenhandel Trefpunt, bij Ben en Martine, Bogaerdstraat 13, 1785 Merchtem
Prijzen zijn onderhevig aan wijzigingen
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Spyderco
Friction
Folder

Filip De Leeuw Design
Vouwmessen lijken een relatief moderne uitvinding, maar de
waarheid is dat men reeds in het oude Rome rondliep met een
vouwbaar zakmes. Deze plooimessen beschikten weliswaar niet
over een blokkeersysteem, maar ze waren wel een pak makkelijk
te dragen dan de grotere en lompere vaste messen.
In verschillende musea kan je deze Romeinse messen nog
terugvinden. Het is meestal een simpel lemmet dat door middel
van een asje in het handvat in elkaar kan plooien.

16

In een later stadium ging men aan het lemmet een soort verlengstukje maken, dat als hendel diende
om het mes veiliger te maken wanneer het in gebruik was. We zien dit nog steeds terug in de klassieke
scheermessen. Op dit verlengstukje kan je je duim plaatsen tijdens het gebruik, waardoor het mes een
pak veiliger wordt.

Veel later kwamen pas de echte ‘sloten’ op vouwmessen: een constructie die ervoor zorgt dat het
mes blokkeert wanneer het geopend is, zodat de gebruiker beschermd wordt tegen het onverwacht
inklappen van het lemmet.
In vele landen is zo’n blokkeersysteem de laatste jaren spijtig genoeg illegaal geworden omdat politici
niet begrijpen dat zo’n blokkering het mes eerder veiliger maakt dan dat het gevaarlijker zou worden.
Enfin…

17

Enkele jaren geleden kwam ik op het idee om het eeuwenoude ontwerp nieuw leven in te blazen, maar
dan met hi-tech materialen: modern staal, glasvezel handvaten, teflon washers, geharde assen,… In
Frankrijk waren er nog wel makers die dezelfde oude messen maakten, maar deze gebruiken zonder
uitzondering hout of gewei als materiaal. De Franse lemmetjes werden steevast uit heel eenvoudig
koolstofstaal, liefst nog met een rustiek uiterlijk.
M’n idee sloeg in als een bom in de messenwereld ! Omdat ik de lemmetjes telkens onder de 3 inch
hield, waren mijn messen 100% legaal in bijna alle Europese landen. Een openbaring blijkbaar ! Vooral
vanuit Engeland en Duitsland liepen de vragen binnen.
En lang duurde het niet voor ik gecontacteerd werd door Sal Glesser, CEO van Spyderco Knives. Zij
wilden een ‘friction folder’ (want zo heet het soort mes officieel) naar mijn ontwerp. Het moest voldoen
aan bepaalde vereisten: zo lang, ongeveer die vorm,… maar eigenlijk gaven ze me toch nog een
heleboel vrijheid.
M’n prototype werd door Spyderco naar messebeurzen meegenomen zodat iedereen commentaar kon
leveren. Blijkbaar viel het goed in de smaak, want al snel kreeg ik bericht dat het in Japan bij een
messenfabriek lag om in productie te nemen.
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De fabrieksversie van m’n ontwerp maakt gebruik van VG-10 staal en is volledig vlak geslepen. De
kwaliteit druipt er van af. Voor het handvat gebruikte Spyderco zwart G-10: een glasvezellaminaat dat
eigenlijk overal tegen bestand is. Doordat het glasvezellaminaat werd gezandstraald, ontstaat er niet
alleen een mooie ‘houtstructuur’, het verbetert ook de grip die de drager heeft omdat het oppervlak wat
ruwer wordt.
Omdat er geen blokkering op het mes zit, is het natuurlijk niet aan te bevelen om het zomaar in je
broekzak te dragen. Het zou immers makkelijk kunnen opengaan, met lelijke snijwonden tot gevolg.
Om deze reden voorziet Spyderco elke friction folder van een lederen hoesje.
Nog een voordeel van het mes is dat het volledig uit elkaar te halen is door middel van roestvrijstalen
Torx-schroeven. Hierdoor kan je het makkelijk helemaal proper maken zonder dat je met wattenstaafjes
aan het werk moet.
Het mes is echt ongelofelijk scherp ‘out of the box’. Het scheert de haren van je arm zonder enige
moeite. Het ‘palletje’ om het mes open te houden is daarentegen mooi afgerond, waardoor dit niet
onaangenaam aanvoelt. Alle hoekjes en kantjes zijn mooi afgewerkt.
Doordat het handvat lekker dik is, voelt het echt solide in de hand. Je hebt echte het gevoel dat je iets
van kwaliteit vasthebt. Heel leuk.
Het grote gat in het lemmet is het trademark van Spyderco: bij de meeste messen wordt het gebruikt
om het lemmet makkelijk te openen (je duim haakt als het ware in het gat, waardoor je het lemmet kan
openduwen). Bij dit mes is het eerder een optische toevoeging: je ziet van ver dat het een Spyderco
is. Je kan het wel wel gebruiken om het mes te openen, maar eigenlijk is het ‘palletje’ hiervoor beter
geschikt.
Enige nadeel van het mes is de (heel) hoge prijs. Vermits de dollar/euro koers niet echt gunstig is, zal
het mes meer dan 300 euro kosten in Europa, ongeveer het dubbele van in Amerika. (invoerrechten,
taxen, portkosten,…)

De cijfers:

Lemmet: 7cm
VG-10 staal
Handvat: 9,5cm
zwart G10
Spyderco trademarked opening hole
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1ste editie Week van de Official
van 3 t.e.m. 11 oktober

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden! Elke
week zorgen honderden scheidsrechters, arbiters,
resultaatopnemers,... er voor dat we in Vlaanderen
op een kwalitatieve manier aan sport kunnen
doen. Tijdens de eerste editie van de “Week van de
Official”, van 3 tot en met 11 oktober, zullen overal in
Vlaanderen initiatieven georganiseerd worden. Het
belangrijkste doel is waardering te uiten voor hun
inzet.

Stuur ons een foto door terwijl je een leuke
attentie aan een arbiter geeft (trakteer hen een
drankje, een knuffel, bloempje, gebakje,…) en
maak kans op leuke prijzen voor deze arbiter en
voor je club.

FROS zou iedereen van jullie daarom willen
aanmoedigen om de arbiters eens extra in de
bloemetjes te zetten. En daarom organiseren we
een soort wedstrijd:

De leukste foto’s krijgen ook een plaatsje in ons
volgende tijdschrift !

Geef ook de naam van de arbiter door en laat ons
weten wat hij/zij juist doet. Dan sturen wij de arbiter
al een leuke shirt.

Hopelijk krijgen we ongelofelijk veel inzendingen
en willen jullie allemaal meewerken om deze
vrijwilligers eens extra te bedanken. Ze zijn er voor
jullie plezier !
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Zelf een vouwmes maken

De Materialen
Om een goed mes te maken, heb je natuurlijk goede materialen nodig. In de meeste legerstocks en
viswinkels vind je zakmessen van 10-15 euro. Op het lemmet staat ‘ROSTFREI’, ‘STAINLESS’ of zelfs ‘SURGICAL
STEEL’ gegraveerd. Klinkt natuurlijk heel professioneel, maar eigenlijk wil het niet meer zeggen dan “Dit is het
goedkoopste staal dat we vonden op het moment dat we dit mes maakten”.
Goede messenstalen kosten al snel 2 euro per centimeter (voor een latje van 4mm dik en 40mm breed). Een
lemmet van 10cm kost dus al 20 euro enkel voor het latje staal alleen. Dan heb je nog geen handvat, vijlen,
schuurbanden, schroefjes,…
Toch is het mogelijk om ook op een goedkopere manier een mes te maken: je recupereert materialen. Een
oude vijl is perfect om een mes uit te maken. Oude circelzagen eveneens. (van de nieuwe zijn vaak enkel de
tanden van goed staal)
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Als handvatmateriaal heb je een onbeperkte keuze: een mooi stuk hout, een stukje gewei, been,… Voor de
messen in dit artikel maak ik gebruik van G10, een uiterst sterk glasvezellaminaat. (de meesten zullen het
kennen als de groene printplaten in elektronische toestellen)
Voor meer exclusieve messen maak ik vaak gebruik van Sambar stag (Indisch hert), mammoetivoor (uit
Siberië), carbon fiber, Gibeon meteoriet,…
Titanium is eveneens onmisbaar voor messenmakers: Het is licht, sterk en veerkrachtig. (en het is gewoon
ongelofelijk stoer)

Het lemmet
Een kameraad van me had een stuk oud
zaagblad dat ik mocht gebruiken. Hij wist
me te vertellen dat het 1.2519 staal was,
een gereedschapsstaal met voldoende
koolstof om messen van te kunnen maken.
Perfect dus. Ik teken de omtrek van m’n
lemmetjes op het stuk staal en gebruik
een haakse slijper om de grove vormen uit
het staal te halen.

Eens de grove vorm geslepen is, boor ik
een gaatje dat het asgat gaat worden.
Met behulp van m’n voorbeeld uit plastic,
kras ik de lijnen in het staal, waarna ik met
de bandschuurmachine de randen van
de lemmetjes proper maak.
Met m’n plastic voorbeeldhandvat boor
ik het gaatje voor de stop-pin op de juiste
plaats. Eerst als het mes geopend is,
daarna als het mes gesloten is.
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Op dit moment hebben we dus een stuk staal dat op een lemmet lijkt, met drie gaten erin geboord. De
bedoeling is nu, om het overbodige staal te bepalen. Hiervoor gebruik ik het as-gat als centerpunt voor
een cirkel. De cirkel loopt van het ene stop-gaatje tot het andere. Al het staal dat buiten de circel ligt,
moet weggeschuurd worden. (lang leve de bandschuurmachine !).

Structureel zijn de lemmetjes klaar, maar we moeten ze nog scherp krijgen natuurlijk. Daarvoor gebruik
ik m’n banschuurmachine met een wiel van 250mm diameter. Het begint nu al wat meer op een echt
mes te lijken !
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Een foto van de lemmetjes na het hardingsproces. (vrij moeilijk om foto’s te nemen wanneer je een
roodgloeiend stuk staal in de olie doopt.) De grote gaten in de lemmetjes zijn ‘Spyderholes’: een gat
waarmee je het mes makkelijker kan openen, een trademark van Spyderco. Ik heb sinds verschillende
jaren een licentie gekregen van Spyderco om dit gat ook op mijn messen te gebruiken.
Na het harden in olie, moeten de lemmetjes getemperd worden in de keukenoven. Door het harden
worden ze immers zo hard (en broos) als glas. Om ze terug wat taaiheid te geven, verhitten we ze enkele
keren een uurtje in de oven op 200°-220°C.
Een tripje door de zandstraalmachine en de lemmetjes krijgen een mooie grijze uitstraling. Later zal ik
ze nog behandelen met GUNKOTE, een soort verf die er op gebakken wordt.
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Het handvat

Voor het handvat maak ik gebruik van G10, een gekleurd
glasvezellaminaat. Sinds enkele jaren is het verkrijgbaar
in alle mogelijke kleuren. Het is bestand tegen hoge
druk, water, zuur,… perfect dus voor het handvat van een
gebruiksmes. Ik ga hier op dezelfde manier te werk als met
de lemmetjes: ik teken de omtrek van het handvat op het
G10 en slijp de ruwe vorm uit met de haakse slijper.

In theorie kan je draad tappen in het G10, maar om alles
extra stevig te maken, stop ik een titanium plaatje in het
mes. Hiervoor gebruik ik 1.2mm dik GRADE 5 titanium
(6al4v titanium). Hiervan maken ze ook de chirurgische
schroeven en prothesen. Leuk toch, als dat materiaal in je
mes zit verwerkt!

Het kost een pak meer werk met de haakse slijper, maar ook
dit lukt.

Een beetje opkuisen met de bandschuurmachine en het
begint er al wat op te lijken.
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Elk mes krijgt dus twee G10 handvatschalen en één titanium
‘liner’. (om draad in te trekken voor de schroefjes) (pic 087) We
maken er een soort sandwich van.
Dit is het moment om het mes voor de eerste keer te ‘passen’.
Het lemmet moet helemaal binnen het handvat vallen, zodat
je je niet kan snijden wanneer het gesloten is. Nu kan je ook
duidelijk zien hoeveel plaats er nog is om een ‘spacer’ te plaatsen.
Die zorgt ervoor dat de handvatschalen aan elkaar bevestigd
worden achteraan.
Als we alles nu in elkaar schroeven, krijgen we volgende
constructies. Ook dit maken we weer mooi gelijk met een
bandschuurmachine…
…en ronden we mooi af zodat heel het geheel een beetje
ergonomisch wordt.
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Afwerking
Alle onderdelen zijn nu ongeveer klaar. Nu nog alles
in elkaar schroeven. De lemmetjes zijn ondertussen
voorzien van de beschermende coating. Om ervoor
te zorgen dat de verf niet afsluit door het openen
en sluiten van het mes, plaats ik tussen lemmet
en handvat nog een ‘washer’ uit Nylatron. (soort
teflon). Het titanium en het G10 krijgt ook nog
een behandeling in de zandstraalcabine. Gevolg is
dat het titanium mooi egaal grijs wordt terwijl het
laminaat een mooie grove textuur krijgt.
Wanneer we het stof en vuil afkuisen, zien de mesjes
er als volgt uit… Niet slechts, al zeg ik het zelf.
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WEDSTRIJDEN OP 50 meter

Julien Provinciael.

Wie nooit de schuttersport beoefend heeft,
aanschouwt het vaak niet als een echte sport. Je
staat maar wat te staan (of gaat zelfs liggen) en trekt
met je vinger aan een hendeltje. Simpel toch !

Het is niet uitzonderlijk dat een schutter na een
wedstrijd zowel mentaal als fysiek uitgeput is.

Schieten is inderdaad geen actiesport en een
toeschouwer heeft vaak de indruk dat alles
vanzelf gaat. Maar ook al is het schieten een
concentratiesport, dat neemt nog niet weg dat een
goede algemene conditie zeer belangrijk is voor een
goede schutter.

Door het feit dat een algemene goede conditie
voldoende is, maar dat vooral zelfbeheersing,
concentratie en techniek doorslaggevend zijn,
is de leeftijd van de competitieschutter zeer
uiteenlopend. Schutters van 18 jaar kunnen
zonder problemen naast mensen van drie keer hun
leeftijd plaatsnemen. Een bijkomend feit bij deze
langdurige sportcarrières is de sportiviteit . Ik denk
dat er in geen enkele andere sport een even grote
sportiviteit bestaat als bij het schieten.

Naast de schiettraining, gaan vele schutters dan ook
vaak joggen, fietsen of zwemmen.
De concentratie en de zelfbeheersing die een
schutter moet opbrengen bij elk schot die hij of zij
afvuurt, is te vergelijken met de concentratie die een
sprinter moet opbrengen bij de start . Alleen moet
een schutter deze concentratie 60 maal opbouwen
in een periode van 1u30.

Reken daar dan nog bij dat een wedstrijdkarabijn
tot 7 kg kan wegen.

Met training en doorzettingsvermogen is iedereen
in staat een redelijk niveau te behalen.

28

Discipline 4 en discipline 5

Discipline 7

Deze wedstrijden worden liggend geschoten met
een kleinkaliber-geweer (.22lr) op een afstand van
50 meter. Het is de bedoeling om 60 schoten te
doen in 1u30.

Zelfde wedstrijd als Discipline 6 maar dan voor de
vrouwelijke schutters. Zij moeten hier ‘slechts’ (sic)
60 schoten doen: 20 liggend, 20 geknield en 20
staand.

Vermits er slechts een beperkt aantal schietstanden
in Vlaanderen zijn die kunnen beschikken over een
stand van 50 meter, kan begrepen worden dat het
hoe langer hoe moeilijker wordt om deze disciplines
te beoefenen.

Discipline 15
Een pistooldiscipline op 50 meter. Waarom niet?

Discipline 6
Ook gekend als ‘drie houdingen’. Hierbij worden
120 schoten gedaan met een .22lr geweer. Hiervan
zijn er 40 schoten liggend, 40 geknield en 40 staand.
Voor echte de ‘Die-hards’ dus: 120 keer concentreren
tijdens 1 wedstrijd. Ook hier gaat het weer over een
afstand van 50m.

60 schoten op 50 meter binnen de 2 uur. Normaal
gezien zijn de pistolen speciaal voor deze discipline
ontworpen, maar men mag ook deelnemen met
een ‘gewoon’ semi-automatisch pistool. Let er wel
op dat je hiermee slechts 1 patroon per schot mag
laden. Naar mijn bescheiden mening één van de
moeilijkste disciplines. Men schiet hier op 25m fix
kaarten, maar wel op een afstand van 50 meter.

Chapeau voor de deelnemers aan deze wedstrijden !

29

ACTION SHOOTING

ACTION SHOOTING
Waar is het ontstaan?
Sinds 2014 is Action Shooting ook mogelijk in België. Reeds veel langer echter wordt deze discipline
beoefend in Nederland. De discipline is dan ook erkend door de KNSA (Nederlands equivalent van FROS)
en wordt ondersteunt door Action Shooting Nederland, een vereniging van clubs die deze discipline
graag beoefenen.

Wat houdt het in ?
Bij Action Shooting is het de bedoeling om 13 metalen doelen zo snel mogelijk om te schieten. Het
dertiende doel, de rode stopplaat, moet als laatste geraakt worden. Tussen het schieten van het eerste
en laatste doel ( de stopplaat) dient verplicht een re-load te gebeuren. Een schutter mag desgewenst
meer dan één re-load uitvoeren tijdens zijn reeks. De afstand tot de doelen bedraagt 10 meter. Voor
Groot Kaliber zijn de doelen 20 cm rond. Voor Klein Kaliber 10 cm rond
Er wordt voorzien in ZES categorieën:
1. Groot Kaliber Pistool Standaard
2. Groot Kaliber Pistool Open
3. Groot Kaliber Revolver Standaard
4. Groot Kaliber Revolver Open
5. Klein Kaliber Pistool Standaard
6. Klein Kaliber Pistool Open
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ACTION SHOOTING
In de Standaard Klasse wordt met keep/korrel
geschoten zonder compensator. In de Open Klasse
zijn de richtmiddelen vrij.
Het maximum aantal patronen dat in een lader
geladen mag worden bedraagt:
8 patronen: Groot Kaliber Pistool Standaard en Klein
Kaliber Pistool Standaard
6 patronen: Groot Kaliber Revolver Standaard &
Open
20 patronen: Open klasse pistool

De wedstrijdregels
Er worden vijf reeksen geschoten. Bij storing wordt
géén re-shoot toegestaan. Starthouding schutter:
Pistool of Revolver onder 45°. Tijdens het schieten
van de discipline ACTION SHOOTING is een schietbril
en gehoorbescherming verplicht

De score
De beste 3 reekstijden van de schutter worden
opgeteld om de eindscore van de wedstrijd te
bepalen. De reekstijden worden opgemeten met
een TIMER.
Als er, nadat een schutter zijn reeks gestopt is,
nog doelen rechtstaan, wordt een reekstijd van 40
seconden voor de schutter genoteerd.
Een reeks eindigt 40 seconden na het startsignaal van
de timer. 40 seconden is ook de maximale reekstijd
die kan toegekend worden aan een schutter.
Veel plezier met deze nieuwe discipline.
De
organisatorverantwoordelijke
van
de
“SAFARILAND CUP 2015” - Action Shooting - is de
heer Guy Wuyts (SAPO)
guido.wuyts1@telenet.be
Clubs die in 2016 ook een wedstrijd Action Shooting
zouden willen inrichten kunnen steeds met dhr.
Wuyts in contact treden.
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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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Het monument van
de Ontmijners in Stavelot
Begin jaren ’50 werd in Stavelot een monument opgericth om de tijden hun werk
gesneuvelde ontmijners te eren. Beeldhouwer Albert Segers ontwierp het kunstwerk
op de centrale kolom. Het hele monument bestaat uit een halfcirkelvormig terras
begrensd door een muur met breukstenen, waar we de wapenschilden van de
negen provincies terugvinden.
Het standbeeld op de centrale kolom toont een geknielde ontmijner. Tussen zijn
handen houdt hij een mijn vast, die hij van plan is te neutraliseren. Kijk goed naar
de gelaatsuitdrukking : met open mond roept hij de omwoners toe zich in veiligheid
te stellen
Bij de inhuldiging van het monument was zelfs een lid van het Koningshuis aanwezig.
Op de koperen platen achteraan het monument staan alle namen van de tot op
vandaag gesneuvelde ontmijners. De laatste naam werd toegevoegd in 2012.
De tand des tijds zorgde ervoor dat het monument veel van zijn oorspronkelijke
uitstraling verloren heeft en is dus dringend aan renovatie toe.
De Royal Belgian Association of Explosive Ordnance Disposal Technicians (beEODa)
vzw heeft alle mogelijk officiële instanties aangesproken om toch een deel van die
renovatie te financieren. Spijtig genoeg zonder resultaat. Zelfs het Koningshuis
voelde zich niet geroepen.

Geef de gesneuvelde en actieve ontmijners hun
waardigheid terug en bezoek de benefietactie van
VPSG op 19 september 2015 !!
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Zaterdag
19/9/2015
van 9u tot 18u

Benefietschieting
Voor het monument te Stavelot van de

gesneuvelde Belgische ontmijners
Iedereen welkom, Fun Shoot
voor schutters met ervaring!
2 stages van elk 18 schoten
- LVR (Low Velocity Rifle)
- Revolvers (speedloaders toegestaan)
- Pistool (standaard en open klasse)
(Loden koppen uitzonderlijk toegestaan)

Bezoekers kunnen door middel van
een dagpas kennis maken met de
schietsport! (€8 excl munitie)
Kinderen
kunnen
gratis
kennis
maken
met
het
luchtdrukschieten!

DOVO en firma BomBE zullen ook aanwezig zijn met materiaal en inerte munitie

Prijzentafel! 18u

15€

Voor de eerste 3 schutters per discipline!
Plus een loting onder
de deelnemende schutters!
Info: V.P.S.G. Budasteenweg 9 - 1830 Machelen
Verstappen Daniel 0477 32 02 51

Food

available!

K.K.P.S HOBSOR Presenteert:

FUNSHOOT
Ten voordele van Kinder Kanker Dag

Gang 1: Cal.12 (Bren) + LeverAction (alle)
Gang 2: Pistool - revolver (geen wadcutters)
9mm - 45acp - 38 sp. - 357 Mag. - 44
Gang 3: Pistool - revolver - Geweer .22lr
Deelname: 10 Euro
Herkansing: 5 Euro
Tombola met mooie prijzen!
3 Loten: 5 Euro

Schietstand ’t Mikpunt
Heufkensweg 7
3630 Maasmechelen
089/76.37.73
e-mail : info-mikpunt@skynet.be
website : www.mikpunt-schietstand.be

de

6 MORINI CONTEST
Geachte sportschutters,
Op 1, 2, 3 en 4 oktober 2015 worden alle schutters uitgenodigd voor deelname aan de 6de
MORINI CONTEST.
Volgende disciplines kunnen geschoten worden namelijk :
° Disc. 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16 en 17. ( disc.13, 16 en 17 = fix + snelvuur )
° Disc. 15 Challenge Leonard
° Field Target & Hunter Field Target (Zondag 04 oktober)
° Precisie geweer 100 meter ( Zaterdag 26 september )
Inschrijving :
1ste inschrijving 10,00 euro, vanaf 2de inschrijving 8,00 euro met 1 lot per inschrijving voor de
tombola. Zie planning op volgende pagina.
Prijzen : Oorkonden
MORINI luchtpistool CM 162 zal worden uitgeloot onder alle deelnemers.
Het klassement zal na de wedstrijd verschijnen op de website en verstuurd worden
per mail. Oorkonden worden later uitgedeeld of opgestuurd.
Schutters dienen in het bezit te zijn van de nodige documenten.

Reservatie is noodzakelijk (na 18 u.) : 089 / 76.37.73 of info-mikpunt@skynet.be

Sportieve groeten,
Jean & Lina
Openingsuren : ma + wo + do : 18h00 – 24h00 . vr. : 15h00 tot 24h00 . zat. + zon. : 14h00 – 24h00 . di : gesloten.

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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