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CZ75 Make-over



 

Beste schutters,

De lente hangt in de lucht. Redenen te over om aan de lentekuis te 
beginnen. En in de context van onze activiteit wil dat vooral zeggen, dat 
het tijd is de stoofbuizen die tijdens die veel te lange winter hun bijdrage 
aan ons schietgenot hebben geleverd even een stevige poetsbeurt te 
geven. Of waarom niet, een complete make-over. 

Voor dat laatste, geniet alvast van de bijdrage over de oude CZ 75 die wel 
heel letterlijk in een nieuw jasje wordt gestoken. Het strekt in elk geval de 
creatieveling tot eer om van een aftandse 9mm, een frisse verschijning te 
maken. Misschien verdient een van jouw wapens wel een opfrisbeurt en 
daarmee weet u meteen wat er allemaal mogelijk is.

Verder in dit magazine een uitgebreid verslag over een onzer aangesloten 
schuttersverenigingen, met name HSV, de Heistse Schuttersvereniging. 
De Heistenaars vierden onlangs haar 32e verjaardag en daarbij hoort 
uiteraard ook terecht persaandacht. En zo mogelijk nog belangrijker is 
de bijzondere bijdrage die ook deze schuttersvereniging levert aan de 
schietsport. Niet in het minst door de doorgedreven ondersteuning aan 
sportschutters van absoluut topniveau. Het parcours dat Tom Saudemont 
inmiddels aflegde is daar alvast een schoolvoorbeeld van. Meer van dat!

En dan hebben we natuurlijk ook nog wat plaats gereserveerd voor onze 
klassieke wapenbespreking van een al even klassiek wapen. Jawel, ons aller 
Belgische trots de FN/Browning GP Silver Chrome. Zowaar een klasbak die 
wellicht in tijden van polymeer en ander composiet schietgerief, terecht 
zijn plaats blijft verdienen onder de prima sportpistolen anno 2016. 

Kijk tenslotte ook nog even naar de nakende evenementen die in 
diverse schuttersverenigingen de komende weken zullen plaatsvinden. 
Schietsport is immers geenszins een individueel gebeuren. En als winnen 
niet altijd jouw ambitie is, dan is deelnemen dat ongetwijfeld wel. Have 
fun!

Groetjes,

Filip De Leeuw
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Inleiding

Men hoeft heus geen veteraan te zijn om een voorliefde te hebben voor de 
klassiekers. Tussen al dat hedendaags polymeer wapengeweld van veelal 
buitenlandse makelij, blijven er gelukkig – ook voor de jongeren onder 
ons - nog wapens over die in al hun ogenschijnlijke obsoleetheid anno 
2016 nog steeds van de wapenband rollen, niets van hun oorspronkelijke 
charisma hebben verloren en allerminst aan een rol van betekenis hebben 
ingeboet voor het schietsportgebeuren. Wapens die er nog steeds 
bijzonder cool uit zien en die geen hedendaagse televisieactiehelden 
nodig hebben om zich in beeld te werken. 

Van de echte oldtimer pistolen – i.e. wapens gebruikt tijdens de 
wereldoorlogen - kan ik mij enkel de 1911 style vuurwapens, de Walther 
PPK1 en de hier besproken Browning High Power2 direct voor de geest 
halen, die het al die decennia zo lang hebben uitgehouden. 

Al hebben deze oldtimers veelal een roemrijke militaire geschiedenis, 
het is geen garantie voor continuïteit. Om maar iets te zeggen, de Luger 
P08 of Walther P38 zijn wapens die zonder meer hun diensten hebben 
bewezen in het tijdsbestek waarin dat nodig was, de wapens zelf zijn 
evenwel ondertussen even oud als de oudste herinnering van de mensen 
die de 2e weereldoorlog beleefden. Om maar te zeggen dat er geen 
echt lang vervolg werd aan gebreid. Met wat goede wil zou men nog 
kunnen zeggen dat de P38 nog een naoorlogse opvolging kende in deze 
Walther P1 (aluminium frame) en de serie Beretta 92-pistolen die gebruik 
maakten van de ‘open loop’ en stevige valblokvergrendeling, maar voorts 
is de nalatenschap van bepaalde van deze 20ste-eeuwse pistolen veeleer 
beperkt anno 2016. 

1 Voor een beschrijving  zie vorig nummer van Wapenbelevenissen
2 http://browning.eu/products/pistols/hp/
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John Moses Browning

Maar gelukkig is dat niet voor de 1911-lijn - en als u het mij 
vraagt - zeker niet voor een zonder meer prachtig wapen 
waarvan de overgrootvader luisterde naar de technische 
naam HP/GP 35. De afkortingen verwijzen naar het Engelse 
“High Power”/ Franse “Grande Puissance”. Het cijfer naar 
het jaartal uit de vorige eeuw waarin het wapen zijn finale 
beslag kreeg, nadat ene John Moses Browning – jawel alweer 
dat wapengenie uit Utah – in 1926 zijn laatste hand aan zijn 
ontwerp legde. Browning stierf in dat jaar en dus nam iemand 
in Luik bij Fabrique Nationale Herstal die nobele taak van John 
over. Dat was niemand minder dan Dieudonné Saive (onder), 
de man die ons later ook het prachtige SAFN 49-geweer en de 
nog veel bekender FN FAL opleverde. Om maar te zeggen, de 
GP komt uit een goede stal. Wat die “Grande Puissance” betreft, 
dat betrof vooral zijn hoge magazijncapaciteit vergeleken bij 
zijn eerder vermelde tijdsgenoten. 

Ik ga hier voorts niet de hele geschiedenis van het wapen 
beschrijven, daar zijn ondertussen boeken over geschreven en 
zo goed als de auteurs ervan het vertellen, zo beknopt houd 
ik het bij de historische beschrijving van deze coole oldtimer. 
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Concept & uiterlijk

Laat ons wel wezen, de GP die hier wordt beschreven is niet het pistool zoals het ongeveer 80 jaar geleden 
in zijn toenmalige finale versie werd opgeleverd. Net zoals een genetische lijn geen identieke kopieën 
van mensen oplevert, zo ook verschilt de GP anno 2016 op een aantal punten van zijn voorgangers, maar 
conceptueel mogen we die verschillen niet overdrijven. Het gaat nog steeds over een full steel 9mm single 
action semi-automatisch pistool met een 13-schotsmagazijn. Als dat de meest beknopte vergelijking zou zijn, 
dan zouden er ongetwijfeld nog andere pistolen aan deze beschrijving voldoen. Feit is dat de oude GP en de 
nieuwe visueel nog steeds elkaars gelijke zijn. De vrij rechte kolf, de afwezigheid van - wat de Amerikanen zo 
mooi beschrijven als een - outspoken beavertail (de metalen overlap die de zogenaamde betere aansluiting 
bij de handgreep garandeert), de korte rails waarlangs de slede over het frame beweegt, de oversized slide 
stop beugel, de ruime trekkerbeugel, het bijzonder elegante slanke design van de slede, you name it. Ziende 
blind moet men zijn om de gelijkenissen tussen grootvader en kleinzoon niet te willen zien.
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Dat neemt niet weg dat er her en der zaken zijn veranderd. 
Neem nu de oudste van de drie op de foto. Dat is 
een zogenaamde Browning HP “Capitan”. Hoewel het 
fabricagejaar van het geleende wapen me niet bekend is, 
is het voorzien van een laddervizier, zoals we dat kennen 
van de oudste Lugers en de nog oudere C96 ‘Broomhandle’ 
Mausers. Het doet vreemd aan de dag van vandaag dat men 
een soort geweervizier installeerde op een handvuurwapen, 
maar micrometerviziertjes zoals het Italiaanse LPA3 ze 
vandaag uitstekend maakt, waren er destijds nog niet. Of 
neem nu de sleuf voor een kolfstuk. Nog zo’n relikwie dat 
we op een tijdsgenoot zoals we op de Luger terugvinden. 
Al gebiedt de waarheid te zeggen dat mijn banale  Glock 
17C nog steeds een ruimte in de kolf heeft voorzien waarop 
bijvoorbeeld een kolfstuk van het Israëlische FAB kan 
worden gemonteerd. 

3  http://www.lpasights.com/
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Daarmee wil ik geenszins gezegd hebben dat het 
wapen kwalitatief niet zou deugen of geheel niet 
meer dienstig is, doch wel dat het niet meer aan 
de actuele standaarden zal voldoen, m.n. volledige 
rails, lage opslag, hoge magazijncapaciteit, noem 
maar op. Hij zal geen match zijn voor bijvoorbeeld 
een gewone CZ 75 Shadow. Maar ja, zoals er 
oldtimer races zijn, zo belet niets om disciplines in 
te richten voor dynamische tijdgenoten. 

De Silver Chrome is een luxepistool niet alleen 
omdat het hoogwaardig is afgewerkt, maar bovenal 
omdat het in al die schoonheid ook nog eens is 
voorzien van wat een precisieschutter het meest 
behoeft en dat is een uitstekend verstelbaar LPA 
vizier (zowel keep als korrel). Alles ziet er toch zo 
netjes uit op dit wapen. 

De vergulde trekker is voor Browning wat de  ‘golden 
ring’ voor het Amerikaanse geweerkijkermerk 
Leupold is. Een fijne touch die de toegevoegde 
waarde heeft van het logo op een Cadillac. De 
wagen heeft het niet nodig om er groots uit te zien, 
maar het onderscheidt hem wel van de rest van de 
Amerikaanse sleeën. 

Eigenschappen

De eigenschappen dan. Hier gelukkig geen 
Picatinny rails in het frame onder de loop. Hier 
geen composiet materialen die de dragers van het 
wapentuig moeten verlichten. Niets daarvan te 
bespeuren op onze GP. De eenvoud zelf, een stalen 
frame en slede en vrij standaard toebehoren. Hoewel 
FN/Browning nog steeds een basisversie voor 
veeleer politiedoeleinden onder de naam MKIIIs1 
produceert, zijn de Silver Chrome2 
en Practical Adjustable3  eigenlijk the 
ones to buy door de sportschutter.  

De Silver Chrome is niets minder dan een  luxueus 
wapen dat er even mooi moet uitzien als dat 
het moet schieten. De Practical is m.i. inmiddels 
veeleer vintage  voor de gelijknamige discipline. 
Want hoewel het wapen werd ontworpen voor 
deze discipline, kan ik mij niet inbeelden dat veel 
practical shooters dit pistool vandaag nog zouden 
bezigen om het beste resultaat te bereiken. 

1  http://browning.eu/products/pistols/hp/A-GPMK3/
2  http://browning.eu/products/pistols/hp/A-GPSLIV/
3  http://browning.eu/products/pistols/hp/A-GPPRACT/ 7



Voorts heeft de Silver Chrome een tweehandig verlengde veiligheidspal, 
een laderveiligheid (wapen kan niet worden gebruikt zonder magazijn), 
alsook een uitstekende Pachmayr rubberen handgreep die alle flanken 
van het handvat bedekt. Mijn versie voorzag ik evenwel van uitstekende 
walnoot greepplaten van Karl Nill griffe. Tenslotte  beschikt deze Browning 
over een stel uitstekende magazijnen met een vrij unieke eigenschap, nl. 
een veerelement onderaan. Een ogenschijnlijke stomme feature, maar wel 
een die het uitwerpen van het magazijn een boost geeft als geen ander. 
Het is dan ook niet voor niets dat de rubberen beschermingspad onderaan 
het magazijn werd aangebracht. Snelle reloads gegarandeerd met deze 
ouwe jongen. 
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Onderhoud 

Zo mogelijk een van de eenvoudigste 
pistolen om te demonteren. Uit eigen 
ervaring doet alleen mijn Pardini PC45 
het nog beter. Al mag de eenvoud van 
valblokvergrendelingpistolen zoals 
de voormelde Walter P1 en Beretta  
92 -series niet worden onderschat. Feit is 
dat het volstaat de slede helemaal naar 
achteren te trekken en de veiligheidspal 
in de vorenste uitsparing in de slede te 
klikken om vervolgens de sledevangpal 
even naar boven te duwen en hem er 
langs de andere kant van het frame 
uit te duwen. Ziedaar, de slede valt nu 
makkelijk naar voren te bewegen en het 
pistool ligt open. Het verwijderen van de 
veerstang en het uithalen van de loop is 
dan weer  heel vergelijkbaar met andere 
pistolen. De GP is dus een bijzonder 
onderhoudsvriendelijk vuurwapen.
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Schietervaring

Twee afbeeldingen, een van de ontspannen setting 
in de Machelse schietstand4 enerzijds, en een van het 
resultaat op de volle 25 meter uit 1 hand anderzijds. Ik 
ga er geen vals bescheiden doekjes om winden, dit is 
een keurig resultaat met een wapen dat zich geenszins 
laat schieten zoals een Olympisch wapen. De trekker 
van deze GP is zowaar hemels en hels tegelijkertijd. 
Hemels omdat hij zo kort en precies is en hels omdat 
de druk dermate hoog is  waardoor een tremens zich 
meermaals meester maakt van de pols. Wanneer het 
mikken te lang duurt, legt men met  gedisciplineerde 
regelmaat het wapen na het mikken best even af. Maar 
zoals dit resultaat bewijst, mooie resultaten schieten 
kan, ondanks die nukkige trekker. 

4  www.vpsg.be
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Price/value

Of een voorwerp zijn prijs waard is, is een vraag waarop zelfverklaarde wetenschappers zoals economen 
ongetwijfeld een antwoord hebben. Waarde en prijs zijn immers twee totaal verschillende begrippen. Ik 
vraag het dan ook liever niet aan vastgoedmakelaars, want die verkopen krotten voor prijzen van nieuwbouw. 
Waar ik naar kijk, is naar nieuw tegenover nieuw. In het bijzonder naar de ruime concurrentie en de aldaar 
gehanteerde prijszetting. En dan rest de vraag of het wapen met zijn retailprijs van afgerond € 1000 keurig 
is geprijsd5. Als je hem bijvoorbeeld vergelijkt met een geblauwde full steel CZ 85 Combat6 met verstelbaar 
vizier (+/- € 700), dan is de Browning wellicht niet van de goedkoopste. Als je daarentegen bij onze directe 
Oosterburen gaat kijken naar populaire merken zoals Sig-Sauer, dan zal diezelfde Browning vrij goedkoop 
uitvallen. Wat ze bij de Duitse fabrikant dezer dagen voor vrij standaard gerei durven vragen, tart elke 
verbeelding. Maar goed, zoals iemand aan de Leuvense rechtsfaculteit destijds meermaals placht te zeggen: 
value is what a damn fool will pay for it. 

Noteer alvast dat Browning een van de weinige merken is dat heel open is met zijn retailprijzen. Op de website 
van Browning International7 vind je de Europese prijzen van elk Browning product terug. Zo weet je meteen 
waar je niet moet zijn. Er zijn er die niet beschaamd zijn stevig boven die prijs te verkopen.

Voor de volledigheid, het wapen wordt standaard geleverd in een mooi plastiek koffertje met 2 magazijnen. 

5  Ik kocht de mijne voor enkele €’s onder de retailprijs bij Wapenhandel Trefpunt te Merchtem, bij Ben en Martine
6  http://www.czub.cz/en/catalog/240-subcompact-compact-standart-competition-adaptery/PST/CZ_85_COMBAT.aspx 
7  http://browning.eu/pricelist/pdf/pricelist.pdf
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Artikel & foto’s : 
Peter Vandenbussche

Conclusie

 De GP is de vrucht van twee wapengeniën, een Amerikaan 
en Belg. De GP wordt heden ten dage nog steeds in 
Herstal gemaakt. Laat ons eerlijk zijn, dat heeft iets, zo’n 
knap vuurwapen van eigen bodem. We zijn immers nogal 
makkelijk geneigd om over de grens te kijken omdat 
we denken dat vandaag daar nog alleen maar kwaliteit 
vandaan komt. Gelukkig is daar niets van aan. Wat we zelf 
maken, doen we minstens even goed. Wat zeg ik, nog 
steeds beter, zeker als je ook de prijs in acht neemt. Alleen 
spijtig dat het aanbod van sportpistolen van Belgische 
makelij zich lijkt te beperken tot deze update van een 
oldtimer. Dat neemt niet weg dat voor een dergelijk 
luxepistool met alle eigenschappen die hem uit eigen 
ervaring nog steeds tot een keurig sportpistool maken, 
de prijs/ kwaliteitsverhouding wel bijzonder snor zit. Of 
het een wapen is dat elkeen van ons zal bekoren, is een 
andere vraag. Als ervaren schutter weet ik de bijzonder 
zware doch precieze trekker te beheersen, maar ik kan mij 
inbeelden dat het voor een beginnend schutter misschien 
niet meteen de ideale match is, niet onmiddellijk de 
aansluiting is op het verwachte, nl. een wapen waarmee 
met het gemak van een .22LR pistool roosjes kunnen 
worden gemolken. De FN GP is niet alleen een 9mm 
pistool - en van die wapens weten we sowieso dat ze een 
uitdaging zijn (moeilijker dan de krachtiger .45 ACP)- , 
maar bovendien is het een wapen dat zich niet zomaar laat 
schieten. Hoge precisie zal je bereiken, maar je zal er een 
inspanning voor moeten doen.  Het is dus geen wapen 
voor underachievers. Op de vraag, is het wapen het kopen 
waard, antwoord ik zelfs niet omdat ze van retorische aard 
is. Bij Browning hoeven ze geen mensen op de payroll te 
hebben om enigszins mee te gaan in hun commerciële 
tagline, nl. the best there is. Op de vraag, welk ik advies 
ik kan geven aan de fabrikant: zoals je standaard voorziet 
in een uitstekend verstelbaar LPA vizier, voorzie al even 
standaard een aanzienlijker zachtere trekker en je geeft 
elke concurrentie het nakijken.
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De Heistse Schutters Vereniging (HSV) zette het nieuwe jaar in met de viering 
van haar kampioenen.  Aan talent duidelijk geen gebrek, want Belgisch 
kampioen parcoursschieten Tom Saudemont bereidt zich voor op de Europese 
kampioenschappen in Hongarije. De Heistse Schuttersvereniging bestaat 
inmiddels 32 jaar. De club wist in die tijdspanne een opmerkelijke reputatie op 
te bouwen. “Alles samen sleepten onze schutters al zo’n veertig nationale tittels 
in de wacht”, verteld voorzitter en stichter Carlos Lagae.  “Zelfs de huidige koning 
van Marokko volgde ooit een schietopleiding bij onze club, toen hij nog kroonprins was.  Ook een bekend 
Amerikaans ambassadeur maakte enkele jaren geleden gebruik van onze faciliteiten”, stelt Lagae.

Dit jaar nemen meerdere schutter van de club deel aan de Europese  International Practical Shooting 
Confederation (IPSC) –kampioenschappen in Hongarije.  Ook onbetwist Belgisch Kampioen Tom Saudemont 
tekent present.  In deze discipline leggen de schutters een parours af tegen de klok.  Ze proberen zo veel 
mogelijk punten te behalen in een zo kort mogelijke tijd.

Niveau ligt hoog

Saudemont kreeg de liefde voor de sport mee van thuis uit.  “ Ik begon al op vrij jonge leeftijd met 
luchtpistolen te schieten”, vertelt hij.  “Van zodra ik achttien werd, schafte ik me een vuurwapen aan.” En 
dat lijkt hem goed te liggen, want de voorbije acht jaar bleef de schutter in eigen land ongeslagen in zijn 
discipline.  Hoe hij de kansen op Europees niveau inschat?  “We gaan zeker ons best doen”, verzekert hij.  
“Maar het niveau op Europese en internationale wedstrijden ligt zeer hoog.  Veel buitenlandse schutters 
zijn professioneel bezig met hun sport, terwijl het voor ons toch vooral een hobby blijft.”

Heistse Schutters Vereniging (HSV )  
oogst succes met topprestaties
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Heistse Schutters Vereniging (HSV)  oogst succes met topprestaties

Hoewel de Vilvoordenaar inmiddels aan de kust 
woont en als IT-consultant in Brussel werkt, blijft 
hij trouw aan de Heistse club.  “Ik ben ondertussen 
al jaren aangesloten, en heb er goede banden 
opgebouwd met de medeleden.”, vertelt Saudemont.  
“Bovendien is de infrastructuur er prima.  De club 
beidt een degelijke ondersteuning.  Voor schutters 
op hoger niveau is het niet bepaald een goedkope 
sport.  Die ondersteuning is dus zeker welkom.”

“veilige sport”

Voorzitter Carlos Lagae, die dertig jaar actief was als 
officier bij de gerechtelijke politie, is alvast opgetogen 
over de talenten van de schutters.  Hij maakt zich sterk 
dat schieten een veilige sport is. “In de 32 jaar dat de 
club bestaat, is er nog geen enkel noemenswaardig 
ongeval gebeurd”, benadrukt hij.  “Dat is te danken 
aan onze strenge veiligheidsmaatregelen en 
ons huishoudelijk reglement waarop nauwgezet 
toegezien wordt.  In al mijn jaren bij de gerechtelijke 
politie heb ik trouwens nooit een misdrijf gezien dat 
werd gepleegd met een officieel wapen.   Eigenaars 
springen er niet licht mee om.  Hun wapens zitten 
veilig achter slot en grendel, en worden ook tijdens 
het transsport tot in de puntjes beveiligd.”

Kristof Van Rompaey
Gazet van Antwerpen 23 januari 2016
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Zware incidenten met vuurwapens geven vaak aanleiding tot steekvlampolitiek. Zware daden van terreur 
verontrusten het publiek. Politici zien zich dan meestal genoodzaakt om snel initiatieven te nemen zodat ze 
aan het publiek kunnen tonen dat ze “iets” doen. De kwaliteit van de wetgeving die doorgaans na dergelijke 
“steekvlampolitiek” tot stand komt, is meestal bedenkelijk. De genomen maatregelen zijn meestal niet 
nuttig voor het te bereiken doel.

De Europese steekvlam na de aanslagen in Parijs

Legale wapenbezitters werden de voorbije jaren al herhaaldelijk het slachtoffer van dergelijke steekvlam 
politiek. Het patroon is telkens identiek. Er gebeurt een incident waarbij een verboden of illegaal wapen 
wordt gebruikt, of waarvoor het wapen gedragen of gebruikt wordt in overtreding met de wetgeving. 
Per definitie kan een wetgeving hier niet in tussenkomen. Daders van terreur zijn nu eenmaal geen 
wetsvrezende burgers die eerst netjes een vergunning zullen aanvragen voor de gebruikte wapens. Zelfs 
als Europa morgen alle wapenbezit verbiedt, zullen nog altijd terroristische aanslagen gepleegd worden 
met wapens. Het regelen van legaal wapenbezit is geen instrument om dit te vermijden. Het inzetten van 
voldoende politiemensen om de illegale trafiek op te sporen en te vervolgen is onzes inziens de enige 
remedie.

Overheden kunnen enkel een wetgevend kader creëren waardoor wie zich aan de wet houdt enige 
zekerheid kan hebben over zijn rechten. Datzelfde kader dient wetsovertredend gedrag strafbaar te stellen 
en te voorzien in de nodige instrumenten om illegale trafiek op te sporen en te bestrijden.

Steekvlampolitiek in Europa: 
Commissie stelt verbod op semi-automaten voor
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Voorstel van de Europese Commissie

Na de aanslagen in Parijs heeft de Europese Commissie aangekondigd  dat ze een aantal maatregelen, die 
reeds voorbereid waren, versneld wil uitvoeren. 

De meeste van deze maatregelen zijn evenwichtig en proportioneel. Ze kunnen bijdragen tot een betere 
regeling voor particulier wapenbezit én ook wel nuttig zijn om illegale trafiek op te sporen. We denken 
bijvoorbeeld aan een harmonisering van regels, gemeenschappelijke normen voor het neutraliseren van 
vuurwapens of het verbeteren van de informatie uitwisseling tussen de lidstaten.

Niemand had echter verwacht dat de Europese Commissie gebruik zou maken van de aanslagen van Parijs 
om een voorstel in te dienen waarbij alle “semi-automatische wapens die op automatische wapens lijken” 
ingedeeld zouden worden onder de categorie van de verboden wapens (categorie A in de richtlijn). Geen 
enkele expert stelde deze maatregel voor. In een evaluatierapport over het functioneren van de Europese 
vuurwapenrichtlijn werd enkel voorgesteld om maatregelen te nemen tegen automatische wapens die tot 
semi-automaten geconverteerd worden. In de analyse werd opgemerkt dat dergelijke wapens al te makkelijk 
terug tot automatische wapens te converteren zijn. Deze wapens indelen onder de categorie van de verboden 
wapens kon dan ook mogelijk zinvol zijn.

Het voorstel van de Europese Commissie gaat zeer ver en kan beschouwd worden als een nooit eerder 
geziene aanslag op particulier wapenbezit bij de ongeveer 500 miljoen inwoners van de Europese Unie. Het 
verbod treft zowel lange als korte wapens. Criterium van onderscheid is puur subjectief, namelijk lijken op 
automatische wapens. Vermits van de meeste pistolen ook automatische versies bestaan en pistolen nogal 
wat op elkaar “lijken”, zou de maatregel toelaten om alle pistolen te verbieden. Uiteraard vallen ook nagenoeg 
alle lange semi automaten onder het verbod.

Europese wetgevende procedure 

Europa kan wetgevend optreden via voornamelijk 2 instrumenten:

- Ofwel wordt een richtlijn aangenomen. Deze richtlijn verplicht de lidstaten om een aantal regels op te 
nemen in de interne wetgeving binnen een bepaalde termijn. Elke lidstaat kan dan zelf kiezen hoe hij dit 
uitvoert, maar het resultaat dat in de richtlijn wordt beoogd dient te worden gerealiseerd

- Ofwel wordt een verordening aangenomen. Een verordening is rechtstreeks bindend voor alle inwoners 
van de Europese Unie. Het is niet meer nodig dat de lidstaten zelf nog maatregelen nemen. In België 
hebben de verordeningen van de Europese Unie nagenoeg dezelfde rechtskracht als de wetten die 
gestemd worden door het Belgisch parlement.

Hier wordt gekozen voor een richtlijn. De Europese Commissie wil de lidstaten ertoe verplichten om in hun 
intern recht op te nemen dat semi-automaten die op automaten lijken worden ingedeeld in de categorie van 
“verboden wapens”. De Commissie eist dat al deze wapens in beslag worden genomen en worden vernietigd. 
Neutralisatie is niet mogelijk. Een geneutraliseerd semi-automatisch wapen wordt, in het voorstel van de 
Europese Commissie, nog steeds als een verboden wapen beschouwd.
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Commissie Interne Markt en 
Consumentenbescherming

Op 7 december 2015 heeft de Europese Commissie 
haar voorstel om de vuurwapenrichtlijn aan te 
passen voorgesteld in de commissie “interne markt 
en consumentenbescherming” (IMCO) van het 
Europees parlement. Er waren 19 commissieleden 
aanwezig. 3 commissieleden (Franse groenen, UK 
socialisten, Duitse groenen) steunen het voorstel van 
de Commissie op basis van emotionele argumenten. 
15 commissieleden maken kritische kanttekeningen 
bij het commissie voorstel. 1 commissielid is neutraal.

Voor ons land zetelt mevr. Anneleen van Bossuyt 
(nva) in deze parlementaire commissie. In haar 
tussenkomst stelt ze kritische vragen over de 
geplande richtlijn. Ze merkt op dat het niet kan dat 
legale wapenbezitters het slachtoffer worden van 
de nieuwe regelgeving. Ze is van mening dat de 
verstrenging van de voorwaarde om een medisch 
op te leggen voor jagers op geen enkele manier 
invloed zal hebben op de verspreiding van illegale 
wapens. Ook de maatregel omtrent verkoop van 
wapens via internet is onduidelijk geformuleerd. 
Wat bijvoorbeeld met advertenties in tijdschriften ?

Daarnaast kwam ook dhr. Tarabella (PS) tussen. Hij 
was eveneens kritisch voor de voorstellen van de EU 
Commissie.

De tussenkomsten van de parlementsleden was dan 
ook bijzonder kritisch. Geen enkele spreker vond 
dat het voorstel van de commissie nuttig is in de 
strijd tegen terreur.

De rapporteur van de commissie merkt op dat enkele 
voorstellen omtrent opsporing en uitwisseling van 
informatie over wapens in de goede richting gaan. 
Ze merkt op dat dit een gevoelig dossier betreft 
waarover duizenden berichten van bezorgde 
burgers binnenkwamen bij het parlement. Ze drukt 
haar bezorgdheid uit en benadrukt dat het voorstel 
van de commissie nog onduidelijk is en slechts als 
een eerste aanzet beschouwd kan worden. 

Een richtlijn kan worden aangenomen via de 
zogenaamde “codecisie” procedure. Dit betekent dat 
de EU Commissie een voorstel kan doen, maar dat de 
richtlijn pas aangenomen is als zowel het Europees 
Parlement als de Europese Raad akkoord zijn:

-  Het Europees parlement bestaat uit rechtstreeks 
verkozen leden uit elk van de lidstaten. Bij 
de verkiezingen in 2014 werden voor België 
21 Europese parlementsleden (op een totaal 
van 751) verkozen.  Binnen het parlement 
worden voorstellen aangenomen via gewone 
meerderheid;

- De Europese raad is niet verkozen. Deze raad 
bestaat uit een afvaardiging van de leden van 
alle lidstaten. De Europese Raad beslist met een 
“gekwalificeerde meerderheid”. Elke lidstaat 
heeft er een aantal stemmen dat grotendeels 
bepaald wordt in functie van het aantal 
inwoners van een lidstaat. De grote lidstaten 
van de Unie hebben hier de grootste invloed. 

Na de aanslagen in Parijs heeft de Europese 
Commissie geprobeerd om zowel de Europese 
Raad als het Europees Parlement te overtuigen om 
hun voorstel tot verbod van semi-automaten aan 
te nemen. Hierna geven we aan hoe binnen deze 
instellingen gereageerd werd.

Europees Parlement

Net zoals het Belgische parlement kent ook 
het Europese Parlement diverse inhoudelijke 
commissies. Het voorstel over de aanpassing van de 
Europese vuurwapenrichtlijn wordt besproken in 2 
commissies:

- Commissie “Interne Markt en 
Consumentenbescherming” (afgekort als 
“IMCO”)

- Commissie “Burgerlijke vrijheden, Justitie en 
Binnenlandse Zaken” (afgekort als “LIBE”)

Er vonden de voorbije maanden in beide commissies 
hoorzittingen plaats.
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Andere sprekers treden deze standpunten bij en 
halen ook nog aan dat het criterium “lijken op” 
juridisch onduidelijk is en ook niet in een wettekst 
gedefinieerd kan worden.

Geen verband tussen regelgeving legale 
wapens en terreur

Ook Belgisch EU parlementslid Gérard Deprez (MR) 
komt tussen. Eerst licht hij toe dat België in 2006 
beslist heeft tot een verstrenging van de wapenwet 
na een incident in Antwerpen. België heeft nu 
een zeer strenge wet. Toch werden de wapens 
die gebruikt werden in Parijs vanuit Molenbeek 
overgebracht. Geen enkele terrorist had in België 
een vergunning voor deze wapens. Dit toont aan dat 
een regeling van legaal wapenbezit niets met strijd 
tegen terreur te maken heeft. Ook het verbod van 
semi-automaten is onaanvaardbaar. Voor handel 
over internet kan gekeken worden naar een systeem 
dat voldoende garanties geeft voor traceerbaarheid 
ipv een verbod op internet handel.

Zijn standpunt wordt gedeeld door volgende 
sprekers. Er wordt ook nog gezegd dat in de 
nationale delegaties binnen het parlement een 
gelijkaardig standpunt bestaat. Het voorstel 
van de commissie wordt algemeen als slordig 
geredigeerd, onduidelijk en willekeurig beschouwd. 
De Commissie verschaft ook geen enkele informatie 
over wapenbezit, eventueel gebruik van legale 
wapens door terroristen, illegale wapentrafiek, 
impact van wapenwetgeving etc...

Het stelt ons in elk geval gerust dat het gezond 
verstand zegeviert. De meeste parlementsleden 
willen steun geven voor voorstellen om tot 
betere traceerbaarheid van wapens te komen, 
om een Europees wapenregister te maken en 
om gemeenschappelijke normen te maken voor 
desactivering van wapens zodat gedesactiveerde 
wapens niet meer misbruikt kunnen worden. Het 
lijkt erop dat de parlementsleden niet wensen mee 
te gaan in het emotionele opbod van de commissie.

Het is niet duidelijk welke impact het voorstel 
heeft op fabrikanten, jagers en andere legale 
wapenbezitters. De gebeurtenissen in Parijs hebben 
het voorstel versneld, maar er werd nooit enige 
impact analyse gemaakt. Over de nieuwe categorie 
van wapens is onduidelijk over hoeveel wapens het 
gaat, welke types juist geviseerd worden. Wordt 
er een lijst opgesteld ? Ook is niet gedacht aan 
de mogelijkheid om wapen types te veranderen. 
Alvorens de commissie met een dergelijk ingrijpend 
voorstel komt, moet ze meer informatie verstrekken 
over de impact.

Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie 
en Binnenlandse Zaken

Eerste tussenkomst komt van een Fins parlementslid. 
Dit parlementslid vindt dat het voorstel niet coherent 
is en bovendien ook disproportioneel is. Het voorstel 
gaat de echte problemen uit de weg en stelt talrijke 
problemen. De semi automaten die “lijken” op 
automaten worden immers zeer veel gebruikt voor 
schieten en voor de jacht. Ook blijkt dat vergunde 
wapens niet gebruikt worden door terroristen. Er is 
één voorbeeld in Noorwegen (terreur door Breivik) 
waarbij een Ruger Mini 14 gebruikt werd. Dit 
wapen lijkt niet op een automatisch wapen en zou 
dus ook niet gevat worden door het voorgestelde 
verbod. Ook een verbod op automatische wapens 
is niet zinvol. Dit verbod bestaat al, en het bezit 
van automatische wapens is zeer uitzonderlijk 
en beperkt tot musea en verzamelingen. Ook het 
voorstel om vergunningen te beperken tot 5 jaar zal 
enkel maar bureaucratie veroorzaken.

De spreker besluit dat het voorstel opnieuw bekeken 
moet worden, onsamenhangend en onduidelijk is 
en op geen enkele manier nuttig is in de strijd tegen 
terreur. Deze stelling wordt op applaus onthaald in 
de commissie.

Volgende spreekster bevestigt ook dat het voorstel 
niet duidelijk is, en ook niet duidelijk is op welke 
manier het regelen van legaal wapenbezit nuttig 
kan zijn in de strijd tegen terrorisme.
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Op de EU top van 10 maart 2016 werd beslist dat de 
semi-automaten nog toegelaten kunnen worden, 
maar dat striktere vergunningsvoorwaarden 
wenselijk zijn. Er zal nu verder technisch overleg 
plaatsvinden om deze voorwaarden te bepalen. De 
piste van het verbod lijkt hiermee te zijn afgewend.

Verdere procedure

Tijdens de komende maanden zijn er nog een aantal 
hoorzittingen in het Europees Parlement gepland. 
Ook de Europese Raad zal nog vergaderen. Allicht 
zal ergens in juni overleg tussen het Parlement en de 
Raad plaatsvinden. Daar zal dan bepaald worden in 
welke mate men akkoord kan gaan met het voorstel 
van de Commissie.

Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt een verbod op 
semi-automaten afgewend. Er zal echter gewerkt 
worden aan alternatieve voorstellen omtrent 
de striktere vergunningsvoorwaarden. Ook zijn 
er enkele voorstellen ingediend waarbij laders 
als vergunningsplichtige onderdelen worden 
beschouwd. Enkel wie een vergunning heeft voor 
het betrokken wapen zou dan nog een lader kunnen 
aankopen.

Samen met de internationale organisaties volgt 
Belgian Weapon Forum deze ontwikkelingen op 
de voet. U kunt actuele informatie vinden via de 
website van Wapenunie (www.wapenunie.be). 
Uiteraard wordt u ook op de hoogte gehouden via 
dit Fros-magazine.

Nico Demeyere
Voorzitter Belgian Weapon Forum
Ondervoorzitter Wapenunie

Rapport Europees parlement

De voorstellen zullen nog verder besproken worden. 
In een tussentijds rapport wordt het voorstel om de 
semi-automaten te verbieden door de leden van 
de Commissie als onduidelijk en onuitvoerbaar 
beschouwd. Het wordt dan ook teruggestuurd naar 
de Commissie. 

De Europese Raad

De besluitvorming binnen de Europese raad is 
minder transparant. Er bestaan geen officiële 
volledige verslagen van de vergaderingen. Video 
opnames zijn niet beschikbaar. De uitwisseling van 
ideeën verloopt langs diplomatieke weg.

Bij een eerste consultatie bleek dat de standpunten 
van de lidstaten ver uit elkaar liggen. Bijna alle 
lidstaten vonden het door de EU Commissie 
geformuleerde verbod op semi-automatische 
wapens onaanvaardbaar. Er werden minstens 
correcties voorgesteld. Het voorzitterschap van de 
Raad (dat tot 30 juni 2016 bij Nederland ligt) heeft 
eind februari / begin maart initiatief genomen om de 
standpunten op één lijn te krijgen. Ter voorbereiding 
van de EU top over veiligheid in Brussel werd aan 
de lidstaten gevraagd om standpunt te nemen. 
In verband met de semi-automaten werd aan de 
lidstaten gevraagd om te kiezen tussen 2 opties:

- een verbod op deze wapens (zoals voorgesteld 
door de EU Commissie), mits betere technische 
omschrijving

- het blijven toestaan van deze wapens, mits 
striktere vergunningsvoorwaarden

Belgian Weapon Forum verdedigt, samen met alle organisaties van 
wapenbezitters (waaronder ook Fros) de belangen van de sector voor civiele 
wapens in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië.. Dit forum streeft naar een 
evenwichtig regelgevend kader voor activiteiten met vuurwapens. Kernwaarden 
daarbij zijn rechtszekerheid, veiligheid, verantwoordelijkheid en transparantie. 
Het forum wil haar expertise inzake civiele vuurwapens ten dienste stellen 
van beleidsmakers op internationaal, Europees, federaal en regionaal niveau.  
Particulieren kunnen niet rechstreeks aansluiten.
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CZ75 MAKE-OVER 

Een jaar of twee geleden kreeg ik de kans om een CZ 75 over te nemen van een collega-schutter voor 
een spotprijsje.   Toeval wilde dat ik op dat moment net bezig was om een andere aanvraag in te dienen 
bij de wapendienst.   Omdat het aantal aanvragen bij de provincie geen verschil maakt in de prijs, heb 
ik niet lang getwijfeld om het wapen aan te schaffen.

De CZ had enkele jaren in een kluis bij de wapenhandel gelegen en dat deed er duidelijk niet veel goed 
aan:  het wapen zat van binnen en van buiten vol stof en opgedroogde olie en vet.  Maar… niets dat een 
goede poetsbeurt niet kan oplossen natuurlijk.    Een uurtje later zag het wapen er weer presentabel uit.  
Alhoewel…   

Ondanks het feit dat het pistool als een droom schiet (zalige aftrek, mooi groepement, leuke terugslag,…) 
werd ik er niet verliefd op.  Het deed me eerlijk gezegd niet veel.  Het oog wil ook wat natuurlijk.  De 
zwarte verf in combinatie met de gepolijste onderdelen  zijn niet echt m’n ding.  Reken daarbij dat er 
krassen/veegsporen op het zwart te vinden waren, en je zal begrijpen dat ik het niet zo kon laten.



Tijd voor verandering dus!
Het eerste dat ik doe, is checken of het wapen veilig is.  Ik heb nog nooit een patroon in een 
wapen gestopt wanneer ik niet op de stand sta, maar je weet nooit.  Check, double check.   
Wapen veilig?  Yep.  Dan kan ik beginnen met het demonteren van m’n speeltje.  Velddemontage 
is niet echt een probleem, maar voor de zekerheid heb ik toch even gaan nakijken op Youtube 
hoe het verder moest.  Je weet immers nooit of er een verborgen veertje wegspringt tijdens 
het verwijderen van een onderdeel.

Nadat ik de puzzel uit elkaar heb gehaald, begin ik met het verwijderen van het zwarte jasje.  
Een zandstraalkastje is een must voor dit onderdeel van de procedure.  Natuurlijk kan je alles 
afschuren, maar in de kleine hoekjes en kantjes raak je bijna onmogelijk.  Bovendien hebben 
we de grove finish van het zandstralen straks nodig om de nieuwe verf goed te laten hechten.
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Enkele uurtjes later heb ik een volledig blanke CZ 75.   Ook de geplijste 
onderdelen heb ik onder handen genomen.  Alles is mooi strak mat-grijs op 
dit moment.   Let er wel op dat je enkel de OPTISCHE  onderdelen straalt.  Het 
binnenwerk is spiegelglad voor een reden!  (om het wapen zo soepel mogelijk 
te laten functioneren)

Nu kan ik beginnen met KG Gunkote: een speciale verf voor wapens die zorgt 
voor jarenlange bescherming.   Ik heb nog een flesje “Desert Tan” staan, dus 
kies ik hiervoor.    De gepolijsten onderdelen zal ik behandelen met een mix 
van “Service Brown” en “Flat Grey”.

Het gezandstraalde wapen moet eerst volledig ontvet worden, zodat de verf 
nog beter kan hechten.

Hierna breng ik de verf én het wapen op een temperatuur van +/- 25 graden.   
Buiten is het momenteel  2-4 graden, en de koude temperatuur zorgt voor een 
lelijk resultaat wanneer je verf spuit.  (ervaring leert dat)   

Het aanbrengen van de GunKote gebeurt met een airbrushpistool.   Beter 10 
heel fijne laagjes, dan 1 dikke laag.

Hierna een keukenoven in op 160-170 graden gedurende een uurtje of zo.  Op 
deze manier wordt de GunKote echt gebakken aan het metaal en wordt de 
coating enorm hard en sterk.
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Hierna rest me enkel nog het opnieuw in elkaar steken 
van het pistool.   Op zich vrij snel gedaan, alleen was ik zo 
dom om een pinnetje uit m’n handen te laten vallen.   Tot 
half 1 ’s nachts heb ik op m’n handen en voeten gezocht 
in m’n hoogpolig tapijt.   Noppes.

Op zich is zo’n pinnetje snel zelf gemaakt, dus neem ik 
me voor om de dag nadien verder te doen.

Volgende avond kom ik thuis van FROS en ga ik naar 
m’n werkplaatsje.  Daar valt m’n oog op m’n magneet.   
Waarom heb ik daar gisterenavond niet aan gedacht? 

Letterlijk 4 seconden heeft het me geduurd voor ik het 
pinnetje had gevonden in het tapijt.  Één keer heen en 
weer met de magneet, en het pinnetje hangt eraan vast.   
Blij dat ik het niet zelf hoef te maken, maar pissed op 
mezelf omdat ik een uur of twee vroeger in m’n bed had 
kunnen liggen de dag voordien…

Een kwartiertje later zit m’n CZ 75 opnieuw in elkaar.  Ben 
nog niet helemaal tevreden met het handvat, maar daar 
vind ik volgende keer wel iets op.   De finish is in ieder 
geval een heel pak strakker dan vroeger.

Geslaagd projectje !
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10 jaar geleden met name op 9 juni 2006 verscheen de nieuwe wapenwet in het 
Belgisch Staatsblad. Hoogtijd om een eerste evaluatie te maken. Welke doelstellingen 
werden bereikt? En wat zit er nog in de pipeline? Onze gastsprekers brengen u graag 
op de hoogte zodat u meteen up-to-date bent.
Deze studiedag gaat door op:

• Donderdag 26 mei in Gent
• Donderdag 16 juni in Hasselt
• Donderdag 27 oktober in Antwerpen

In een notendop ziet het programma (09u00 tot 17u00) er als volgt uit:
• Opening van de studiedag door de dagvoorzitter
 Dhr. Peter De Smet (advocaat-generaal Parket bij het Hof van Beroep in Gent)
• De “woelige wapenwetjaren”
 Dhr. Peter De Smet (advocaat-generaal Parket bij het Hof van Beroep in Gent)
• De Europese uitvoeringsverordening 2015/2403 inzake de neutralisatie van vuurwapens: wat is 

de oorsprong en wat zijn de gevolgen er van?
 Dhr. Christophe Dhondt (rechercheur dienst wapens van de Federale Politie)
• Q&A onder leiding van de dagvoorzitter dhr. Peter De Smet
• De controle op de Vlaamse internationale wapenhandel - het Vlaams wapenhandeldecreet
 Dhr. Tom Nijs (Jurist, Departement internationaal Vlaanderen, Dienst Controle Strategische 

Goederen)
• De wapenwet binnen de legale wapenhandel: wat zijn de professionele verplichtingen van een 

wapenhandelaar?
 Mr. Nico Demeyere (advocaat)
• Q&A en slotwoord door de dagvoorzitter dhr. Peter De Smet

Deze praktische studiedag richt zich tot iedereen die in aanraking komt met de wapenwet, 
o.a.: politiediensten, advocaten, overheidsinstanties, sportschutters, sportfederaties, 
belangenverenigingen en wapenhandelaars.
Meer info en inschrijven kan u via onderstaande links:

• Donderdag 26/05/16 in Gent: www.confocus.be/wetgeving/wapenwet10jaarGent
• Donderdag 16/06/16 in Hasselt: www.confocus.be/wetgeving/wapenwet10jaarHasselt
• Donderdag 27/10/16 in Antwerpen: www.confocus.be/wetgeving/wapenwet10jaarAntwerpen

Aansluitend op elke studiedag vindt er een studievoormiddag over het jachtdecreet plaats. 
Meer info en inschrijven via onderstaande links:

• Vrijdag 27 mei in Gent: www.confocus.be/wetgeving/jachtdecreetGent
• Vrijdag 17 juni in Hasselt: www.confocus.be/wetgeving/jachtdecreetHasselt
• Vrijdag 28 oktober in Antwerpen: www.confocus.be/wetgeving/jachtdecreetAntwerpen

Studiedag ‘De nieuwe wapenwet nu 10 jaar later’: 
evaluatie en blik op de toekomst
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Prijsverhoging SSL
De prijs voor het bekomen van een definitieve 
sportschutterslicentie (SSL) is in het jaar 2007 
vastgesteld op 35 € voor een licentie die 5 jaar geldig 
is (mits jaarlijkse geldigverklaring) 

Van 2007 tot 2016 zijn er helaas veel prijsverhogingen 
geweest en is de index in belangrijke mate gestegen. 
De kostprijs voor FROS is momenteel veel hoger dan 
in het jaar 2007. 

Om deze reden heeft FROS beslist om een definitieve 
sportschutterslicentie vanaf 1 mei 2016 in prijs 
te verhogen met 1 € per jaar. Vanaf 1 mei 2016 zal 
een SSL 40 € kosten.  De prijs voor een voorlopige 
SSL blijft 5 € (voor 1 categorie) of 10 € (voor 2 of 
meerdere categorieën). 

Voor deze 40 € zal FROS 5 jaar lang de SSL-
administratie afwerken. Een belangrijke reden voor 
deze prijsverhoging is ook de slechte kwaliteit van 
sommige aan FROS opgestuurde dossiers. 

Voor ieder onvolledig dossier dient FROS een extra 
brief te versturen en het dossier minstens 2 maal te 
behandelen.    

FROS ontvangt ook vele telefoons van schutters 
en clubs die omwille van hun onvolledige dossiers 
bijkomende informatie vragen. We willen wel 
benadrukken dat er ook veel clubs zijn waar de 
werking zeer goed verloopt!

Maar voor alle duidelijkheid vatten we hieronder 
nog even het verloop van de aanvraag van een 
definitieve SSL samen: 

Jaar 1:

- Stap 1: De schutter geeft zijn VL2 , aanvraag 
definitieve sportschutterslicentie af in zijn club 
en betaalt hen 40€

- Stap 2: De sportclub voegt een VL4 toe en 
controleert of het dossier volledig is. 

- Stap 3: Na ontvangst van het dossier verwerkt 
FROS de SSL en stuurt de SSL per post op aan 
de schutter. 

Jaar 2 tot 5: 

- Stap 1: De schutter stuurt zijn VL12 met de 
nodige bijlages op aan FROS

- Stap 2: Indien FROS nog geen aanvraag heeft 
ontvangen, stuurt FROS naar de schutter een 
brief/e-mail om hem/haar te herinneren dat 
zijn/haar SSL gaat vervallen 

- Stap 3: FROS stuurt de schutter een brief op met 
zijn zegel (verlenging SSL) 

Indien het om een hernieuwing gaat van een 
bestaande SSL dan stuurt de schutter via zijn club 
het  VL11 aanvraag document op. 

De hernieuwing loopt dus via de clubs net zoals de 
aanvraag van een definitieve SSL. 

De clubs moeten immers op de hoogte zijn van de 
aanvraag en controleren voor FROS een eerste keer 
of alle benodigde documenten wel in orde zijn. 

Bij de hernieuwing van een SSL zal de nieuwe SSL 
pas aan de schutter verzonden worden van zodra 
het originele exemplaar van de vervallen SSL bij 
FROS afgegeven werd. 

Een kopij van een vervallen SSL afgeven bij FROS 
volstaat niet. Sport Vlaanderen (BLOSO) vraagt 
uitdrukkelijk dat FROS de originele exemplaren in 
zijn bezit heeft alvorens een nieuwe SSL op te sturen. 

Mogen wij u vragen er mee voor te zorgen dat de 
kwaliteit van de aanvragen verbetert zodat we 
er samen voor kunnen zorgen dat de prijs van de 
definitieve SSL in de komende jaren behouden kan 
worden.

Indien FROS 100% correcte dossiers zou ontvangen 
kan de prijs van de SSL nog lang 40 € blijven.

Met sportieve groeten
Het FROS team



27

FROS Sportschieten Gadgets
Vorig jaar gaf FROS elk lid met een VTS-diploma (Vlaamse 
Trainersschool) in de schietsport een gratis exemplaar van het boek 
van Nico Demeyere “Sportschieten. Hoe begin ik eraan?”   

Dit jaar gaan we nog een stapje verder:  we hebben onlangs een 
groot aantal bodywarmers voor professionele gebruikers laten 
bedrukken met het FROS Sportschieten-logo.  Het is de bedoeling 
dat ieder lid met een VTS diploma in de schietsport (pistool-, 
karabijn- of kleischieten) van ons zo’n bodywarmer krijgt.

Op dit moment heb ik er reeds enkele tientallen verspreid, maar 
ik weet zeker dat er nog enkele onder jullie zijn die nog niets 
hebben gekregen.  Als dit het geval is, stuur gerust een mailtje naar 
filip.deleeuw@fros.be .    Dan zorg ik er persoonlijk voor dat de 
bodywarmer bij jou terechtkomt.

Op dit moment zijn de bodywarmers spijtig genoeg niet te koop.  

We hebben ook speciale petjes laten maken voor onze examinatoren.   
Mooi zwart met een oranje biesje en eveneens voorzien van het 
FROS Sportschieten-logo.  Ook hier heb ik reeds een 75% van de 
examinatoren hun exemplaar opgestuurd of gebracht.   De rest 
volgt nog.  Da’s beloofd!

Ook de petjes zijn niet te koop.
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FROS-funshoots: 
In ieder nummer van het FROS-tijdschrift vind je  een overzicht van  

alle  funshoots die voor iedere schutter met een sportschutters-

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

om ons hun funshoots of activiteiten die vrij toegankelijk zijn aan 

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

inschrijven en de discipline vermeld zijn zal FROS alle funshoots in 

zijn tijdschrift vermelden. 



Zo ja, dan komt u misschien in aanmerking om deel te nemen aan een klinisch 
onderzoek om mensen met acute tinnitus te behandelen.

Na een grondig onderzoek wordt de behandeling rechtstreeks in het oor ingebracht. 

U kunt aan het onderzoek deelnemen indien u:

 tussen 18 en 75 jaar oud bent 

 last hebt van tinnitus na een akoestisch trauma (tgv geluid), barotrauma   
 (tgv drukverschil), ingreep aan het middenoor, traumatische perforatie van   
 het trommelvlies of na een middenoorontsteking.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met uw arts of 
kijken op 

 www.tinnitus-study.info

Hebt u last van oorsuizen – piepend 
geluid in de oren (Tinnitus)?

23/NOV/2015 Version 3.1

Heeft u in de laatste 2 maanden 
schietoefeningen gedaan zonder het 

dragen van degelijke oorbescherming?





ACTION SHOOTING 2016  - ACTION SHOOTING 2016 
Beste Schutters,

Het verheugt ons u te kunnen melden dat ook in 2016 de

SAFARILAND CUP – ACTION SHOOTING
doorgang zal vinden.

U kan alvast  volgende data in uw agenda noteren:

Wedstrijd 1: op 23 & 24 april 2016 – .30 M1 (Schietsportcentrum Reymerswael)

Wedstrijd 2: op 25 & 26 juni 2016 – SAPO (Borsbeek)

Wedstrijd 3: op1 & 2 oktober 2016 - .30M1 (Schietsportcentrum Reymerswael)

Wedstrijd 4 + Prijsuitreiking: op 5 & 6 november 2016 – SAPO (Borsbeek)

Met sportieve groeten.

                               G. Wuyts              

                                guido.wuyts1@telenet.be

Coördinator SAFARILAND CUP – ACTION SHOOTING

                                              



ACTION SHOOTING 2016 

 
Beste Schutters,

Het verheugt ons u te kunnen melden dat ook in 2016 de
 

SAFARILAND CUP – ACTION SHOOTING
 

doorgang zal vinden. 
  

U kan alvast  volgende data in uw agenda noteren:

Wedstrijd 1: 23 & 24 april 2016 – .30 M1 (Schietsportcentrum Reymerswael)

Wedstrijd 2: 25 & 26 juni 2016 – SAPO (Borsbeek)

Wedstrijd 3: 1 & 2 oktober 2016 - .30M1 (Schietsportcentrum Reymerswael)

Wedstrijd 4 + Prijsuitreiking: 5 & 6 november 2016 – SAPO (Borsbeek)

 

•       De mogelijkheid bestaat dat nog een vijfde wedstrijd toegevoegd wordt. 

Verdere info volgt vanaf maart 2016

Met sportieve groeten.

          G. Wuyts.

Coördinator SAFARILAND CUP – ACTION SHOOTING

         (guido.wuyts1@telenet.be)



TROPHY 2016

Waar: schietstand SAPO, Fort III te Borsbeek (plan www.sapo.be)
Wanneer: zaterdag, 4 juni 2016 (ter plaatse om 9 uur 30)
Wat: Discipline Paalschieten (ploegen van 4 tot 6 personen)

MAXIMUM AANTAL PLOEGEN : 30!!!

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

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

Trofee voor de eerste drie ploegen.

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

Trekking door het lot onder de deelnemers (winnaars zijn uitgesloten):
12 waardevolle prijzen uit de Safariland catalogus en 20 prijzen (SAPO vzw)



   
 

 

 

 

 

NATIONAAL 

KAMPIOENSCHAP  

 Belgische Spoorwegen  

CLAY SHOOTING 
 

VOOR SPOORWEGBEDIENDEN EN RECHTHEBBENDEN VAN RAILCARE 
              

 

             Programma:   discipline Jachtparcours  of Trap 

                        
                    

             Waar:    Schietclub I.S.C.B. 

                               (International Shooting Center Bauffe) 

                                Rue Delmotte 140 
                                7870  BAUFFE 

 

            Wanneer:  zaterdag 30 april 2016 vanaf 10u00 tot 17u00 

 
 

             Inschrijfgeld:  20,00 EUR voor 2 reeksen te betalen voor 20 april 2016 

 
 

             

             Inschrijvingen en inlichtingen bij: 
                                                                     

             Marc PAUWELS 

            e-mail: marc.pauwels10@telenet.be 
            telefoonnummer:  054/41 79 51 (privé)  

                     
          Yves Lefebure 
          GSM: 0476/40 90 34  

 
 

 
 

 



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

Beste clubbestuurder,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Zoek een club

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

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

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

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

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

III

In dit deel:
	veilige omgang met wapens

	soorten vuurwapens

	belangrijke onderdelen van wapens

	de munitie
	onderhoud en reinigen

Over wapens en 

munitie




