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Beste sportschutters,
Na een onderbreking van één jaar zijn we terug met ons FROS
tijdschrift. Dat we er net nu zijn is echt niet toevallig. Voor de
lancering van deze eerste editie van 2018 wilden we namelijk de
uitvoeringsbesluiten van de nieuwe wapenwet afwachten zodat we
jullie meteen een eerste stand van zaken kunnen meegeven. Het zal
jullie dan ook niet verwonderen dat deze eerste editie bijna volledig
in het teken staat van de nieuwe wapenwet. Omdat we schutters
zijn mag een wapenrecensie natuurlijk ook niet ontbreken in ons
tijdschrift. We vonden nog net plaats genoeg voor een beschrijving
van de TIKKA T3x TAC AI.
Wat FROS zelf betreft valt er ook heel wat te vertellen. Zo was er
in 2017 de fusie met de Vlaamse Liga voor bedrijfssport en de
Natuurvrienden sportfederatie, waardoor FROS de nieuwe naam
kreeg van FROS Multisport Vlaanderen en ons ledenaantal naar meer
dan 100.000 ging in meer dan 1.200 sportclubs.

Hoofdkantoor
verantwoordelijke uitgever
FROS MULTISPORT Vlaanderen vzw
Huis van de Sport
Boomgaardstraat 22 bus 35
2600 Berchem
Tel.: 03 286 07 60
Fax: 03 286 58 38

FROS sportschieten heeft natuurlijk ook niet stilgezeten: de werkgroep
sportschieten werd uitgebreid en heeft de voorbije maanden heel
hard gewerkt, aan onder andere de uitgifte van dit tijdschrift. Meer
over de werkgroep en zijn leden volgt in één van de volgende edities.
Eddy Van Herbruggen heeft om praktische redenen ontslag genomen
uit de Raad van Bestuur van FROS en werd als bestuurslid vervangen
door Gunther Herregodts.
Gunther en Eddy zijn beiden de Landelijke Coördinatoren voor het
sportschieten binnen FROS Multisport Vlaanderen.
Achter FROS sportschieten zit een team van enthousiaste en
gemotiveerde medewerkers. Wie ze zijn en wat ze voor jullie
betekenen zullen ze de komende maanden in dit tijdschrift zelf aan
jullie vertellen.
Maar nu veel leesplezier en tot gauw met een volgende editie.
Gunther Herregodts
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Wijziging van de wapenwetgeving van 7 januari 2018
De huidige wapenwet, van 8 juni 2006, vermeldt de rechten en
plichten van onder meer wapenverzamelaars, sportschutters en
wapenhandelaars.
De wet van 7 januari 2018 heeft nu verschillende elementen in
deze wapenwet gewijzigd.
De voornaamste wijzigingen voor de wapenbezitters kunnen we
onderverdelen in twee grote thema’s:
• Einde vrije verkrijgbaarheid laders
• Nieuwe amnestie vanaf 1 maart 2018 tot 31 december 2018

1. De laders
Wat is een lader ? de wet omschrijft een lader als volgt:
Definitie: Een lader is een uitneembare patroonhouder voor
een vuurwapen die voor de toevoer van patronen zorgt. Het is
een afzonderlijk hulpstuk of onderdeel waarmee het wapen kan
worden uitgerust. Magazijnen die intrinsiek deel uitmaken van
een vuurwapen vallen dus niet onder de definitie.

WETGEVING

Voorwaarden voor verkoop:
Sinds 22 januari 2018 mogen laders enkel nog verkocht of
overgedragen (zelfs kosteloos) worden aan:
• Houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van
vergunningsplichtige vuurwapens (Model 4)
Of
• Houders van een daarmee gelijkgesteld document (jachtverlof
of sportschutterslicentie) en het model 9
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Voorwaarden voor bezit:
Jagers, bijzondere wachters en sportschutters mogen laders
voorhanden hebben die horen bij het type vuurwapen dat ze
voorhanden mogen hebben.
• Voor jagers en bijzondere wachters betreft dit laders die horen
bij lange vuurwapens die toegelaten zijn daar waar het jachtverlof
geldig is.
• Voor sportschutters betreft dit laders die horen bij vuurwapens
ontworpen voor het sportschieten die zijn opgenomen in de lijst van
het ministerieel besluit van 15 maart 2017 en van het type waarvoor
de sportschutterslicentie geldig is.
Bent u jager, bijzondere wachter of sportschutter en in het bezit van
laders die horen bij het type vergunningsplichtige vuurwapens dat
u rechtmatig voorhanden mag houden, dan hoeft u niets te doen en
bent u in orde met de nieuwe regelgeving.
Vuurwapenbezitters, houders van een vergunning tot het voorhanden
hebben van een vergunningsplichtig vuurwapen (Model 4) mogen
laders voorhanden hebben die horen bij dat vuurwapen.
Bent u vuurwapenbezitter en in het bezit van laders die horen bij
uw vuurwapens dan hoeft u niets te doen en bent u in orde met de
nieuwe regelgeving.
Conclusie:
• Houders van een sportschutterslicentie of jachtverlof zijn in orde
met de nieuwe wetgeving voor zover zij laders bezitten voor de
wapens die mogen verworven worden met die documenten.
• Houders van een model 4 mogen enkel de laders bezitten voor het
vuurwapen dat hoort bij dit model 4.
• Wie helemaal veilig wil spelen heeft tot slot de mogelijkheid om een
erkenning van laderverzamelaar aan te vragen. Deze erkenning is
gratis gedurende de overgangsperiode (tot 31 december 2018)
• Tot 31 december 2018 wordt door de wet een overgangsperiode
voorzien om zich in regel te stellen met de nieuwe wetgeving voor
laders. Na die datum zal het louter bezit van dergelijke laders
illegaal zijn en dus kunnen gesanctioneerd worden.

2. De amnestie
Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van strafvervolging
wegens illegaal wapenbezit (regularisatie) moet u voldoen aan
minstens één van volgende voorwaarden:
• Het illegaal wapenbezit heeft tot op het moment van de aangifte
geen aanleiding gegeven tot een specifiek proces-verbaal of
een specifieke onderzoeksdaad door een politiedienst of een
gerechtelijke overheid.
• Het wapen werd op uw naam geregistreerd in het Centraal
Wapenregister voor 9 juni 2006.
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Wat?
De regularisatie heeft betrekking op:
• Vergunningsplichtige voorwapens
• Munitie voor vergunningsplichtige vuurwapens
• Laders voor vergunningsplichtige vuurwapens
Verboden wapens of laders vallen dus niet onder deze regularisatie.
Hun eventuele aangifte impliceert geen vrijstelling van strafvervolging.
Wanneer?
Vanaf 1 maart 2018 tot 31 december 2018.
Hoe?
U neemt contact op met de lokale politie die bevoegd is voor uw
verblijfplaats om kennis te geven van de aangifte.
Wanneer u in aanmerking komt voor regularisatie beschikt u over de
volgende mogelijkheden:
• De aanvraag van een vergunning (model 4), een registratie (model
9) of een erkenning als verzamelaar (model 3)
• De neutralisering door de proefbank voor vuurwapens
• De overdracht (al dan niet kosteloos) aan iemand die daartoe
gemachtigd of erkend is.
• De vrijwillige afstand met het oog op de (voor de aangever kosteloze)
vernietiging ervan.
Besluit:
Deze, toch wel belangrijke, wijziging van de wapenwet zal een grote
impact hebben op een groot deel van de sportschutters en jagers.
Het bezit van illegale laders (na 31 december 2018) zal kunnen
gesanctioneerd worden door een PV van overtreding en zal aldus het
huidige en het latere wapenbezit in gevaar brengen.
Ook voor wat betreft de amnestieregeling voorziet de wet wat
voorwaarden en regels om in aanmerking te kunnen komen.
Wie meer informatie wenst betreffende deze wetswijziging kan steeds
de website consulteren van de Federale Overheidsdienst Justitie via
volgende link: https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/
veiligheid_en_criminaliteit/wapens
Meer informatie kun je ook vinden op www.wapenunie.be en
www.avwl-vzw.be
Om te weten wie in aanmerking komt voor regularisatie of over het
bezit van laders kunnen FROS leden ook contact opnemen met één
van de landelijke Coördinatoren.
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Quiz: Vragenlijst wetgeving
Wie is er nog op de hoogte van de wapenwetten en het sportschuttersdecreet? Wat zijn de
veiligheidsregels die je steeds dient te respecteren? Onderstaande vragenlijst laat je toe je
kennis te testen:
VRAAG

JA

NEE

Kan je aan een recreatief schutter (die geen sportschutterslicentie heeft ) een
lader van je .22 pistool doorverkopen indien deze schutter de intentie heeft om
een soortgelijk wapen aan te kopen?
Jan heeft in de kantine 1 biertje gedronken. Kan hij nog snel even gaan trainen in
de schietstand alvorens hij zijn volgende biertje gaat drinken?
Jef zijn zoon is 15 jaar en wil tijdens de open deur dag via een dagkaart voor
occasioneel schutter met het wapen van zijn vader schieten onder diens
begeleiding.Is dit mogelijk?
De doelen op een niet geautomatiseerde schietstand moeten vervangen worden
en iemand heeft het alarmsignaal geactiveerd (rode lamp en/ of geluidsignaal). Je
bent aan het trainen met een lever action wapen. Mag je dit wapen open laten
liggen met de patronen in het wapen tijdens het wisselen van de kaarten?
Mag je kiezen of je een wapen categorie D uitpakt achteraan in de schietstand of
op je schietbaan ?
Je hebt een vriend die als occasioneel schutter met een dagkaart geschoten heeft
in maart 2017. Kan hij in Februari 2018 tijdens de open deur dag van je club terug
een dagkaart als occasioneel schutter vragen?
Je hebt net je definitieve sportschutterslicentie bekomen. Je vrouw/man wil ook
schutter worden en heeft net een voorlopige SSL bekomen.
Kan jij deze nieuwe schutter begeleiden en laten schieten met uw wapens?

Bij een 5 jaarlijkse controle van de provinciale wapendienst dien je vanaf heden
een medisch attest te geven.
Bij de aanvraag van de hernieuwing van zijn SSL heeft de schutter een kopij van
zijn oude SSL opgestuurd naar FROS. Zal hij na enkele weken zijn nieuwe SSL
ontvangen ?
Moet je bij de aanvraag van een voorlopige sportschutterslicentie en medisch
attest meesturen naar FROS?

De antwoorden op deze vragen vind je verder op in dit tijdschrift
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REVIEW
Tikka T3x TAC A1 en 6,5 Creedmoor

Luc De Wandel

Dat de Finnen geweren kunnen maken, weet iedere schutter die al een tijdje met de edele
schietsport bezig is. Sako en Tikka mogen dan financieel in Italiaanse handen zijn, de
kwaliteit van de Finse merken is onaangetast gebleven. Het is ook slim van de fabrikant
om er twee productrijen op na te houden: duur(der) topmerk Sako en ‘budget’-merk Tikka.
Zoals Fender en Squier in de gitarenwereld. Vooral omdat de kwaliteitsverschillen tussen
Sako en Tikka met de jaren soms onbeduidend klein zijn geworden, geniet Tikka van een
benijdenswaardige reputatie en het daarmee gepaard gaande verkoopsucces.

Groeiend marktsegment
Dat is in overtreffende trap waar voor hun laatste aanwinst: de Tikka T3x TAC A1. De –
voorlopig – laatste loot aan de uiterst succesvolle T3-reeks gaat, ondanks zijn onnodig
ingewikkelde naam wereldwijd als zoete broodjes over de toonbank. De Finnen hebben
hun A1, zoals ik ‘m voor de eenvoud vanaf nu zal noemen, dan ook in een marktsegment
gemikt dat op zichzelf ook al een hele tijd ‘booming business’ is. Het segment van de
‘chassis-grendelgeweren’, grendelwapens met een AR15 look, die op alle mogelijke – en
onmogelijke- manieren nog door de klant te pimpen zijn.
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RPR-killer

Goed geluisterd

De
voorlopig
wellicht
bekendste
vertegenwoordiger van dit segement is de
Ruger RPR, een afkorting die iets betekent,
in tegenstelling tot T3x TAC A1. Dat segment
van ‘Precision Rifles’, bedoeld om aan
scherpschieten te doen, maar met een
veel sexier uitstraling dan die andere soort
precisiegeweren, de benchresters, is voor veel
merken de ‘cash cow’ van hun gamma. Het ziet
er naar uit dat dat ook zo zal zijn voor de Tikka
A1, die nu al in brede kringen de naam ‘RPRkiller’ heeft gekregen. En de concurrentie de
das omdoen, dat was ook de bedoeling van
Tikka met deze A1, zoveel is wel duidelijk.

Niet ten onrechte, want Tikka heeft bij het
ontwerpen van dit snipergeweer héél goed
geluisterd naar haar klanten, de schutters.
Veel fabrikanten, onder wie Ruger, Howa,
Browning en Bergara, waren een tijdje eerder
op de markt met deze bestsellers, maar Tikka
heeft de kat uit de boom gekeken, en dat merk
je aan het resultaat. Standaard uitgerust met
een plooikolf, die op alle mogelijke manieren
verstelbaar is, en die uiterst soepel plooit en
vastklikt, biedt het alle voordelen van een
aantrekkelijk ‘chassis rifle’ voor een fractie van
de prijs dat die dingen amper een jaar geleden
kosten.

1, 2 of 3 laders?
Er is namelijk niet alleen die plooikolf, maar ook een met teflon beklede grendel met de twee voor
Tikka typische nokken, die als boter in de acie glijdt, en die dankzij de 25 mm grote bolvormige
greep zelfs met handschoenen perfect te bedienen valt. Er is ook een trekker met regelbare druk,
tussen 1 en 2 kg, en af fabriek op 1800 gram ingesteld. Een trekker die bovendien als brekend
glas, zonder enig ‘kruipen’ afgaat. Ook de veiligheid is zoals het hoort: gemakkelijk bereikbaar en
groot genoeg. De A1 komt met een lader voor 10 patronen, en u leest het goed: één lader. In België
althans, want in de VS bijvoorbeeld zitten er twee in de doos, met nog een bon voor een derde als
je het wapen registreert op de Site van Tikka. Weerom zijn we in Europa het kneusje, zoals dat al te
vaak gebeurt. Ook qua prijssetting trouwens: in ons land moet je voor deze beauty net geen 2300
euro ophoesten, maar in de VS gaat ze voor nog geen 1800$ over de toonbank, het equivalent van
krap 1460,- euro, of zo’n 37% goedkoper. En dat voor een Europees product!
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Koudgehamerde loop
Maar niet getreurd, want zoals reeds vermeld
biedt het wapen een uiterst complete uitrusting
voor deze prijs. Zoals de reeds vermelde plooikolf
met instelbare wang- en schoudersteun. Er is
ook een standaard Picatinny rail bovenop het
vooreind, zodat het monteren van accessoires
zoals tweepoten een kwestie van seconden
wordt. Met de rail op de bovenkant van de loop
‘hangt’ het wapen in de tweepoot. Stoer zicht!
De rail op de loop heeft geen MOA-inclinatie,
wat sommigen wel spijtig zullen vinden, zeker in
combinatie met kalibers die op de lange afstand
zijn gericht, zoals 6,5 Creedmoor. Een 20 mm dikke, koudgehamerde loop is in verschillende lengtes
te verkrijgen: 16, 20 en 24 duim, waarbij de korste versie is gereserveerd voor overheidsdiensten.
De loop is aan de monding voorzien van schroefdraad om snel en simpel een mondingsrem of
geluidsdemper (verboden in België) te monteren. Die schroefdraad is beschermd door een
opgeschroefde kroonbeschermer als er geen mondingsrem of demper op zit.

De 6,5 Creedmoor hype
De A1 komt in 3 kalibers, voorlopig althans: .308
Winchester, 6,5 Creedmoor en .260 Remington, al
heb ik deze laatste versie nog niet in Belgie gezien.
De 6,5 Creedmoor wel, want onze testversie is
er zo eentje, waarmee we dan ook ineeens dit
nieuwe opwindende kaliber konden uittesten.
Toch zullen de meest verkochte exemplaren
hier voorlopig wel in .308 zijn, aangezien 6,5
Creedmoor hier te lande nog wat exotisch blijft en
fabrieksmunitie ervoor niet gemakkelijk te vinden
is. In de VS echter is dit kaliber dé hype en het
onderwerp van gesprek op alle fora en aan alle
togen van schuttersclubs. Ontworpen om op lange
afstand uiterst nauwkeurig te presteren, met een
patroonsilhouet dat lijkt op die van 6PPC en 6BR
is het succes van dit kaliber verzekerd, vooral nu
lange-afstandsschieten overal danig in de lift zit.
De 6,5 Creedmoor versie van de Tikka A1 heeft een
loop met een spoed van 1:8. (De .308 Win. versie
heeft een spoed van 1:11). Wij hebben niet kunnen
testen op de lange afstand, want bijvoorbeeld in
Leopoldsburg staat 6,5 Creedmoor nog niet in de
lijst van toegelaten kalibers. Dus deden we onze
testen op de comfortabele 100-meterstand van
Schietstand Aan Zee in Oostende.
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AR15 compatibel

De rem erop

Maar even terug naar de kenmerken van de
Tikka A1. De fysieke gelijkenis met AR15-stijl
wapens beperkt zich niet tot het uitzicht alleen.
Zo is onder andere de pistoolgreep compatibel
met alle grepen van AR15-types. Dit wapen is,
in vergelijking met sommige concurrenten, vrij
licht dankzij het aluminium frame. Tussen de 4,7
en 5,1 kg, afhankelijk van welke loop er op zit.
Als je er de nodige toebehoren opzet, zoals een
kijker, tweepoot, monopod achteraan en nog
wat toeters en bellen, dan zit je natuurlijk ook
snel boven de 6 kg. Maar dat blijft handelbaar
en het is nu eenmaal geen jachtgeweer waar je
uren mee rond moet zeulen.

De A1 wordt standaard geleverd met de
mondingsrem van Tikka, die gemakkelijk op
de loop te schroeven is, en wordt beveiligd
met een inbusbout. Bovenop de rem zit een
schroefje waar een flimmerband kan aan
worden bevestigd. Ik raad aan die ‘muzzle
break’ tijdens het reinigen van het wapen
toch af en toe ook eens weg te nemen, zodat
de kroon van de loop ook grondig kan worden
gereinigd. Het zou niet de eerste kroon zijn die
roest vertoont, omdat je er slecht aan kunt met
de mondinsgrem erop. Bij deze mondingsrem
geldt wel het zelfde nadeel als bij alle andere:
je betaalt voor minder terugslag op je schouder
met meer druk op je schedelpan, omdat de druk
naar bezijden en achteruit wordt weggewerkt.
Een lange schietbeurt kan zo in hoofdpijn
resulteren. Al was onze 6,5 Creedmoor wel
beduidend rustiger dan een .308 Winchester
wat drukgolf betreft.

M-Lok
Schieten met deze A1 is een droom. Als je besluit
de lader niet te gebruiken, en één per één wil
laden zoals ik meestal doe, dan valt de patroon
soepel in de kamer. Dat laden geschiedt aan de
rechterkant; een linkse versie van dit geweer
biedt Tikka voorlopig niet aan. Wie toch de
lader gebruikt, zal aangenaam verrast zijn door
de soepele manier waarop die uit het frame valt
van zodra de grote en handige ontgrendelknop
aan één van beide kanten naar voren wordt
geduwd. Een kunststof stootkussentje zorgt
ervoor dat er geen lawaai met dat uitwerpen
gepaard gaat, en dat kan meegenomen zijn
voor snipers. Het ‘voorhout’ – in dit geval
de handgreep met meer dan genoeg M-Lok
gaten voor het monteren van toebehoren, ligt
perfect in de hand en de loop binnen die greep
is uiteraard volledig vlottend opgehangen.
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Handige plooikolf
De plooikolf biedt voldoende schoudersteun en
wordt geleverd met tussenstukken van 5 mm,
wat aanpassingen van de afstand tussen trekker
en schouder naar believen mogelijk maakt. Hij
klapt weg na het indrukken van een knop aan
de bovenkant, waarna hij wordt vastgezet in
dichtgeklapte toestand. Vermoedelijk was dit
bij de eerste exemplaren niet het geval, want in
SAM-magazine wordt bij de test van de A1 nog
vermeld dat er geen vastzetmechanisme is voor
de ingeklapte kolf. Nu wel dus, en dat is handiger.
De knop om de grendel uit te halen is gelukkig links
geplaatst, zoals bij alle Tikka’s van de T3-reeks. Alleen sommige Sako’s, zoals de TRG22 en TRG42
hebben die knop rechts. Minder handig, als u het mij vraagt, tenzij u over twee rechterhanden
zou beschikken. Onderaan de kolf is een kort Picatinny-railtje zodat het monteren van een zgn.
‘buttspike’ een fluitje van een cent is. Op ons testwapen hebben we een Accushot monopod gezet,
die continu en zeer nauwkeurig in de hoogte regelbaar is. Ook handig is dat de grendel uit het
wapen kan worden weggenomen met de kolf gewoon opengeklapt, er is namelijk in de kolf een
uitsparing waar de grendel achteruit in kan worden bewogen, iets wat bij veel concurrenten niet
het geval is. Daar moet de kolf worden toegeklapt om de grendel te verwijderen.

In de praktijk
Om te testen op de half-gesloten 100-meterbaan
werden ook nog een uit de kluiten gewassen
Fortmeier Bipod gemonteerd, alsook een Schmidt
& Bender PMII-2 12-50x56 scope, in een Spuhr
montage met ingebouwde waterpas. Super
stevige combinatie, die geen krimp geeft. Ook
wel nodig met 50x vergroting, waarbij je iedere
hartslag in de kijker waarneemt. De snelheid van
de uiterst spitse en slanke 142-grains projectielen
van Sierra werd gemeten met een ballistische
Doppler-radar.
Gemiddeld kwamen we uit op een mondingssnelheid van 755 m/s, zo’n 10% trager dan een
gemiddelde .308 Winchester. Dit Sierra 142
grains 6,5 mm projectiel heeft een ballistische
coëfficient van 0,59, beduidend hoger dan de
0,47 van een Lapua Scenar 167 grain .308 Win.
Niet verwonderlijk dan dat het groepje van vijf dat
deze projectielen in de kaart ponsden mag worden
gezien: vier inslagen in bijna één en hetzelfde gat,
maar spijtig genoeg ook één ‘vlieger’ door een
trekfout van uw dienaar. Qua ongevoeligheid voor
wind moet 6,5 Creedmoor dan ook bijzonder goed
scoren. Maar dat konden we in Oostende niet
testen, want daar waait geen wind.
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Lapua en ‘small rifle primers’
Van zodra de hype van 6,5 Creedmoor ook hier toeslaat, kan de verhitte
discussie ook hier beginnen die nu aan alle togen van schietclubs in de
States woedt: welke hulzen? Er is namelijk één fabrikant, Lapua om ‘m niet
te noemen, die hulzen voor dit kaliber aanbiedt met primer pockets die
alleen voor ‘small rifle primers’ geschikt zijn. Volgens de fabrikant, - en de
ene kant van de toog – garandeert dat kleinere gaatje een meer uniforme
verbranding en dus een betere groepering op de kaart. We hebben alleen
deze Lapua hulzen gebruikt, en hebben het dus niet kunnen vergelijken.
De resultaten waren alleszins zeer bevredigend. Een écht goeie schutter
schiet met deze combinatie gat in gat op 100 meter.

Unieke prijs-kwaliteitverhouding
Conclusie: Tikka heeft met deze A1 een schot in de roos gelost, en de concurrentie zal dat voelen.
De prijs-kwaliteitverhouding van dit wapen is namelijk uniek te noemen, met genoeg mogelijkheden
om het te personaliseren, en met de bekende precisie ‘out of the box’ van de Finse wapenmaker.
Ook het afwerkingsniveau is subliem, waardoor het wapen een lust voor het oog is. Voeg daarbij in
ons testgeval de intrinsieke kwaliteiten van het 6,5 Creedmoor kaliber, en dit is een combinatie die
voor jaren schietplezier kan zorgen. Hopelijk komen er snel meer mogelijkheden om met dit nieuwe
kaliber op meer dan 100 meter te schieten!
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Strafregister niet (meer)
blanco? Wat nu?
Indien je als sportschutter een uittreksel
strafregister hebt dat niet blanco is moet worden
nagegaan of de veroordelingen die er op staan
volgens de gewijzigde Wapenwet het bezit van
een sportschutterslicentie uitsluiten.

Sportschutterslicentie

Eén van de voorwaarden om een sportschutterslicentie te
bekomen is niet veroordeeld zijn als dader of als medeplichtige
wegens een van de misdrijven waardoor overeenkomstig
de wapenwet aan de betrokkene geen vergunning voor het
voorhanden hebben van een vuurwapen zou kunnen worden
uitgereikt (artikel 9, §2, 4° van het sportschuttersdecreet).
De Wapenwet is onlangs op dat punt gewijzigd (Wet van 7/1/2018
tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van
economische en individuele activiteiten met wapens en van het
Burgerlijk Wetboek, B.S., 12/01/2018):
1. Uitbreiding van de lijst van veroordelingen die
wapenbezit verhinderen (vanaf 22/01/2018)
Voortaan komen ook inbreuken op de drugswet (als gebruiker
of dealer), samenwerkingsakkoorden voor in-, uit- of doorvoer
van wapens of militair materieel, ernstige schendingen van
internationaal humanitair recht (= boek II, titel Ibis, van het
Strafwetboek), de terroristische misdrijven (= boek II, titel
Iter, van het Strafwetboek), misdrijven van valsheid, … in
aanmerking
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2. Invoering minimum strafdrempel (vanaf 22/01/2018) voor de misdrijven, vermeld in artikel 5,
§4, 2° van de Wapenwet
Er een minimum strafdrempel van 500 EUR (zonder opdeciemen) ingevoerd: Enkel indien het
misdrijf vermeld in artikel 5, §4, 2° heeft geleid tot een correctionele veroordeling die zwaarder
is dan een geldboete van 500 EUR (nl. een geldboete van meer dan vijfhonderd euro, een
correctionele hoofdstraf onder elektronisch toezicht of een correctionele hoofdgevangenisstraf
of een criminele straf) is de vergunning voor het voorhanden hebben van een vuurwapen
onontvankelijk.
Ook indien men voor deze straffen met uitstel is veroordeeld is de vergunning voor het voorhanden
hebben van een vuurwapen onontvankelijk.
Deze wijzigingen in de Wapenwet hebben bijgevolg invloed op de beoordeling van uw aanvraag/
geldigverklaring/hernieuwing van een (voorlopige) sportschutterslicentie
Je kan , indien dit mogelijk is, eerherstel aanvragen aan de procureur des Konings van het
gerechtelijk arrondissement waarin u verblijft zodat de desbetreffende veroordeling niet meer
op uw strafblad staat op het moment dat je een (voorlopige) sportschutterslicentie wenst aan te
vragen of uw sportschutterslicentie moet geldig verklaren of vernieuwen.

OPROEP

iedereen die artikels, weetjes, wedstrijden,
ed. in verband met de schietsport wenst
te laten publiceren kan deze steeds
doorsturen naar: schutters@fros.be
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blz : 1
FROS Sportschieten
Nodigt U vriendelijk uit op de volgende wedstrijden in het kader van de
Landelijke
Kampioenschappen 2018
Een sportschutterslicentie is nodig voor deelname aan deze kampioenschappen
behalve in de disciplines waarvoor de sportwapens vrij verkocht mogen worden.
Voor niet Belgische deelnemers telt de Europese vuurwapenpas.

De inschrijvingen gebeuren aaneensluitend

7/04/2018

7/04/2018

13/05/2018

Discipline : 3
100 m 3x20 Zwaar Kaliber Standaardgeweer
Locatie : Schietstand Zilverberg, Meylweg 43, 2550 Kontich
Inschrijvingen : Cafetaria, Tel : 03 448 21 49
Discipline : 3A
100 m liggend Zwaar Kaliber geweer
Locatie : Schietstand Zilverberg, Meylweg 43, 2550 Kontich
Inschrijvingen : Cafetaria, Tel : 03 448 21 49

Discipline : Ord.
Ordonnance (militair dienstgeweer)100 m
Locatie : Militair domein Brasschaat Polygoon, Brechtsebaan - 2930 Brasschaat
Inschrijvingen : Mertens Johnny, Tel : 03 669 91 32 - E-mail noketoke@telenet.be

3/02/2018

Discipline Benchrest 50 meter
Locatie : Schietstand Zilverberg, Meylweg 43, 2550 Kontich
Inschrijvingen : Cafetaria, Tel : 03 448 21 49

24/02/2018

Discipline Flessenschieten
Locatie : Schietstand Zilverberg, Meylweg 43, 2550 Kontich
Inschrijvingen : Cafetaria, Tel : 03 448 21 49

12/05/2018

25/03/2018

30/09/2018

1/09/2018

Discipline : 4 - 5 - 6 - 7
50 m. liggend Vrijgeweer Seniors
50 m. Standaardgeweer Dames en Juniors
50 m. 3x40 Vrijgeweer Seniors
50 m. 3x20 Standaardgeweer Dames en Juniors
Locatie : MKG. Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen
Inschrijvingen : Neggers Jean, Tel : 0468 110 299 - E-mail : jean.neggers@telenet.be
Discipline : 8
10 m. Vrijgeweer 400 pnt.(kogel . 22)
Locatie : De Zaatschieters Temse, Schoolstraat 85 A - 9140 Temse
Inschrijvingen : Ter plaatse van 13.00 tot 16.00 uur, Vets Louis 03 482 25 08
Discipline : 9 - 9A
10 m. Standaard luchtgeweer 600 pnt. Seniors en Juniors (geen licentie vereist)
10 m. Standaard luchtgeweer 400 pnt. Dames en Kadetten (geen licentie vereist)
Locatie : Mechelse Karabijn en Revolver Vereniging, Polderstraat 68 - 2800 Mechelen
Inschrijvingen :Vets Louis 03 482 25 08 - E-mail lou.vets@skynet.be
Discipline Action Shooting
Locatie : Schietstand SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A - Borsbeek
Inschrijvingen : http://fkpa.optijd.be

12/08/2018

27/05/2018

20/10/2018

14/10/2018

2/09/2018

19/08/2018

6/05/2018

26/08/2018

21/10/2018

Discipline : 10
blz : 2
Zwart Kruit
Aanwezig zijn om 8.00 uur
25 m. Pistool en Revolver : Kuchenreuter, Comminazzo, Mariette, Colt, Nagant.
50 m. Geweer : Vetterli, Miquelet, Tanegashima, Hizadai, Albini.
100 m. Geweer : Maximilien, Minie, Whitworth, Walkyrie.
Locatie : Target 121 Leopoldsburg, Steenweg op Helchteren - 3970 Leopoldsburg
Inschrijvingen : Janse Willy 013 77 43 79 - E-mail : willy.janse@telenet.be
Inschrijving : 3 maand vooraf, tot 15 maart met copy van lidmaatschap van Uw klub.
Buiten de leden van Target 121, geld deze regel voor iedereen.
Discipline : 11 - 11A
10 m. Luchtpistool 600 pnt. Seniors en Juniors (hiervoor is geen licentie vereist)
10 m. Luchtpistool 400 pnt. Dames en Kadetten (geen licentie vereist)
Locatie : Mechelse Karabijn en Revolver Vereniging, Polderstraat 68 - 2800 Mechelen
Inschrijvingen : Roelandt Walter,Tel : 03 646 60 66 - GSM : 0478 48 03 82
E - mail : walter.roelandt@skynet .be
Discipline : 12
Snelvuurpistool
Locatie : KPS. Hobsor, Hooftfrontweg 3 B9 - 2660 Hoboken
Inschrijvingen : hobsor@gmail.com
Discipline : 12 B
Aanvang wedstrijd : 13.00 uur
Snelvuur Bis
Locatie : Fort Lier, Fortweg 24 - 2500 Lier
Inschrijvingen : Adams Jozef, Tel : 014 85 15 56 - E-mail : adams.jef@skynet.be
Discipline : 13
Sportpistool Zwaar Kaliber(Centerfire)
Locatie : PSC. Slachthuisstraat 13 A, 2300 Turnhout
Inschrijving: Leclercq Robert,Gsm: 0477 49 60 73, roblec@skynet.be,thuis 03 455 56 54
Discipline : 14
Standaardpistool
Locatie : Mechelse Karabijn en Revolver Vereniging, Polderstraat 68 - 2800 Mechelen
Inschrijving: Leclercq Robert,Gsm: 0477 49 60 73, roblec@skynet.be,thuis 03 455 56 54
Discipline : 15
50 m. Vrijpistool
Locatie : MKG. Grote Nieuwedijkstraat 433, 2800 Mechelen
Inschrijvingen :Provinciael Julien : 015 55 06 72, julien.provinciael@scarlet.be
Discipline : 16
Sportpistool . 22
Locatie : Mechelse Karabijn en Revolver Vereniging, Polderstraat 68 - 2800 Mechelen
Inschrijving: Leclercq Robert,Gsm: 0477 49 60 73, roblec@skynet.be,thuis 03 455 56 54
Discipline : 17
Superkalibers
Locatie : KPS. Hobsor, Hooftfrontweg 3 B9 - 2660 Hoboken
Inschrijvingen : hobsor@gmail.com

21/04/2018

16/09/2018

18/11/2018

Discipline : 18 - 19
blz : 3
Snelvuur Luchtpistool Snelvuur - Snelvuur Luchtpistool Standaard
Locatie : Schietstand MSV., Fortsteenweg 120 , 2170 Merksem
Inschrijvingen : Op voorhand verplicht bij : Van Gogh Cor, GSM : 0491 73 19 64
E - mail : cornelis.vangogh@telenet.be
Discipline : M5
Match 5, Pistool & Revolver
Locatie : PSC. Slachthuisstraat 13 A, 2300 Turnhout
Inschrijvingen : Roelandt Walter,Tel : 03 646 60 66 - GSM : 0478 48 03 82
E - mail : walter.roelandt@skynet .be
Discipline : OPGELEGD SCHIETEN, Luchtgeweer, Luchtpistool
Locatie : SV.Rebels, Fort 2 Straat (lokaal 131) 2160 Wommelgem
Inschrijvingen : Op voorhand verplicht bij : Schoenaers Jef.
Gsm : 0486 78 95 58, thuis : 03 248 95 74, mail : jefschoenaers@hotmail.com
Nuttige richtlijnen
Voor Fros leden is de deelname in al deze disciplines gratis
Voor niet leden bedragen de inschrijvingskosten 7,50 €
De inschrijvingsbetaling voor niet leden heeft plaats op de locatie zelf met gepast geld.
Bij een klacht die binnen de tijdspanne van 60 min. na het verschijnen van de uitslag valt,
word een borgsom betaald van 15,00 € (gepast geld) aan de hoofdarbitter, welke
de aanklacht zal laten onderzoeken.
Indien de aanklacht terecht is word de 15,00 € terugbetaald
Indien de aanklacht onterecht is word de 15,00 € doorgestort aan het Fros.
De deelnemers voor 100 m, en Ordonance kunnen een kijker meebrengen, omdat
een aanduider niet toegelaten is.
Het inschrijven is tot 7 dagen op voorhand, behalve voor discipline 10 waar men
3 maand op voorhand inschrijft, omdat de accommodatie het niet anders toelaat.
Inschrijvingen tijdens de laatste 7 dagen kunnen uw deelname in het gedrang brengen.

16/12/2018

Herdenkingschieting voor de overleden oprichter van het LSVF (Fros)
FROS Trofee Van Orshaegen
Deze trofee is ingesteld alleen voor sportschuttersverenigingen Fros.
Het aantal klubs zal beperkt worden tot de mogelijkheden van de accomedatie
In elke disc.kan slechts één team van max. 5 pers.per klub deelnemen,( 4 beste tellen).
De trofee word geschoten naar 600 pnt. Luchtgeweer, Luchtpistool en of Sportpistool . 22
Locatie : Mechelse Karabijn en Revolver Vereniging, Polderstraat 68 - 2800 Mechelen
Inschrijvingen : bij Vets Louis : tel 03 482 25 08, mail : lou.vets@skynet.be tot en met
3 dec. Het wedstrijduur in 2018 wordt gegeven tussen 4 en 8 december.
Kampioenschapswedstrijden met een eigen- of klubgericht karakter.
Dit zijn wedstrijden waar alle deelnemers aan de inrichters inschrijvingskosten betalen.

29/09/2018

Speed Challenge
Locatie : Schietstand SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A - Borsbeek
Inschrijvingen : http://fkpa.optijd.be

6/05/2018

Bowling Pins kampioenschappen SAPO
Locatie : Schietstand SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A - Borsbeek
Inschrijvingen : http://fkpa.optijd.be

28/07/2018

Kleischieten
Trap - Jachtparcours, Tir der Kempen - Dept 6 - Noorderwijk, vanaf 13.00 uur.
Adams Jozef, Tel : 014 85 15 56 - E-mail : adams.jef@skynet.be
Vrij van zegel

Quiz: de antwoorden
Wie is er nog op de hoogte van de wapenwetten en het sportschuttersdecreet? Wat zijn de
veiligheidsregels die je steeds dient te respecteren?
VRAAG
Kan je aan een recreatief schutter (die geen
sportschutterslicentie heeft ) een lader van je
.22 pistool doorverkopen indien deze schutter de
intentie heeft om een soortgelijk wapen aan te
kopen?
Jan heeft in de kantine 1 biertje gedronken. Kan
hij nog snel even gaan trainen in de schietstand
alvorens hij zijn volgende biertje gaat drinken?
Jef zijn zoon is 15 jaar en wil tijdens de open deur
dag via een dagkaart voor occasioneel schutter
met het wapen van zijn vader schieten onder diens
begeleiding.Is dit mogelijk?
De doelen op een niet geautomatiseerde
schietstand moeten vervangen worden en iemand
heeft het alarmsignaal geactiveerd (rode lamp en/
of geluidsignaal). Je bent aan het trainen met een
lever action wapen. Mag je dit wapen open laten
liggen met de patronen in het wapen tijdens het
wisselen van de kaarten?

ANTWOORD
NEE want de schutter moet een vergunning voor het
wapen hebben alvorens dat hij een lader voor dat
wapen mag aankopen. ( of een verzamelvergunning
voor laders )
NEE want je mag NIETS gedronken hebben op het
moment dat je de schietstand betreed.
NEE want je moet 18 zijn om een vuurwapen te
mogen hanteren via een dagkaart.

NEE een wapen moet volledig ontladen zijn. Je
moet de tijd nemen om alle patronen uit het wapen
te verwijderen.

NEE , om veiligheidsredenen moet je steeds je
Mag je kiezen of je een wapen categorie D uitpakt wapen uitpakken op je schiet baan. Uitpakken
achteraan in de schietstand of op je schietbaan ?
achteraan in de schietstand is maar toegelaten als
er geen andere mogelijkheid is.
Je hebt een vriend die als occasioneel schutter met
een dagkaart geschoten heeft in maart 2017. Kan NEE, een dagkaart mag maar 1 keer per jaar ( 365
hij in Februari 2018 tijdens de open deur dag van dagen ) gebruikt worden. Hij kan pas na Maart 2018
je club terug een dagkaart als occasioneel schutter terug een dagkaart gebruiken.
vragen?
Je hebt net je definitieve sportschutterslicentie
bekomen. Je vrouw/man wil ook schutter worden
Nee je moet minstens 2 jaar een definitieve SSL
en heeft net een voorlopige SSL bekomen.
hebben om nieuwe schutters te kunnen begeleiden
Kan jij deze nieuwe schutter begeleiden en laten
schieten met uw wapens?
Bij een 5 jaarlijkse controle van de provinciale JA sinds de nieuwe wapenwet van 22 januari 2018
wapendienst dien je vanaf heden een medisch is een medisch attest verplicht bij de 5 jaarlijkse
attest te geven.
controle.
Bij de aanvraag van de hernieuwing van zijn SSL
heeft de schutter een kopij van zijn oude SSL Nee want hij moet eerst zijn originele SSL bij FROs
opgestuurd naar FROS. Zal hij na enkele weken zijn afleveren.
nieuwe SSL ontvangen ?
JA een medisch attest is noodzakelijk . Een
Moet je bij de aanvraag van een voorlopige
model van medisch attest vind je op de website
sportschutterslicentie en medisch attest meesturen
van
FROS.
http://www.fros.be/sportfiche/
naar FROS?
sportschieten#quickset-sportschieten_3
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