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Beste leden, beste schutters,
Alles wat ik tot nog toe geschreven had als voorwoord voor dit
tijdschrift mocht bij het uitbreken van de Corona crisis de prullenbak
in.

Lay-out
Frank Vleugels

We kunnen er niet omheen: deze crisis beheerst alles en iedereen.
Ook wij Sportschutters ontsnappen er niet aan. Schietstanden
zijn gesloten en alle sportevenementen worden verboden. Ook de
dagelijkse werking van de FROS Sportschuttersadministratie ontsnapt
er niet aan. We blijven operationeel, weliswaar op 50 procent van
de normale bezetting om ons te kunnen houden aan de opgelegde
veiligheidsmaatregelen door de overheid. Dat wil dan ook zeggen dat
onze medewerkers beurtelings werken en dit telkens met een pauze
van een week.
Het gebouw in Berchem is gesloten voor alle publiek. Het heeft dus
absoluut geen zin (en is ook verboden) om zich ter plaatse te begeven.
Dossiers kunnen ons dus het best via de post bezorgd worden. FROS
ontvangt tot nader order dagelijks post.
We proberen jullie uiteraard zo goed mogelijk op de hoogte te houden
via de nieuwsbrieven, de FROS website en uiteraard via dit tijdschrift.
Eén van jullie belangrijkste bekommernissen namelijk de schietbeurten
werd vorige vrijdag 27 maart door de Vlaamse Regering via een
tijdelijke maatregel opgelost. Hoe het opgelost werd, lezen jullie
verder in dit tijdschrift. Wat ik hier wel wil benadrukken: ‘’zorg er aub
voor dat jouw dossier op tijd bij FROS aankomt’’ . Hier worden geen
uitzonderingen op toegelaten!!

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

Ondanks alle heisa zouden we het nog vergeten: er is terug een
fantastische wapenbeschrijving van Peter Vandenbussche en dit keer
werd de Sig Sauer P210 onder de loep genomen. We wensen jullie veel
leesplezier.
Tot slot nog dit: hou het veilig, volg de richtlijnen van de overheid en
weldra zien we mekaar terug op één of andere schietstand of op een
FROS evenement.
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In deze donkere tijden ligt de nadruk meer dan ooit op samenwerking
en solidariteit. Sportschutters als één grote familie! FROS doet er
alles aan om jullie belangen meer dan ooit te verdedigen en samen
met de Overheid resulteerde dit in de voorgestelde oplossing voor de
schietbeurten.
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Landelijk Coördinator								
FROS Multisport Vlaanderen

Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige
(voorlopige) sportschutterslicenties
Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de
schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke
sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun
sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig
behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.
Daarom besliste de Vlaamse Regering op 27 maart 2020 tot enkele tijdelijke
maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

1. Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de
periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt
• worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de
algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
• tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
- eventuele schietbeurten inhalen
- deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een
definitieve sportschutterslicentie.

Sportschutterslicenties

• De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten
ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april = (voorlopig) 37
kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden). Enkele voorbeelden
- Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum
16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020
- Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum
30/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 6/5/2020.

2. Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot
uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van
sportactiviteiten geldt
• kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden,
ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald.
Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.
Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot
geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig
indienen.
• Dealgemenecoronamaatregeloverdeannuleringvansportactiviteitenging
in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april. De afwijkende maatregel
voorsportschutterslicentiesisdusvantoepassingopsportschutterslicenties
met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig)
19 mei.
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Wapenbelevenissen

SIG-Sauer P210 -

The ultimate 9mm
Peter Vandenbussche

I.

Inleiding

In een nog niet zo ver verleden beschreven we de Rolls Royce van de revolvers. We hadden het toen
over de befaamde Colt Python1. Zondermeer een legendarisch wapen dat, zelfs na zijn reïntroductie
begin 2020, nog steeds bijzonder veel aandacht van de wapenminnende liefhebber blijft krijgen.
Niet veel – of gewoon helemaal niet - anders is dat voor het wapen dat we in deze bijdrage zullen
bespreken, de al even befaamde SIG 210. Zondermeer de Maybach2 van de pistolen. Een product
dus waarvoor alleen maar superlatieven over alle aspecten zijn weggelegd. Een product ook dat
– en dat zeggen we er eerlijkheidshalve meteen bij – niet in ieders budget zal passen. Ook niet
meteen in dat van ons, want we kregen een 210 Super Target 5¨ in bruikleen van een bekend
wapenhandelaar en schietstanduitbater uit Merchtem3 die zich met zichtbaar genoegen achter
het merk plaatst.

1
2
3

https://www.fros.be/sites/default/files/links/sportschuttersmagazine_oktober_2019.pdf
https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/passenger-cars/mercedes-maybach/
Wapenhandel Trefpunt – Bogaerdstraat 13, 1785 Merchtem – bij Ben & Martine
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Die SIG 210 kwam al even ter sprake in de marge van een bijdrage die we vorig jaar publiceerden
toen we het werkpaard van datzelfde SIG Sauer bespraken, de SIG 226. We gingen toen even
delven in de geschiedenis van het merk waardoor we ons niet meer genoodzaakt voelen dat even
uitgebreid opnieuw te doen. We verwijzen dan ook gewoon terug naar dat artikel4. Dat neemt niet
weg dat het past om in deze bijdrage nog even kort stil te staan bij de pedigree van de 210. En die
is gelegen in de jaren dertig van vorige eeuw.
4

https://www.fros.be/sites/default/files/links/sportschuttersmagazine_april_20191.pdf
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We verwijzen daarvoor opnieuw naar dit pistool dat voor het
Franse leger was ontworpen door Charles Petter5, een Zwitsers
ingenieur, en voormalig kapitein van het Franse Légion étrangère
tijdens Den Grooten Oorlog. ZIjn Pistolet automatique modèle
1935 was immers de voorloper van de vermaarde P49. Technisch
was het wapen gebaseerd op inzichten van John Moses Browning.
Daarmee was meteen duidelijk dat het om een beproefd concept
zou gaan.
5

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Petter

Over dat Browning-Petter systeem gaan we
niet meer in detail, maar essentieel daarbij is
dat het gaat om een vergrendelsysteem waarbij
nokken boven de loop en overeenstemmende
uitsparingen in de slede worden gebruikt om
het geheel te ‘locken’ eens slede en loop terug
in gealigneerde positie schuiven. De pin van de
sledevangpal houdt de loop vast en laat toe
de loop te verschuiven naar unlocked position.
Dit gebeurt, zij het via een soort ring (systeem
1911), zij het via – zoals dat bij de P210 het geval
is - een hogere en lagere uitsparing waardoor
de pin – en dus de hele loop – kan bewegen
naar die andere positie. Voor het overige houdt
deze P210 geen grote geheimen in. Mechanisch
onderscheidt hij zich derhalve niet bijzonder
veel van andere wapens die dergelijke
vergrendeling gebruiken, zoals een doorsnee
C75 in zijn vele varianties.
Waar moet dergelijk pistool het dan wel van
hebben wat er de niet onaardige prijs van
verklaart. Dat leest u verder doorheen deze
Wapenbelevenissen.
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II. Looks – uitvoering – safety - bediening
Maar eerst iets meer over deze SIG, nl. de P210 Super Target
5” black Nitron finish. Allereerst het is een ‘super’ Target.
Daarin verschilt hij van de ‘standaard’ Target6. Die laatste is
eigenlijk niet danig anders dan zijn ‘super’ variant, behalve
dan dat hij niet beschikt over full length rails, 100% raillengte
dus waarvan het besproken model blijk geeft. Is dat op zich
een feature die we nog niet reeds elders zagen? Allerminst.
De zeer populaire CZ Shadow bijvoorbeeld beschikt daar
al jaren ook over. Is het onbelangrijk? Ja en neen. Het
voornaamste voordeel van de volledige rail, is vooral gelegen
in het beperken van het opwaartse terugslageffect. Voor een
target pistool als de P210 is dat zelfs minder relevant dan
voor een Shadow die vnl. voor snelvuur werd ontworpen. In
het geval van een Target pistool, draagt het vooral bij aan het
algemeen schietcomfort. Merk ook op dat, anders dan bv. bij
een SIG 226, de 210 zogenaamde reverse rails heeft. Kortom
rail en sleuven zijn er omgekeerd. T.t.z. de slede schuift in het
frame i.p.v. erover. Uitzonderlijk? Neen, een CZ Shadow heeft
dat ook. De grote Italiaanse concurrent Pardini7, de PC/
GT serie gebruikt dat ondertussen ook al een kwart eeuw.
Het bewijst in elk geval dat die laatste in goed gezelschap
verkeert.

6
7

https://www.sigsauer.com/store/p210-target.html
www.pardini.it
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Een ander voordeel van de langere rails is
hoe dan ook slijtage. Een slede die een mooie
rechtlijnige beweging achterwaarts maakt,
zal veel minder torsie uitoefenen op de
contactpunten met het frame.
Veel torsie moet jij bij de P210 sowieso niet
verwachten, want heel kenmerkend aan de
producten van SIG Sauer in het algemeen en
de 210-lijn in het bijzonder is de extreme tight,
doch smooth fitting tussen frame en slede.
De stukken passen met een onwaarschijnlijke
precisie in mekaar zonder dat ze mekaar
lijken te raken. En dat geldt eigenlijk voor alle
onderdelen aan het wapen. Kortom, ondanks
die extreme precisie, doen de bewegende
onderdelen niet meer dan mekaar strelen.
Onnodig te zeggen dat je eens goed mag
schudden met het schiettuig, de kans dat je ook
maar ergens iets hoort rammelen, is zero. Dat
is alvast een van die eigenschappen waaruit
het vakmanschap van de fabrikant blijkt en die
reeds verklaren waarom dat een prijs heeft. En
eigenlijk is het wat we gewoon verwachten van
een Duits wapen.
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Finish

Karl Nill

We schreven een wapen met een ‘nitron
finish’. Een geblauwd pistool dus. Niet zomaar
een stalen wapen. De 210 schiettuigen zijn
ongeacht hun uiterlijke verschijning helemaal
vervaardigd uit roestvast staal. Het is dus niet
omdat het geen bling bling aan de buitenkant
is, dat het dus geen stainless steel kan zijn.
Andermaal een verklaring voor de prijszetting.
Dat ‘nitron’ is trouwens niet zomaar een
dertien in een dozijn blauwsel, het is het
resultaat van een chemisch proces dat een
extreem duurzame, harde en uniforme coating
van metalen oplevert. En dat is er ook aan te
zien. Daarin merken we wel een verschil met bv.
een CZ. De coating ziet minder ‘dik’ uit. T.t.z. op
onze Shadow 1 ziet de coating er een beetje uit
alsof het wapen in een pot zwarte Hammerite
lak is gevallen. Hier daarentegen, heb je een
mooi onderliggend staaleffect dat het geheel
mooier tot zijn recht doet komen. Coating en
onderliggend materiaal zijn perfect gefuseerd.
En alles ziet er bijzonder sober en strak uit. Zo
sober dat de fabrikant wel lijkt te zijn vergeten
om zijn eigen merknaam en typenummer
te vermelden. Beiden zijn zodanig anoniem
aangebracht dat men haast zou denken dat
men er beschaamd voor is. Vanzelfsprekend
zal dat wel een andere reden hebben, maar het
onopvallende viel ons alleszins op.

Een target wapen slijten aan een veelvoud van
1000 euro, laat je als fabrikant niet veel ruimte
om in alle opzichten het beste van het beste
aan te bieden. Dat is zonder twijfel het geval
voor het standaard bijgeleverde ergonomische
meesterlijk
vervaardigde
handvat.
De
samenwerking met het Duitse topmerk Karl
Nill8, helpt geen klein beetje om de lat op
het vlak van kwaliteit en afwerking meteen
helemaal bovenaan te leggen. Hoewel het
handvat vrij lang is en we geen kolenschoppen
hebben om de hele walnoot boomstam tot
onderaan te bedekken, past het geheel toch
perfect in de hand. Fits like a glove. Het enige
wat daaraan mogelijks ontbreekt is een kleine
thumb rest. De kolf heeft voorts een gesloten
rug. Dat geeft het bovenal een solide en vooral
massieve look and feel. Voor wie dat nog niet
genoeg is, weet dat Nill in het aanbod nog wat
variaties heeft die meerwaardezoeker nog
meer zullen bekoren, waaronder versies met
die thumb rest.

8

https://www.nill-griffe.com/
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Richtmiddelen
Zondermeer elegant is het in het frame
ingebouwde verstelbare richtmiddel. Het
zou er natuurlijk aan ontbreken, mochten ze
bij SIG Sauer uitpakken met een schiettuig
waarop het label ‘Super Target’ kleeft, en
dan uitpakken met stel vaste richtmiddelen.
Zijn ze heel bijzonder? Dat ook weer niet. Ze
zijn gewoon mooi ingebouwd en doen wat ze
moeten doen. De korrel is handig wit gelakt.
Voor onze gebrilde visie op doel, zou een fiberoptic korrel ook niet misstaan.

Bediening
Ook hier wordt de elegantie die het hele wapen
kenmerkt, doorgetrokken. De sledevangpal
en veiligheidspal zien er dus niet alleen heel
knap uit, ze zijn bovenal heel ergonomisch
ontworpen waardoor ze heel nauw bij de
positie van de duim liggen zonder te hinderen.
Samen met de trekker en hamer zijn ze in
deze Super Target uitvoering in mat zilveren
finish. De veiligheidspal kan door zijn lage en
slanke design overigens als thumb rest worden
gebezigd. De keuze voor reverse rails maakt
immers dat de slede niet over het frame hangt
en dus bij achterwaartse beweging nergens de
duim hoeft te raken.

De magazijnpal op zijn beurt, bevindt zich
veeleer anoniem tussen trekkerkast en
handgreep. Dat is allerminst een nadeel.
Aangezien het om een Target pistool gaat, zijn
snelle magazijnwissels geen reden om de pal
disproportioneel op te blazen. Merk op dat er
geen sprake is van een ambidextrous aanbod,
alles zit links op het frame.

Verder valt de oversized beavertail achteraan
het frame op. O.i. een terechte feature voor
elk wapen. Dit wapen heeft van ontwerp een
bewust heel laag gehouden miklijn.

Kortom de loop ligt niet veel hoger dan waar
het hand aansluit bij het frame. Dat moet het
natuurlijke mikgevoel – zogenaamde natural
point of aim bevorderen. Een beavertail is zo een
van die uitvindingen gelinkt aan het 1911 design
die niet alleen de hand diende te beschermen,
maar die ook ergens de zogenaamde muzzle
rise moet helpen beperken. De metalen lip
die op de hand rust, zorgt er als het ware
voor dat het wapen minder vrijheid krijgt
om te kantelen in de hand. Voorts geeft het
vooral een aangenaam aansluitend gevoel. Los
daarvan stond de originele P49 bekend om zijn
zogenaamde hammer bite. Door de lage slede
kon die de hamer wel eens net te laag, in het
vlees dus, duwen. Daarom ook deze beavertail.
Niets dat bij andere, goedkopere wapens, in de
regel afwezig is. Maar goed, het mag er niet
aan ontbreken.
10

Trigger

Safety
Afgezien
van
die
stijlvolle
oversized
veiligheidspal op de linkerkant van het frame,
bevat het wapen geen andere noemenswaardige
veiligheden. Een laderveiligheid om maar
iets te zeggen. Die ontbreekt dus. Is dat een
probleem? No way, maar om de een of andere
reden verwachtten we dat wel bij de P210.
Looks & uitvoering
Dat de 210 er elegant uitziet, behoeft geen
getraind oog. Iedereen met een beetje smaak,
kan niet om het gegeven heen dat de P210,
en dan hebben we het over het type in het
algemeen, zowaar bij de mooiste pistolen
behoort, ooit vervaardigd door vaklui. Deze 210
heeft een extra elegante toets door die volledig
doorlopende rails tot aan de kroon van de loop.
Dat oogt strak en modern en is bovendien ook
functioneel. Of dat onze grootste voorkeur
geniet? Neen, want we zijn meer voor de
zogenaamde Legend versies9, de moderne
P210’s die het meest gelijken op het origineel
van enkele decennia geleden. De Super Target
is dan ook vooral een sport pistool pur sang.
Anders dan de Legends versie, ontbeert die
steeds meer het knipoog naar het verleden.
Daar is vanzelfsprekend niets verkeerds mee,
maar traditioneel zoals we zijn, is dat voor ons
minder appellerend dan de meer standaard
ogende versie. Pas op, dat hebben we evengoed
met bv die CZ 75. Een oude standaard versie
spreekt ons meer aan dan de best getunede
Shadow 2. En zo gold dat ook voor onze 226.
Tegenover al dat standaard staan ongetwijfeld
eigenschappen die beter zijn, maar smaken
zijn zoals opinies en daarover zegde ene Clint
Eastwood ooit: “Opinions are like assholes;
everybody has one”.
9

De trekker bij een target pistool, is zijn
Achilleshiel. Alles staat of valt met de kwaliteit
ervan. En het zou maar wat vreemd zijn,
mochten ze bij SIG Sauer dat niet voor mekaar
hebben gekregen. Allereerst, het betreft een
SAO-trekker of Single Action Only – trekker.
Niets dat hoeft te verbazen, want voor Target
shooting zou een DA, of te Double Action
trekker passen als de spreekwoordelijke tang
op een varken. Met zijn druk van ongeveer
1,6 kg hebben we duidelijk te maken met een
standaard competitie setting. En dat is in
de praktijk ook te voelen. De trekker van de
geteste versie had een lichte sleep maar een
duidelijk afdrukpunt dat kort en precies was.
De sleep zelf was anders dan we verwachten
niet geheel smooth. We voelden toch wat licht
gekras. Dat kan zich wellicht verklaren door
het droog staan van het wapen en erg was het
ook niet. Het was gewoon iets dat we niet echt
verwachtten, gelet op alle andere bijzonder
smooth functionerende onderdelen. De trekker
zelf is, voor zover we zagen, niet verstelbaar,
maar met zo’n mooi trekkergewicht, hoeft daar
eigenlijk niet aangekomen te worden.

https://sigsauer.de/products/p210/
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III. Versies
Wat de versies van de P210 betreft, moeten we bekennen,
wordt het wel wat verwarrend. Er lijkt namelijk een
verschil in het aanbod al naargelang men de Duitse10 dan
wel de US11 official website van de fabrikant afschuimt.
Het is dan ook zo dat een deel van de productie – ook
van de 210 – ondertussen ook in de US geschiedt. Naar
verluidt zouden de Amerikanen zo hun voorkeuren hebben
waardoor ze wat aanpassingen maakten aan het uiterlijk,
maar evengoed aan de internals. Zo zagen we in US demovideos12 dat de Amerikaanse versie bv het zogenaamde
SIG-Sauer vergrendelsysteem hanteert (zie afbeelding
rechts), zoals dat ook de 226 en al zijn varianten kenmerkt.
Dat op zich is een variatie van het klassieke BrowningPetter systeem (nokken bovenop de loop die in de slede
klikken), maar toch, bizar dat daar een verschil op zit. In
de US oogt het aanbod alvast magerder en lijkt het zich
vooral te concentreren op een Target13, geen Super Target
dus.
Merk hier dus het iets kortere frame op alsook de extra
gripgroeven vooraan op de slede en - voor het meer
getrainde oog - ook de kleine finger serrations, de groefjes
voor de wijsvinger vooraan op de trekkerkast. Voorts
kregen hamer, trekker, sledevangpal veiligheidspal en loop
een nitron finish. All black dus. Wat er de precieze reden
voor is dat de Amerikaanse SIG 210’s verschillen van de
Duitse, is een raadsel. Dat het aanbod zelf minder ruim
is, kan o.i. wel worden verklaard door het gegeven dat de
Amerikaanse wapenmarkt er vooral minder een is van
target wapens dan van self defense schiettuigen.
In Europa is het aanbod echte sportpistolen aanzienlijk
rijker en o.i. ook veel fraaier. Ter gelegenheid van de
laatste IWA wapenbeurs (2019) werden enkele bijzonder
fraaie uitvoeringen gepresenteerd waar ons het water van
in de mond komt.
10
11
12
13

https://sigsauer.de/products/p210/
https://www.sigsauer.com/products/firearms/pistols/p210/
https://www.youtube.com/watch?v=7EmEyXimBJE & https://
www.youtube.com/watch?v=c8QtYAuyXQA
https://www.sigsauer.com/store/p210-target.html
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Zo is er de zogenaamde SIG 210 Midnight.
Een volledig hoogglans donker wapen met
gouden toetsen. Als u een Steinway of Yamaha
vleugelpiano heeft en u wil uw wapen laten
opgaan in het decor, leg het er dan gewoon
op. Bijzonder geslaagd, maar een voorwerp dat
best telkens met fluwelen handschoenen wordt
bepoteld. Niet omdat de coating niet krasvrij
zou zijn, maar wel omdat je er steeds alles op
ziet. De zwarte kolf is trouwens even goed uit
hout. Geen standaard wapen dus. Hij is dan
ook het product van SIG Sauer’s ‘Mastershop’.
Vergelijk dat zo een beetje met de Performance
Center van Smith & Wesson. De shop dus waar
ze de speciallekes in mekaar prutsen. Versies
zijn dan ook vaak gelimiteerd in oplage. Dat de
Midnight een beperkte versie is, blijkt o.i. al uit
het feit dat hij al niet meer wordt vermeld op
de officiële website. Zonder meer nu reeds een
zeldzaamheid en dus misschien veeleer een
belegging dan een gebruikswapen.

Een andere opvallende schoonheid in hetzelfde
exclusieve segment is de 6¨ Skeleton.

maken. De uitsparingen boven de slede en
ter hoogte van het frame houden het geheel
ondanks de lengte toch mooi in balans. Dit is
o.i. wel een ideaal gebruikswapen waarvoor
u de fluwelen handschoenen achterwege kan
laten.

Maar naast deze curiosa, zijn er natuurlijk
ook de meer ‘standaard’ ogende P210’s. We
mochten de Super Target 5¨ nitron bruiklenen.
Maar weet dat hij tevens in 6¨ bestaat en dit
zowel in nitron als silver versie. Hmm, zo te zien
aan die lengte, zou een bipod onder het frame
niet mogen ontbreken… Het wapen heeft
zoiets van een stretcher, u weet wel, zo’n veel
te lange Amerikaanse limo. Hoe lang die ook
oogt, hij blijft er wel elegant uitzien. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met de slanke body.
Iets wat trouwens meer het ‘oude’ SIG dan het
huidige SIG Sauer kenmerkt. Sinds de fusie van
beide ondernemingen medio jaren 70 van vorige
eeuw, werden de pistolen er trouwens in het
algemeen niet bepaald eleganter op. Ze werden
vooral geblokt en hoog. Een stijl en design
trouwens die veel fabrikanten zouden gaan
gebruiken en die nog steeds bijzonder populair
is. Hoe heette die Oostenrijkse fabrikant van
polymeer schiettuigen ook alweer?
Tenslotte, zoals hiervoor ook al vermeld, gaat
onze absolute voorkeur binnen het huidige
aanbod naar het ‘origineel’, of toch hetgeen
dat daar het dichtst bij komt. Deze Legend
dus. Maar met onze voorkeuren, hoeft u
vanzelfsprekend allerminst rekening houden,
remember de gevleugelde woorden van de
immer fijnbesnaarde Clint.

Onze eetkamer raakt stilaan verzadigd
van het water. Ook hier een staaltje van
innovatie, creativiteit en bovenal goede smaak.
Zo’n 6¨ loop kan het wapen wat neuslastig
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IV. Onderhoud
Brengt ons bij een onderdeel reinigen waaraan we niet veel woorden gaan vuilmaken. De SIG 210
laat zich uiteennemen zoals een doorsnee CZ dat doet. ’t Esj ni moeilijk, ’t esj gemakkelijk. De slede
een beetje naar achteren trekken en de sledevangpal er gewoon uitduwen/trekken. Slede naar
voor en hij ligt open. Veer verwijderen en loop uit de sledemond trekken en klaar is kees. Verder zal
je merken dat het er vanbinnen allemaal bijzonder netjes uitziet. Niet al te veel scherpe kantjes en
verborgen hoekjes waardoor het reinigen van de onderdelen aangenaam makkelijk gaat. Wat dat
betreft, doet hij mij aardig denken aan zijn Italiaanse concurrent van Pardini. Door de eenvoud van
demontage en de overzichtelijke binnenkant, een plezier om te kuisen.
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V. Schietervaring
Op de schietstand14 dan voor een get to know the gun ervaring. Viel dat even tegen zeg. Niet
zozeer omdat het pistool zwaar onderpresteerde, wel omdat het vizier op dit testwapen blijkbaar
door een vorige gebruiker ergens op Siberië was afgesteld. Helemaal rechts – buiten de kaart – zou
blijken. Na heel wat klikken en al evenveel patronen later kwamen we gelukkig wel terecht waar we
het ongeveer wilden. De occasionele uitschuiver – toegegeven soms was de trekker me iets te snel
weg – buiten beschouwing gelaten, vonden we uiteindelijk wel met een zekere regelmaat en gemak
onze weg naar het center. We gebruikten voor de test gewone 115gr Fiocchi munitie. Onze voorkeur
zou uitgegaan zijn naar iets met 124gr koppen van een ander merk. Maar goed, het was maar een
eerste kennismaking. We onthouden in elk geval de bijzonder aangename trekker, de zeer goede
balans van het wapen, de prima mikorganen en de lage bore-axis. Alles wat een goed targetpistool
moet hebben. Met zijn 1163gr niet bepaald licht, alleen voelde dat helemaal zo niet aan. En dat had
alles met die schitterende balans te maken en de ondersteuning die, die Nill match kolf biedt. Dat
smaakte alvast naar meer.

14

www.vpsg.be – VPSG Machelen
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VI. Prijs/kwaliteit
Steevast het moeilijkste onderdeel van een
wapenreview. Is het ding zijn geld waard? En
als het schiettuig al wat meer waard is dan een
ander wapen, hoeveel dan? …..Geen idee. Value
is what a damn fool will pay for it.

What’s in the box?
1 pistool met matchkolf, 1 viziersleuteltje, een
tube SIG Sauer gun grease en een extra 8
schots magazijn. Dat is meer dan genoeg om
roosjes te gaan melken.

De catalogusprijs van het geteste wapen is €
2800. Niet bepaald het spek dat regelmatig
door onze bek gaat, maar goed, het is wel een
SIG P210 niewaar, zowaar the Gold Standard
van de target pistolen en zoals gezegd, een
Maybach koop je ook niet voor de prijs van
een gewone Mercedes. Of het dat waard is, zal
ik hier niet beoordelen. Ik kan wel stellen dat
het veeleer een kwestie van keuzes is. Er zijn
mensen die voor die prijs 3 goede 9mm pistolen
kopen waarmee ze zich rot amuseren. Er zijn er
die gaan voor 1 wapen en dan het onderste uit
de kan willen halen. U plaatst de P 210 pistolen
dus best bij die laatste categorie van mensen.
Als u echt geld teveel heeft, of vaststelt dat
het verwachte resultaat toch niet echt gehaald
wordt met die goedkopere pistolen. Er is een
uitweg…
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VII. Conclusie en woord van dank
En daarmee zijn we aan het einde van deze wapenreview. We hebben met deze SIG Sauer een
aangename schietervaring beleefd die smaakte naar nog. Het verschil met een standaard 9mm
pistool, zoals we in het verleden reeds bespraken, kan in menige opzichten niet groter zijn. En
daarmee bedoelen we niet zozeer het schietplezier of de looks van het wapen, maar wel het gemak
waarmee we de roos raken. Geen frustraties over trekkerdruk, hoge opslag, vreemde balans of
zus-en-zo richtmiddelen. Alles op en aan het wapen is het resultaat van doordachte engineering
met maar 1 doel, de schutter zoveel mogelijk voldoening te bieden.
Voorts rest ons nog een woord van oprechte dank uit te spreken voor Ben & Martine van
Wapenhandel Trefpunt uit Merchtem die bereid waren ons dit wapen voor de review ter beschikking
te stellen. Merk op dat de handelaar een uitgebreide collectie zowel gewone als bijzondere en zelfs
ondertussen zeldzame SIG-Sauers in het aanbod heeft. Wie het merk sowieso genegen is, of wie
er kennis mee wil maken, kan het er het uitgebreide aanbod gaan aanschouwen en voelen. Een
goed winkelaanbod is immers belangrijk, want, alle Youtube reviews ten spijt, het in real life zien en
voelen van een schiettuig is nog steeds vaak de magische drempel om de stap naar een aankoop
te zetten en vooral om het voor jou meest geschikte uit het extreem ruime aanbod van wapens te
kunnen kiezen.
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Instructeur B geweerschieten 2020
Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een recreatieve
en/of competitieve geweerschutter te trainen en begeleiden, op
provinciaal en landelijk niveau.

Startdatum
23 oktober 2020

Locatie
Gent – theorie
Mechelen – praktijk

Toelatingsvoorwaarden
1) Het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten of Initiator
Geweerschieten bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
2) Het diploma Algemeen Gedeelte Instructeur B bezitten
3) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor
categorie D (geweer met getrokken loop)
4) Minstens 1 jaar lesgeef- en/of trainerservaring in clubverband
kunnen aantonen
Meer info vind je op deze link

De weg naar deze cursus
Wanneer je het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten
of Initiator Geweerschieten bezit, kan je inschrijven voor
het Algemeen gedeelte Instructeur B. Deze module wordt
sporttakoverschrijdend georganiseerd op verschillende locaties in
Vlaanderen. Je kan ervoor kiezen om via zelfstudie helemaal zelf
aan de slag te gaan of om lessen bij de Vlaamse trainersschool te
volgen.
Meer info vind je op deze link
Geslaagd voor het Algemeen gedeelte Instructeur B? Dan ben jij
volledig klaar voor de cursus Instructeur B geweerschieten!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt de helft van het cursusgeld
van ieder opleidingsonderdeel terug, wanneer u geslaagd bent +
actief trainer bent.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00.
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Programma
Datum nog te bepalen: FROS biatlon Oost-Vlaanderen (Oordegem) - massastart
In waves van 15 deelnemers door het prachtige domein van Oordegem!
Zaterdag 18 juli: FROS biatlon Limburg (Maasmechelen) - ploegproef
Teams van 3 personen nemen het tegen elkaar op in een heuse ploegproef!
Zaterdag 8 augustus: FROS biatlon Antwerpen (Schoten) - aflossing
Welk duo kan zich onderscheiden in deze aflossingsmanche?
Zaterdag 19 september: FROS biatlon West-Vlaanderen (Beveren-Leie) - individuele proef
Iedere minuut vertrekt er een nieuwe deelnemer. Wie behaalt de sterkste tijd?

Inschrijvingen
Jij gaat toch ook deze sportieve uitdaging voor het hele gezin (vanaf 10 jaar) aan?
Ervaringsdeskundigen uit de FROS-schietclubs staan voor jou klaar om je op een professionele
wijze klaar te stomen, zodat je ten volle van deze biatlonervaring kan genieten!
Inschrijven kan via deze link https://www.frosbiatlon.be/2020.
Alle informatie en nieuwtjes kan je ook vinden op onze website https://www.frosbiatlon.be/
of je kan ons volgen via onze Facebookpagina.
Tot binnenkort! FROS Multisport Vlaanderen

19

