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Wapenreview
Smith & Wesson SW22 Victory

VTS trainerscursussen
• toelatingsproef initiator
geweer- en pistoolschieten
• instructeur B geweerschieten
• initator kleischieten
Trimester 3
JAARGANG 2020

Club in de kijker

Coppens Schietsportcentrum

FROS MULTISPORT VLAANDEREN
BOOMGAARDSTRAAT 22 bus 35
2600 BERCHEM

Beste FROS leden, beste schutters,

Redactie
FROS werkgroep Sportschieten

Derde editie van ons tijdschrift, september 2020, en nooit gedacht
dat ik terug zou moeten openen met de Covid-19 pandemie.
Schietstanden zijn weliswaar terug open maar de pandemie heeft nog
steeds een aanzienlijke impact op onze geliefde sport. Wedstrijden,
evenementen en dergelijke worden afgelast of kunnen slechts
doorgaan onder strikte veiligheidsregels. Gelukkig kan ik jullie toch
nog enkele evenementen opsommen die wel kunnen doorgaan:
De Biatlon in Tongeren en de Grote prijs Mikpunt te Maasmechelen,
beiden op zaterdag 26 september, gaan wel door. Interesse om deel
te nemen ? Meer informatie vinden jullie verder in dit tijdschrift. Ik
kan jullie verzekeren dat de betreffende organisatoren er alles aan
doen om het veilig en conform de huidige coronamaatregelen te laten
doorgaan.

Lay-out
Frank Vleugels

Wil je zelf iets organiseren of een laatste update weten van de huidige
maatregelen, consulteer dan zeker de website van Sport Vlaanderen
waar je steeds de meest recente informatie kan terugvinden:
https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
Ook op de website van FROS houden we je op de hoogte van de meest
recente ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus:
https://www.fros.be/over-ons/corona
Opgelet, lokaal kunnen er strengere maatregelen van kracht zijn.
Informeer je dus zeker bij jouw provincie of gemeente.
Lees verder in dit tijdschrift zeker ook de informatie over de VTStrainerscursussen en de regeling betreffende de organisatie van de
toelatingsproeven.

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

Wat betreft de organisatie van trainingen, wedstrijden doelschieten,
dynamische disciplines, kleiduifschieten ed. hoop ik jullie de volgende
editie alvast nog meer goed nieuws te kunnen melden.
Tot slot wil ik afsluiten met een bedanking voor Bas Martens van SAM
wapenmagazine voor het ter beschikking stellen van het artikel over
het Smith & Wesson SW22 Victory pistool. Het begin van een mooie
samenwerking . . .
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Vorige maand gingen we ook van start met trainingen doelschieten
geweer. We organiseren de trainingen voorlopig iedere eerste maandag
van de maand te Machelen, maar bedoeling is deze naar verloop van
tijd uit te breiden naar alle provincies. De trainingen worden gegeven
met luchtkarabijnen. Heb je zelf geen luchtkarabijn? Geen probleem,
FROS stelt je er één ter beschikking.

N

Gunther Herregodts								
Landelijk Coördinator 								
FROS Multisport Vlaanderen

Het Smith & Wesson
SW22 Victory pistool
De SW22 Victory, is een Smith & Wesson kleinkaliber
pistool voor sportschutters.
Door Bas Martens, (SAM Wapenmagazine)
Bijna vier jaar geleden schrapte Smith & Wesson
het Model 22 uit het assortiment. Tot vreugde van
sommigen, want het waren foeilelijke dingen, maar ook
tot verdriet van velen. De keus aan betaalbare kleinkaliber S&W pistolen werd in één klap enorm beperkt.
Het Model 41 was erg duur, en het enig overgebleven
model, de.22 versie van het M&P pistool, zat meer in
de tactische hoek.
Inmiddels is er een waardige vervanger van het Model
22: het SW22 Victory sportpistool. Oppervlakkig
gezien lijkt dat pistool op het Model 22, maar daar blijft
het gelukkig bij. De SW22 is totaal anders gebouwd:
modern, strak, en solide. Geen lichtmetaal meer; loop,
staartstuk, afsluiter en kast van de SW22 Victory zijn
van gematteerd 400-serie roestvast staal, en dat voel
je. Ongeladen brengt het pistool een dikke kilo op de
schaal.
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Het S&W logo en de modelnaam op de
linkerkant van het staartstuk.

Smith & Wesson maakt de SW 22 Victory in
drie uitvoeringen: standaard, met camo finish,
en met een verlengde loop met schroefdraad,
voor een demper of compensator. Het
bedrijf heeft in een vroeg stadium contact
gezocht met leveranciers van after-market
onderdelen, zodat bedrijven als Tandemkross
en Volquartsen lopen, grepen, compensators
en verlengde spangrepen maken om het wapen
te pimpen
Echt nodig is dat allemaal niet, want het pistool
wordt compleet geleverd. Geen kunststof
koffertje, maar wel twee magazijnen, een extra
montagerail voor optische richtmiddelen, een
inbussleutel voor demontage, en een hangslot.

De SW22 Victory van links en rechts. Het
wapen is gelukkig niet zo lomp als het
eerdere Model 22.
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De Victory in hoofddelen.

Beschrijving
De SW22 is een massavergrendeld, singleaction pistool met een inwendige hamer.
Anders dan de meeste pistolen heeft de
SW22 geen slede, maar een vast staartstuk
met daarin een bewegende afsluiter, net als
trouwens de Ruger kleinkaliber pistolen. Uit
constructief oogpunt is dat een handige en
goedkope oplossing.
De 139 mm lange bull barrel is een massief
stuk staal, met een diameter van 22 mm. Het
achterste deel is versmald, tot een doorsnede
van 14,5 mm. Dat stuk is in het staartstuk
geschoven. Het heeft aan de onderkant een
uitholling, en daarin valt de ronde kop van
een inbusbout onderin het staartstuk. Dankzij
die constructie is de loop gemakkelijk te
demonteren of verwisselbaar.
Het staartstuk bestaat uit twee delen: aan
de voorkant een massief stalen blok met de
opening voor de loop,

vastgeperst in een rechthoekig huis van
gevouwen plaatstaal. In de rechterkant van
dat huis zit de uitwerp opening en onderin de
langwerpige uitsparing voor het magazijn en de
hamer. Links in het staartstuk zit de uitwerper,
een gebogen stalen plaatje dat met drie
puntlassen is vastgezet. Veel simpeler kan het
niet. Bovenop zit een langwerpig, gematteerd
viziervoetstuk met de in hoogte en breedte
verstelbare keep. De richtmiddelen van de
SW22 hebben groene optische vezels, twee in
de keep, één in de korrel. Naast het standaard
vizier wordt bij het pistool ook een Picatinnystijl montagerail meegeleverd, bijvoorbeeld
voor de afgebeelde Aimpoint Micro H-2. De
montagerail heeft aan de achterkant een
kleine keep, zodat hij ook zonder optische
richtmiddelen kan worden gebruikt. Beide
rails worden in een opstaande lip van het
staartstuk gehaakt, en aan de voorkant met
een inbusbout vastgezet. Verwisseling is een
fluitje van een cent.
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Het staartstuk met de afsluiter. Het
viziervoetstuk kan worden vervangen door een
montagerail in Picatinny stijl.

De uitwerper is een gebogen stalen plaatje dat
met drie puntlassen is vastgezet. Veel simpeler
kan het niet.

De afsluiter is een langwerpig stalen gietstuk.
De achterkant steekt met twee gegroefde
spanvlakken uit het staartstuk. Links bovenin
zitten de sluitveer en sluitveerstang. De
sluitveerstang ligt tegen een uitsparing van
het kunststof bufferblok achterin de kast. De
patroontrekker zit voorin de rechterkant van de
afsluiter. Hij dient tevens als een rudimentaire
laadindicator. Achter de patroontrekker zit een
klein kunststof nokje.

Als er een patroon in de kamer zit draait de kop
van de patroontrekker naar buiten en wordt
het nokje een klein stukje achteruit geduwd.
Het nut is beperkt, want er is geen enkele
markering die aangeeft wat de verschillende
posities betekenen.

Staartstuk met afsluiter schuin van onderen.
Hier is duidelijk te zien dat het staartstuk
uit twee delen bestaat: aan de voorkant een
massief stalen blok met een opening voor de
loop, en daarachter een rechthoekig huis van
gevouwen plaatstaal. Helemaal rechts zit de
inbusbout waarmee de loop wordt vastgezet.

De kast van de SW22 bestaat uit twee delen.
Het bovenste stuk, met de trekkerbeugel, het
trekkermechanisme, de hamer, magazijnpal,
sledevangpal en veiligheid is van staal. De
pistoolgreep is van kunststof met links en rechts
van de magazijnopening metalen plaatjes ter
versteviging. Voor- en achterkant van de greep
zijn fijn gechequerd. Aan beide kanten zitten
polymeer greepplaten met geruwde panelen
en een Smith & Wesson medaillon.

Nogmaals het staartstuk, maar nu met de
afsluiter ervoor. Rechts in de uitwerp opening
is de aanvoergoot te zien.
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De combinatie van kunststof greep met kunststof greepplaten lijkt dubbelop, maar heeft wel
degelijk zin. De afschroefbare greepplaten geven toegang tot verschillende onderdelen van het
mechanisme. Bovendien kunnen zo ook andere grepen worden gemonteerd. Wel opletten: de
veiligheid en magazijnpal worden alleen door de greepplaten op hun plek gehouden, en kunnen er
dus gemakkelijk uitvallen.
Onder de rechter greep zit de magazijnveiligheid. Dat is een lange strip die van de magazijnopening
omhoog loopt. De strip haakt aan de bovenkant haaks om de trekkerstang. Een veer duwt de
magazijnveiligheid (en daarmee de trekkerstang) omlaag. Daarmee wordt het contact tussen
trekkerstang en hamer verbroken. Pas als het magazijn in het pistool zit, duwt een nokje op de
bodemplaat de magazijnveiligheid omhoog. Daarmee komt ook de trekkerstang omhoog, zodat hij
weer contact kan maken met de tuimelaar die de hamer gespannen houdt. De veiligheid werkt op
dezelfde manier. Als de veiligheidspal omhoog scharniert duwt hij aan de andere kant van de kast
de trekkerstang omlaag, zodat ook hier het contact met de hamer wordt verbroken.

De voorkant van de 22 mm dikke bull barrel.
De korrel heeft een groene optische vezel

De SW22 wordt geleverd met twee vizierrails.
De een heeft de verstelbare keep met
optische vezels, de andere is geschikt voor
de montage van bijvoorbeeld dotsights.
Beide worden in een opstaande lip van het
staartstuk gehaakt, en aan de voorkant met
een inbusbout vastgezet.
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Dankzij de montagerail kan het pistool met verschillende
richtmiddelen worden gebruikt, zoals deze Aimpoint Micro H-2.

Bediening
De SW22 Victory is een pistool voor rechtshandigen: veiligheid, sledevangpal en magazijnpal zitten
alleen aan de linkerkant. Bediening van het pistool is gemakkelijk. Het magazijn wordt geladen
door de knop van de aanbrenger naar beneden te duwen; een bijna 120 jaar oude constructie
die is overgenomen van het Parabellum pistool. Gevuld magazijn in de greep en aanduwen tot de
magazijnpal vastklikt. Vervolgens de afsluiter naar achteren trekken en laten gaan.
Er zit nu een patroon in de kamer en het wapen is klaar om te schieten. De veiligheidspal heeft
jammer genoeg geen enkele markering. Een rood puntje was handig geweest. Naar boven
is veilig, naar beneden ontzekerd. De afsluiter blijft na het laatste schot openstaan, omdat de
aanbrengerknop bij een leeg magazijn de sledevangpal omhoog duwt. Zijn nok komt dan voor de
afsluiter te liggen. Met de sledevangpal kan de afsluiter weer worden gesloten, ook als er nog een
leeg magazijn in het wapen zit.

8

Demontage en montage
Demontage van de SW22 gaat als volgt:
- Haal het magazijn uit het wapen en controleer
op de kamer leeg is. Laat de afsluiter naar
voren gaan; de hamer mag gespannen blijven
staan.
- Draai de inbusbout net voor de trekkerbeugel
los, tegen de klok in. Bij de eerste keer is
daar flink wat kracht voor nodig. Verwijder
de schroef uit de kast.
- Houdt het pistool vast met de greep in de
rechterhand. Til de loop iets op, en trek loop
en staartstuk naar voren van de kast.
- Haal de afsluiter naar achteren uit het
staartstuk.
- Druk de achterkant van de sluitveerstang
iets naar binnen, schuif hem opzij, en laat
sluitveer en sluitveerstang voorzichtig naar
achteren uit de afsluiter komen.
- Draai de inbusbout onderin het staartstuk
een paar slagen los. Hierna kan de loop uit
het staartstuk worden gehaald.
Voor wie wil kan ook het magazijn uit elkaar.
Dat gaat als volgt:
- Steek
een
pin,
inbussleutel
of
schroevendraaiertje door de opening
onderin de sleuf van de aanbrengerknop.
Duw de veer iets omhoog zodat hij los komt
van de bodemplaat en schuif de bodemplaat
naar achteren van het magazijnhuis. Laat de
veer voorzichtig naar buiten komen. Met de
aanbrenger in zijn onderste positie kan de
aanbrengerknop eruit worden getrokken en
kan de aanbrenger uit het magazijn worden
gehaald.
Montage van magazijn en pistool gaat in
omgekeerde volgorde. Smith & Wesson
adviseert van tijd tot tijd de loopschroef te
controleren en zo nodig iets aan te draaien.
Het instructieboekje van Smith & Wesson
is overigens erg duidelijk, met uitstekende
aanwijzingen.

De afsluiter, met ernaast de sluitveer en
sluitveerstang.

De afsluiter schuin van voren, nu met de
sluitveer op zijn plaats.

De afsluiter blijft open staan op een leeg
magazijn. In de uitwerp opening is de
sluitveerstang zichtbaar.

De praktijk
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De SW 22 heeft een kunststof greep,
met kunststof greepplaten. Dat lijkt
dubbelop, maar die greepplaten geven
toegang tot verschillende onderdelen
van het mechanisme.

Een nokje op het bodemstuk van het magazijn drukt de magazijnveiligheid omhoog en
schakelt hem daarmee uit.
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De verschillende onderdelen van
het pistool met gespannen en
ontspannen hamer.
1. kast;
2. Ligplaats van de loopbus;
3. Magazijnpal;
4. Sledevangpal;
5. Magazijn;
6.Aanbrenger;
7. Nok van de sledevangpal;
8. Trekkerstang;
9. Hamer;
10. Buffer;
11. Veiligheidspal.

3
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Het eerste dat opvalt aan de SW22 Victory is het gewicht.
Met 1060 gram is het pistool maar een half onsje lichter
dan een Colt 1911A1. Dat is fors voor een kleinkaliber
pistool. Een flink deel van het gewicht (340 gram) komt
voor rekening van de loop. Ook opvallend is het formaat
van de greep. Die is nogal fors, mede dankzij de bolle
greepplaten. De combinatie ligt echter erg plezierig in de
hand, solide en stroef.
De standaard keep en korrel van de Victory zijn prima. De
drie groene dots geven een helder en duidelijk richtbeeld,
ook op een minder goed verlichte binnenbaan. Ze liggen
vrij ver boven de schiethand, maar dat maakt weinig uit;
mede dankzij de zware loop heeft de SW22 nauwelijks
op- of terugslag. De sledevangpal van het pistool werkt
prima maar gaat nogal zwaar. Het is handiger om bij een
magazijnwissel de afsluiter iets naar achteren te trekken.
Een ander puntje van kritiek is de veiligheid. Wie bij het
schieten zijn duim gestrekt langs de kast wil leggen, duwt
soms per ongeluk de veiligheid omhoog, en dan gaat het
schot natuurlijk niet af.
Dat is echter peanuts vergeleken met de goede kanten
van het pistool. De Victory heeft een heerlijke trekker.
Zo’n 2 mm voorloop, en een mooi droog drukpunt. In de
trekker zit een boutje voor de instelbare trekkerstop.
De extra Picatinny rail geeft een boel alternatieven.
Passing en afwerking zijn netjes, met laser gegraveerde
logos, merken en nummers. Demontage en montage zijn
eenvoudig, het pistool ligt goed in de hand, en het ziet
er leuk uit. En het belangrijkste: de dikke loop groepeert
prachtig – zie de foto.

De SW22 is modern, strak, en solide.

Technische
gegevens
Model			SW22
Kaliber		

.22 LR

Lengte		

234 mm

Looplengte		

139 mm

Gewicht		 1060
gram
Magazijn		 10
patronen

De SW22 Victory kan naar
believen worden opgetuigd, zoals
hier met een compensator, duimsteun en
Sightmark Mini Shot dotsight.

(Dit artikel verscheen in iets gewijzigde vorm eerder in SAMWapenmagazine)
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Van Nieuwenhuyse

www.vnwetteren.be

airsoft - outdoor - jacht & schietsport

Hoenderstraat 70, 9230 Wetteren – 09 369 16 69 – vnwetteren@telenet.be

Club in de kijker

Coppens

Schietsportcentrum
Ooit al eens in de schietclub Coppens Schiet-sportcentrum
geweest? Deze club, opgericht in 1989 door voorzitter Paul
Coppens, kan je terugvinden in Knokke-Heist!

Website:
www.coppensschietsport.com
Facebook:
CoppensschietsportCentrum
Instagram:
coppenswapenhandel
Adres:
Kragendijk 98 te 8300 Knokke-heist
Telefoon:
050/62.14.35
Mail:
info@coppensschietsport.com

31 jaar later telt de club zo’n 600 aangesloten leden bij
FROS Multisport Vlaanderen, waarbij iedereen vanaf 18
jaar welkom is om er de schietsport te beoefenen. Ook
rolstoelpatiënten kunnen er terecht met de speciaal voor
hen aangepaste schietbaan!
Coppens Schietsportcentrum is gevestigd in een
oude fabriekspand. Deze club beschikt over een eigen
schietstand met vijf schietbanen, waar gevuurd kan worden
op afstanden tussen 10 en 25 meter. Er kan gevuurd worden
met alle wapencategorieën, in diverse kalibers, zowel met
eigen wapens als met clubwapens.
Maar er is meer… iedere baan is uitgerust met een
automatische kaarttransporteur en elke schutter heeft een
baankijker ter beschikking. De ruimtes tussen de schutters
zijn afgebakend met een betonnen muur met brandvrije
panelen, en de kogelvanger bestaat uit een 5 meter diepe
zandlaag. Elke schutter kan ook op gelijk welk tijdstip zijn
eigen kaart ophangen en afhalen.
Ondertussen is de schietstand uitgebreid met een
wapenhandel, bureaus en een cafetaria. Een echte
familiezaak, want ondertussen werken echtgenote Nancy
Coppejans en zoon Ries, die tevens ook wapenhandelaar is,
mee in de zaak. Zowel de schietstand als de wapenhandel
zijn vlot bereikbaar via de nieuwe A11, en hebben een ruime
parking.
Ook is Coppens Schietsportcentrum een examen-centrum
van FROS, zowel voor theorie als praktijk. Je kan er dus
terecht om de examens af te leggen in functie van de
definitieve sportschutterslicentie!
Interesse om Coppens Schietsportcentrum te ontdekken?
Deze club is 6 dagen op 7 open, en is enkel op maandag
gesloten.
Sportschutters die geen lid zijn van deze club, zijn na
afspraak welkom voor een rondleiding, een initiatie
onder begeleiding, en kunnen ook gebruik maken van de
accommodatie en clubwapens. Aarzel dus niet om kennis te
maken met de mogelijkheden van deze fantastische WestVlaamse schietclub!
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Training doelschieten (geweer)
Ben je sportschutter maar zijn je resultaten niet echt wat ze
zouden moeten zijn of hoe jij het zou willen !
Dan heeft FROS goed nieuws !
Vanaf augustus starten we met trainingen doelschieten.
We starten heel bescheiden, iedere eerste maandagavond van
de maand. Naar gelang het succes uitbreidbaar naar meerdere
dagen in verschillende clubs.
De trainingen gebeuren met luchtdrukwapens. Heb je een eigen
wapen (geweer) breng dit gerust mee. Geen eigen wapen, geen
probleem, FROS voorziet luchtdrukwapens voor de trainingen.
Locatie: VPSG, Budasteenweg 9, 1830 Machelen
Wanneer: eerste maandag (avond) van de maand (vanaf augustus
2020)
Inschrijven: Mail naar schutters@fros.be onder vermelding
‘’training doelschieten – geweer’’ Zet er ook bij of je een eigen
wapen hebt

Biatlon Tongeren
Op zaterdag 26 september kan u deelnemen aan de
tweede editie van de biatlon in Tongeren. In teams van
3 personen loopt u door de prachtige stad Tongeren,
gecombineerd met een stukje natuur. Start, aankomst
en de schietzone na iedere loopronde zijn voorzien op
’t Vrijthof, de Grote markt van Tongeren! FROS staat
binnen deze organisatie in voor het schietgedeelte.
FROS-leden krijgen korting bij deelname aan
deze wedstrijd. Bij vertoon van de FROS-lidkaart
krijgen ze de dag van de organisatie €5 van het
inschrijvingsgeld terug.
Meer info + inschrijvingen:
http://biathlontrophiesbelgium.be/
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Toelatingsproef
Initiator geweer- en pistoolschieten
Wenst u in 2021 (of later) een cursus initiator geweer- en
pistoolschieten te volgen? Hiervoor worden tussen 1 september
2020 en 15 januari 2021 op verschillende locaties toelatingsproeven
georganiseerd. Voor deze proef moet je geslaagd zijn om te kunnen
deelnemen aan de opleiding initiator geweer- en pistoolschieten.

WAT HOUDT DE TOELATINGSPROEF IN?
Elke kandidaat dient zowel met een geweer als met een pistool
of revolver twee maal 20 schoten te doen. Tijdens de eerste 20
schoten moet de kandidaat minstens 80% schieten in de eigen
discipline. In de tweede reeks schiet de kandidaat 20 schoten met
het andere type wapen. Hierbij moet er minstens 60% geschoten
worden. De doelen waarop geschoten wordt zijn steeds de officiële
kaarten voor de desbetreffende discipline. Concreet:
• Pistool : 20 schoten op 25m met 1 hand
OF 20 schoten op 10m lucht
• Geweer: 20 schoten op 50m liggend
OF 20 schoten op 10m lucht
DATA TOELATINGSPROEVEN
TOELATINGSPROEF
INI G&P BLIKI SHOOTING WORLD
o 23/10/2020: 19.00 – 22.00
o 11/12/2020: 19.00 – 22.00
o 15/01/2020: 19.00 – 22.00
• Maximaal 10 deelnemers
• Lucht en 25m mogelijk

TOELATINGSPROEF
INI G&P GERAARDSBERGEN
o 21/11/2020: 14.00 – 16.00
o 28/11/2020: 14.00 – 16.00
• Maximaal 10 deelnemers
• Lucht en 25m
TOELATINGSPROEF
INI G&P PLUTO DENDERMONDE
o 13/11/2020: 19.30 – 21.30
o 27/11/2020: 19.30 – 21.30
• Maximaal 10 deelnemers
• Enkel lucht

TOELATINGSPROEF
INI G&P MECHELEN
o 12/12/2020: 14.00 – 16.00
• Maximaal 10 deelnemers
• Enkel lucht

INSCHRIJVING TOELATINGSPROEF
Inschrijven voor de toelatingsproef kan via de website van de
Vlaamse Schietsportkoepel.
Geslaagd? FROS betaalt
toelatingsproef terug!

het

inschrijvingsgeld

van

deze

Meer info over de cursussen sportschieten, waaronder de cursus
initiator geweer- en pistoolschieten, kan u terugvinden via de
website van de Vlaamse Trainersschool.
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Initiator kleischieten 2020
Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een beginnende
en/of recreatieve kleischutter te begeleiden.

Startdatum
10 oktober 2020

Locatie
Gent – theorie
Bauffe – praktijk

Toelatingsvoorwaarden
1) Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin
de cursus start
2) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor
categorie C (geweer met gladde loop)
3) Slagen voor de toelatingsproef
Meer info (lessenrooster, inschrijvingsprocedure,…) vind je op:
deze link

Gegevens toelatingsproef
Datum: 29 augustus 2020
Locatie: schietstand Bauffe of Tir Der Kempen (eigen keuze)
Meer info vind je op deze link
FROS Multisport Vlaanderen biedt begeleide trainingen aan in
functie van de toelatingsproef in de schietstanden Bauffe en Tir
der Kempen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volgen van één
of meerdere trainingen, ter voorbereiding van de toelatingsproef
van deze initiatorcursus, aarzel dan niet om FROS te contacteren
via sportschutters@fros.be, zodat we een geschikte datum
kunnen afspreken!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt zowel de bijdrage aan de
toelatingsproef als de helft van het cursusgeld 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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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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Heufkensweg 7 bus 1
3630 Maasmechelen
089/76.37.73
mail: mikpunt@telenet.be
www.mikpunt.eu

Openingsuren:
wo + do : 18 – 24 u.
vr. : 15 tot 24u.
zat. + zon. : 14 – 24h u.
zat. : 09 – 12 u.
Ma + di : gesloten.

Grote prijs Mikpunt
18, 19, 20, 25, 26 & 27 september

Geachte sportschutters ,
op 18, 19, 20, 25, 26 & 27 september worden alle schutters uitgenodigd voor deelname
aan de Grote Prijs Mikpunt.
Volgende disciplines kunnen geschoten worden op 25, 26 en 27 september namelijk :
• Disc. 4, 9, 11, 15, 16, 17 + lucht opgelegd tellend voor de Masters of Flanders.
• Disc. 4, 9, 11, 13, 15, 16, 17 en lucht opgelegd.
(Grote Prijs Mikpunt)
• Disc. 15 Circuit National Free Pistol
• Precisie geweer 100 meter + Bench Rest 50 meter (Zaterdag 19 sept. 2020)
• Ordonnantie geweer (Vrijdag 18 sept. 2020)
• Field Target + Hunter Field Target
(Zondag 20 september 2020 – 14h00)
• Bowling Shooting.
(Zondag 20 september 2020 – 19h00)
Inschrijving :
Via de link op de website of opgegeven links.
1 ste inschrijving 10,00 euro, vanaf 2 de inschrijving 8,00 euro met 1 lot per inschrijving voor de
tombola. Zie planning op volgende pagina.
Prijzen :
Waardebonnen zullen worden uitgeloot onder alle deelnemers .
Het klassement zal na de wedstrijd verschijnen op de website en verstuurd worden per mail.
Schutters dienen in het bezit te zijn van de nodige documenten.
NOTA :
- 50 meter liggend elektronische Meyton.
- Vrij pistool 50 meter + luchtdruk op kaarten.
Reservatie is noodzakelijk, via de link op de website :
www.mikpunt.eu of via de volgende links => Inschrijving - Bezettings tabellen
Sportieve groeten,
Jean & Lina

Federatie
Karabijn- en
Pistoolschutters
Antwerpen

FKPA Wedstrijdkalender FKPA najaar 2020
DATUM

EVENEMENT

ORGANISERENDE CLUB

Zaterdag 12/09/2020

Snelvuur Bis

DMST (Turnhout)

Zaterdag 19/09/2020

LK Precisie Schieten

Argentum (Kontich)

Zondag 27/09/2020

Bevordering

DMST (Turnhout)

Zaterdag 17/10/2020

LK Wedstrijd Br50

Argentum (Kontich)

Zondag 08/11/2020

Luchtpistool

DMST (Turnhout)

Zaterdag 14/11/2020

LK Precisie Schieten

Argentum (Kontich)

Zaterdag 14/11/2020

Snelvuur

DMST (Turnhout)

Zondag 15/11/2020

Centerfire

DMST (Turnhout)

Zaterdag 12/12/2020

LK Wedstrijd Br50

Argentum (Kontich)

Meer info + inschrijvingen: fkpa.optijd.be

Kent u SAM-Wapenmagazine?
SAM-Wapenmagazine is al bijna veertig jaar het
mooiste, dikste en meest complete Nederlandstalige wapenblad.
SAM-Wapenmagazine bericht elke twee maanden
over alle facetten van vuurwapens: geschiedenis,
techniek, munitie, bedrijven, musea en beurzen.
SAM is geen schietsport magazine, er worden dus
ook militaire wapens in besproken. Het blad heeft
vaste rubrieken met boekrecensies, informatie
over wapenveilingen, wapennieuws en optiek.
De inhoud van het meest recente nummer, en een
volledige inhoudsopgave, staan op de website:
www.samwapenmagazine.nl.

Aanbieding
SAM-Wapenmagazine is te krijgen bij de betere
kiosk. U kunt ook profiteren van onze kennismakingsaanbieding:

Zes nummers SAM-Wapenmagazine
voor maar € 39,95.
Dat is € 5,00 korting op de normale abonnementprijs voor België.

Hoe aan te melden?
Stuur een e-mail met uw naam en adres naar
info@samwapenmagazine.nl. U krijgt dan van ons
een betalingsverzoek. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een jaar lang SAM Wapenmagazine
thuisbezorgd.

