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Beste sportschutters,
We horen in de wandelgangen dat de heropstart van de uitgave van
het geliefde FROS tijdschrift door de schutters zeer erg gewaardeerd
wordt. De tweede editie mocht dan ook niet te lang op zich laten
wachten. Met de vakantie voor de deur en in het achterhoofd de
schutters die op een exotisch strand misschien wat meer tijd hebben,
werd onze klassieke wapenbespreking meteen een dubbele versie. Dit
keer een bespreking van twee alternatieve repeteer .22 long rifles, de
ISSC SPA versus de Browning BL 22 Grade II.
Ik wil van de gelegenheid ook gebruik maken om Peter Vandenbussche
te bedanken die met dit prachtig artikel ons tijdschrift toch een
belangrijke meerwaarde geeft.
Ondertussen hebben we bij FROS natuurlijk ook niet stilgezeten. In
april werd in samenwerking met de Merodeschutters Turnhout onze
eerste FROS Biatlon georganiseerd. Onder een stralende zon en met
een 60tal deelnemers was dit event meteen een schot in de roos.
Het enthousiasme onder de medewerkers en deelnemers was zo groot
dat we maar meteen besloten hebben er een tweede te organiseren,
dit keer in samenwerking met Argentum te Kontich op zaterdag 29
september 2018. Noteer de datum alvast in jullie agenda.
Verder wil ik jullie nog meegeven dat de Vlaamse Trainersschool begin
2019 een opleiding Initiator Geweer- en Pistoolschieten organiseert en
dat we met FROS in 2018 voluit gaan voor veiligheid en bijscholingen.

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

Wil je graag je club of activiteiten in de kijker zetten, laat het ons
gerust weten op schutters@fros.be. We nemen dit graag op in ons
volgend tijdschrift.
Nu wens ik jullie een welverdiend verlof toe en hopelijk zien we mekaar
na het verlof op een FROS activiteit of bijscholing.
Gunther Herregodts
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Alternatieve repeteer .22 long rifles
ISSC SPA & Browning BL 22 Grade II
I.

Inleiding

Het is dat we ons bijtijds voldoende ‘alternatief’ voelen om ook eens onze focus te
verplaatsen naar wat we zonder twijfel kunnen kwalificeren als alternatief op de markt
van .22LR lange wapens. Of het daarbij gaat om geweren of karabijnen is een kwestie
van semantiek, maar dat het gaat over lange klein kaliber schiettuigen met een andere
mechanische werking dan de klassieke grendel-actie of zogenaamde ‘bolt action’, is een
vaststaand feit.
De scope van dit artikel is geenszins om een vergelijking te maken tussen appel en peer in
de verzadigde fruitmand van de .22LR lange wapens. Veeleer is het de bedoeling om erop
te wijzen dat er ook alternatieven zijn voor klassieke – dertien in een dozijn - grendelactie geweren en karabijnen die zo veelvuldig op de schietstand opduiken. Waarmee we
uiteraard niets over de kwaliteit van deze schiettuigen hebben gezegd, wel enkel dat de
keuze ervoor vaak is gelegen is in een vorm conformisme. U kent dat ongetwijfeld wel: ‘ja
maar de rest van de rij op de schietbaan schiet ook met - we noemen maar iets - een CZ
452’. Niets om beschaamd over te zijn uiteraard, want ondergetekende is er ook bijzonder
tevreden eigenaar van. Maar evengoed is het interessant om de weifelende en twijfelende
beginnende of gevorderde schutter die op zoek is naar een eerste of extra wapen er (nog
eens) op te wijzen dat er meer dan het vertrouwde (be-)staat in de catalogen van bekende
merken en in de rekken van onze wapenhandelaars. Op het eerste zicht hebben beide
wapens alvast kennelijk weinig gemeenschappelijk. Verder zal blijken dat ze nochtans wel
wat gelijkenissen vertonen.
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II.

Concept – looks - werking

II.a. ISSC SPA 1 17/22 Standard wood
Met de ISSC SPA hebben we te maken met een
buitenbeentje in het klassieke aanbod. Het is
een wapen buiten populaire categorie en om
die reden alleen al bijzonder het bespreken
waard. Laat ons even beginnen met te
zeggen welke de origine is van het wapen en
waarvoor de afkorting staat. ISSC is opgericht
in 2008 door ene Wolfram Kriegleder, een ex
Walther designer, en staat voor …. Goeie vraag
eigenlijk. Een zoektocht op de website van de
fabrikant brengt alleszins geen onmiddellijke
verheldering, behalve dan dat de onderneming
zich afficheert als groothandelaar van diverse
merken, zoals HK, Savage arms, Schmeisser,
Mossberg, FAB Defense, GSG usw2 … en sinds
2009 begon met het ontwerpen van een eigen
lijn wapens, te beginnen met de M22, de Glock
kopie in 22LR.

1
2

http://www.issc.at/?lang=en
De cataloog van de verdeler oogt alleszins indrukwekkend: http://www.issc.at/wp-content/uploads/
gesamtkatalog-2017/ISSC_2017_view.pdf

Een grondige Google zoektocht vertelt ons
dat ISSC staat voor International Sports and
Security Consulting en zegt ons ook dat de
Oostenrijkse firma Anschluss zocht met Duitse
onderneming genaamd ESC3 uit de stad ULM
die de ‘engineering’ van een deel van haar
eigen vrij beperkte gamma voor haar rekening
neemt, maar dat de wapens voorts wel made in
Austria zijn. ESC zelf is ook een groothandelaar
van diverse merken die ook door ISSC worden
ingevoerd en verdeeld over Oostenrijk. Tot daar
de achtergrond van de onderneming, want
dat is allerminst belangrijk voor het concept
en uiterlijk van dit wapen. Hoewel... Het feit
dat het wapen conceptueel refereert aan de
technologie gebruikt in zogenaamde biatlon
geweren en deze sport ook in het schitterende
bergland Oostenrijk bijzonder populair is –
weze het dat de sport eigenlijk haar oorsprong
kent in de activiteiten van het Noorse leger zegt wel iets over de voorkeur van de fabrikant
voor de gekozen mechaniek.
3

http://www.escgmbh.biz/index.html
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SPA – Straight Pull Action
En die mechaniek heet SPA of te straight
pull action. Hoewel die er ook in andere
varianten kan komen, zoals bv. die van de
gerenommeerde Zwitserse Schmidt-Rubin of
de moderner Belgische Browning Acera, leunt
deze SPA toch iets dichter aan bij de moderne
generatie biatlon geweren. Hoewel we ook hier
meteen moeten nuanceren, want de Noorse
soldaten die het langlauf- en schietgebeuren
reeds in de 18e eeuw koppelden aan hun
militaire manoeuvres, gebruikten allerminst
deze technologie. Dat was vanzelfsprekend
die van de militaire wapens van toen. Naar
verluidt werd tot in de jaren 60 van vorige
eeuw trouwens nog geschoten met originele
militaire kalibers à la 30-06 of 7,62x51. Het is
dus pas vrij recent dat klein kaliber en biatlon
samengaan.

actie naar achteren te kunnen laten bewegen.
Dat maakt het er niet makkelijker op om
precies te schieten, net na een zware fysieke
uithoudingsrace op latten. Met de straight pull
heb je het voordeel dat de schutter geen visuele
hinder ondervindt van een opengetrokken
grendel en de miklijn dus vrij blijft enerzijds en
hij bovendien geen opwaartse beweging dient
te maken alvorens de grendel naar achteren te
bewegen anderzijds.

De biatlon SPA-technologie is dan ook een vrij
moderne, daterend van de jaren tachtig. Het
moest voor de wedstrijdschutters bovenal
de inherente nadelen van een klassieke boltaction wegnemen. Die bestaat erin dat de
‘pull’ niet in een beweging geschiedt, niet
recht is dus, maar dat een grendel eerst naar
boven moet worden geklapt om dan pas de
5

Het hele repeteer-gebeuren speelt zich af
langs de zijkant van het wapen en binnen het
grendelhuis en dit door het simpelweg naar
achteren trekken van de hendel en dan opnieuw
naar voren te duwen en te vergrendelen. De
korte travel van dit zuiver mechanische systeem
maakt dat er ook met de nodige snelheid
kan worden herladen. Vanuit een bepaalde
hoek bekeken, zie je er gewoon een dwarse
toepassing in van een Luger P08 kniegewricht
mechaniek. Waarmee meteen gezegd is dat de
ontwerpers van de biatlon geweren in de 80’er
jaren wel heel ‘oude mosterd’ zijn gaan halen
bij andere, legendarische fabrikanten.

Uiterlijk is de ISSC SPA .22LR een klassiek
ogend karabijntje. De kolf is er dan ook
gewoon een uit mat geschaafd walnotenhout
dat na aanschaf best nog een extra laagje
olie verdiende. Het wapen heeft voorts geen
vaste richtmiddelen. Een ‘kale’ loop van 51 cm
wat het dus technisch tot de categorie van
karabijnen doet behoren. Voorts een 10 schots
magazijn dat appelleert aan dat van een M1
.30 carbine en een vrij impressionant 17,8cm
lang aluminium grendelhuis waarover een 11mm
sleuf is getrokken.
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Dat laatste laat ruimschoots de montage en positionering van
menig stuk groter optiek toe. Zeker een troef daar dit wapen
er een is om d’office uit te rusten met kijker. Achteraan de
kolf geen plastiek, maar een degelijke rubberen non-slippery
butt-plate. De straight-pull grendelknop is oversized, kortom
het ding past in elke hand. Vervaardigd uit polymeer, net zoals
het magazijn en de trekkerbeugel overigens. Gewicht: alles bij
mekaar (zonder kijker en montageringen) ongeveer 2,7kg. De
kolf zelf is behoorlijk recht en hoog, wat zeker een troef is voor
de benchrest schutter. Al bij al een keurig ogend design dat
dus visueel het midden wil houden tussen een jachtkarabijntje
voor small varmint enerzijds en een echt degelijk target
wapentje voor het precisie schijfschieten anderzijds.
De loop dan: ein Präzisionlauf der Firma Lothar Walther. Dat
laatste laat vermoeden dat de fabrikant echt wel een kwaliteitsproduct wil aanbieden. In dikte
alvast gelijk aan een dikkere varmint loop van eender welke concurrent die zulks aanbiedt. De loop
heeft in deze .22LR4 uitvoering een standaard rate of twist van 1:16 inch of te wel 406mm. Dat is
overigens net hetzelfde voor de Browning.

Precisie schutterij
Voor de liefhebbers daarvan is er zeer goed nieuws. Naast de eerder genoemde hoge kwaliteitsloop
is er ook een onwaarschijnlijk goede trigger. Die trekker is immers vederlicht en bovendien
afstelbaar. 2 inbus schroeven wijzen erop dat zowel travel van de trekker als veerdruk nog een
correctie naar eigen dunken toelaten. Al moet ik in dit verband bekennen dat het wapen in mijn
geval out of the box een prima verhouding heeft van beide parameters. Voorts is er onder de ruime
trekkerbeugel ook een safety knop voorzien. Dat is in de soort schuifschakelaar die voorts geen
hinder vormt voor het schieten.
4

Het wapen is tevens verkrijgbaar in .17HMR en .22Magnum
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Varianten
Voor wie hout en metaal geen combinatie van deze tijd meer zou zijn en bijvoorbeeld graag het
camouflage pak aantrekt of fan is van artificiële materialen, de SPA komt er ook met een camo
kolf (diverse schakeringen) en zwart polymeer kolf alsook een all black tactical versie. Die laatste
is zelfs uitgerust met dezelfde kleine flash hider en een Picatinny rail onderaan het voorhout ter
montage van een bipodje. Gerief dat we ook terugvinden op de MK22, de klein kaliber FN SCAR
kopie die we eerder al eens bespraken in een magazine. En tenslotte prijkt er in de recentste
cataloog ook een tactical sniper versie (zie verder)
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II.b. Browning BL22 Grade II5
De Browning dan. Over de geschiedenis van de
fabrikant ga ik u niet vervelen. Daar zijn inmiddels
heel wat boeken over geschreven. Maar dat de
naam meteen heel wat vakmanschap bij het
vervaardigen van vuurwapens inluidt, is een
volstrekt redundante opmerking. Dat Browning
bovenal een internationale onderneming is,
bewijst de herkomst van deze BL22. Made
in Japan, door Miroku6. Voor de bekenden in
het wapencircuit betekent zulks allerminst
minderwaardige kwaliteit. Niet alleen ligt
de kwaliteitsnorm in Japan in het algemeen
sowieso behoorlijk hoog, maar de schutters die
een 2-loop van hetzelfde Browning-Miroku7 in
huis hebben, weten evengoed dat de kwaliteit
er niet moet voor onderdoen voor een van
Luiksen huize. Maar die BL22 dus. Een heel
ander wapen, met één bijzondere eigenschap
die hem prima vergelijkbaar maakt met die
andere .22LR die we zonet bespraken, nl. de
zogenaamde short stroke reloading, in casu de
short lever throw.
5
6
7

De BL22 heeft dan wel weinig mechanisch
gemeenschappelijk met de SPA, maar met
zijn ‘short movement action-lever’ herlaadt
hij wel even snel of misschien nog sneller als
een SPA. Als lever-action wapen (hefboomrepeteer) in klein kaliber, heeft Browning er
dus voor gekozen om daar te stoppen waar
het volstaat om een patroon uit te werpen en
een andere te kameren, ergens bij 33° alwaar
een concurrente lever-action van bv. Marlin of
Uberti in gelijk kaliber de volle travel or throw
van om en bij de 45° behoeft, evenveel als voor
het uitwerpen van een lange 30-30 huls. Dat
laatste maakt het snel en hinderloos herladen
bij het mikken minder interessant. Ook hier
is het dus de bedoeling om een oplossing te
vinden die erin bestaat de miklijn tijdens het
schieten geenszins te moeten verlaten voor
een herlaadbeurt.

http://www.browning.com/products/firearms/rifles/bl-22.html
http://www.mirokuguns.jp/
http://www.miroku.eu/
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Browning – de standaard
Van Browning weten we dat de standaard
in afwerking sowieso hoog ligt. Het gekozen
model bevat de toevoeging ‘Grade 2’ wat
eigenlijk gewoon betekent: gold colored trigger,
receiver engraving and cut checkering. Kortom
de klassiek vergulde trekker, gegraveerde
franjes op de zijplaten van het grendelhuis en
wat functioneel en mooi ogend reliëf op het
hout (kolf en voorhout). Er bestaat dus ook een
afwerkingsniveau eronder zonder dat allemaal.
In elk geval, wat deze Browning sowieso mooie
klassieke stijl maakt is, is het prachtig high
gloss verniste walnotenhout. De keuze voor
de rechte – Engelse – kolf, het hertenkoplogo
onder de trekkerkast en de anti-slip ‘gravel’
look/afwerking onderaan de grendelbehuizing
maken het top afwerkingskwaliteitplaatje
helemaal af. En because the Devil is in the
detail, zelfs op de lever was er volgens
Browning nog ruimte voor wat gravures. 10/10
voor afwerkingsniveau in relatie tot de prijs.
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Buis magazijn
Dat de BL22 nog in andere opzichten een
klassiek wapen is, bewijst het buismagazijn
(tubular magazine) dat zich onder de loop
bevindt en dat ver vooraan wordt geladen.
Anders dan een klassieke groot kaliber
lever-action rifle or carbine, betekent zulks
dat de laadpoort zich niet zijdelings van de
grendelbehuizing bevindt, zoals we dat gewoon
zijn van een Winchester, Marlin, Uberti of
soortgelijke.
Wel in een ‘werpen’ van patroontjes in het
gelijkvormige poortje onderaan de laderbuis.
Dat poortje wordt vrijgemaakt door de interne
tube helemaal vooraan in diezelfde buis met
een klein geveerd knopje naar voor te bewegen.
Net zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij het
klassieke pomp-actie Browning/FN Trombone
karabijn. Het buismagazijn heeft een capaciteit
van 15 patronen.

Het wapen slikt diverse soorten .22 (short,
long en uiteraard long rifle) Verder zijn er
aan de BL22 geen technische hoogstandjes
te bemerken. Ga niet op zoek naar een
veiligheidspal. De veilige werking van het wapen
wordt enkel gegarandeerd door de lever keurig
op zijn plaats te klikken, net zoals dat bij een
klassieke Winchester of Marlin het geval is, al
hebben die in hun nieuwe productie-uitvoering
ook meestal nog een extra veiligheidspin in het
grendelhuis of ter hoogte van de trekkerkast.
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Dat het wapen niet helemaal klassiek is, bewijst
de aanwezigheid van een rail voor rimfire
kijkermontages alsook – en dat is andermaal
een elegante feature – een klapbare keep
die hinder van een groter model kijker kan
wegnemen.

Kijkertjes voor long rifles bestaan er trouwens
in alle vormen en maten, maar wie vasthoudt
aan bijhorende branding kan zich voor enkele
tientallen euro’s een Browning kijkertje
aanschaffen dat zich prima leent tot het
gebruik op 25 of 50 meter. Het gerief is van
het welbekende Umarex (Walther) en hetzelfde
model kijkertje (4x32) wordt tevens onder
ander merknamen geleverd, zoals Walther zelf.
Best bruikbaar gerief voor een schappelijk
prijsje8. Het wapen zelf heeft een in hoogte
verstelbare keep en een zijdelings verstelbare
korrel. De loop meet ook ongeveer 51 cm. 50,8
of tewel 20” om precies te zijn.
8

€35 – 60 euro, montage inclusief
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III

Onderhoud

Daarover kunnen we in beide gevallen kort zijn. Geen van beide wapens leent zich echt tot een
eenvoudige veld uiteen name. Maar de vraag is dan ook of zulks echt nodig is. Het volstaat de loop
en kamer met enige regelmaat rein te houden opdat de stevige mechanieken die beide wapens
kenmerken probleemloos dienst zouden blijven doen. Geen reden dus om e.e.a. tot op het kleinste
veertje of vijsje telkens op te gooien.

II.a. ISSC SPA

III.b. Browning BL22

Wat de ISSC betreft, wel de fabrikant verwijst
veiligheidshalve door naar een gunsmith voor
een jaarlijks onderhoud. Of dat hoeft, laat
ik aan de eigenaar van dergelijk wapen over,
maar weet dat zulks meestal een standaard
opmerking is bij .22LR fijne mechanieken. Bij de
semi-automaten is dat ook steevast het geval,
maar wie als kind nog iets weet van Meccano
en een beetje technisch inzicht heeft, zal het
allemaal niet zo moeilijk vinden om de grotere
stukken van mekaar te scheiden ten behoeve
van een reinigingsbeurt. Aangezien het hele
wapen in een brede kolfbedding ligt, zal dat
de eerste stap logischerwijze zijn om die te
scheiden van de rest. Verder voorzie je best
gewoon zogenaamde gun cleaning picks (ze zijn
er in metaal en polymeer) om de kleine hoekjes
en kantjes van nauwe .22 kamer netjes te
schrapen.

Wat de Browning daarentegen betreft, de
meest basic uiteenname bestaat erin de
schroef op de rechterkant van het grendelhuis
te lossen en dan kan men vervolgens de
interne mechaniek en kolf loskoppelen
van grendelbehuizing en loop (break-down
mechaniek). Ook dat doet aardig denken aan
de FN Trombone. Dat neemt niet weg dat er
ook hier wat onderdelen (extractor en veertje)
in het grendelhuis achterblijven. Opgepast dus
dat je ze niet verliest. Vandaar kan je dan in
principe de belangrijkste onderdelen meer dan
voldoende proper maken.

Altijd handig dat gerief en zo weet je ook
meteen hoe een tandarts zich voelt terwijl hij
boven je eetkamer gebogen zit.

In elk geval, weet dat echte uiteennames en
grondige reiniging enkel na zeer veelvuldig
gebruik vereist zijn. Wie regelmatig met de
poetsstok door de loop gaat en de kamer
wat proper houdt met wat goede kuisolie,
poetsdoek en aanverwante tools (zoals
bovenvermelde picks), hoeft zich daar eigenlijk
allemaal niet zoveel zorgen over te maken. En
misschien nog het belangrijkste van alles, kies
voor propere munitie met verkoperde koppen.
CCI MiniMag blijft top of the bill, naar mijn
bescheiden mening.
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IV. Schietervaring
IV.a. ISSC – scherpschutters-karabijn?
Het concrete gebruik van het wapen is er
een die, anders dan de foto laat vermoeden,
best met de nodige ondersteuning geschiedt
(zittend of liggend al dan niet met extra steun).
Dat heeft bovenal te maken met het gegeven
dat het een wapen betreft dat je sowieso
met richtkijker moet uitrusten. Schieten met
dergelijk optisch hulpmiddel rechtopstaand
is nu eenmaal niet praktisch zeker wanneer
het doel vrij klein is (en dat is het geval voor
de Olympische KK karabijnschijf). Voor de
beginnende schutters: een optisch hulpmiddel
dat een zekere vergroting heeft, vergroot
logischerwijze het effect van het bewegen
terwijl men mikt en dat is nu eenmaal in de
regel niet echt bevorderlijk voor het resultaat.
Voorts een schitterend karabijn voor wie liever
de roos dan de koe melkt. M.i. ook zondermeer
goed bruikbaar op 100m standen. De SPA doet
dus prima zijn werk, zonder dat je daarvoor de
langlauflatten moet aantrekken. De straightpull action is nu eenmaal een aangename
herlaadmechaniek. Wat de munitiekeuze
betreft, raad ik evenwel geen hollow-points
aan. Net zoals bij een semi-automaat durven
die al wel eens wat stroever te herladen of het
wapen helemaal doen vastlopen.

Verder toont de foto ook duidelijk de ‘potiger’
kolf van de ISSC, in tegenstelling tot het fijne
karabijntje dat de BL22 is. En wat die kolven
betreft, weet dat er naast een eigen tactical
sniper (2e onderaan) ook een heuse Accuracy
International – style sniper uitvoering is. Oogt
zeker indrukwekkend en zal de roosjesmelkers
onder jullie wellicht het water in de mond doen
krijgen. Al is me niet direct duidelijk of de
versie direct beschikbaar is, daar ze niet wordt
geafficheerd op de fabrikanten website, enkel
bij bepaalde handelaars op het web9. Hou er
trouwens in het algemeen rekening mee dat
invoerders niet altijd alle modellen van een
bepaald merk/model invoeren. Tussen wens en
werkelijkheid, gaapt dan ook vaak een canyon,
al mag de beschikbaarheid/levering van dit
soort zuiver Europese wapens geen probleem
vormen. Hooguit zou je gewoon wat geduld
mogen worden gevraagd.

9

http://mhschietsport.luondo.nl/nl/10903034/isscspa22-sniper--22lr
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IV.b. Browning BL22 – no nonse fun shooting
Een heel ander wapen in de handen, een heel andere schietervaring. Engelse kolf is beduidend anders
en inclinatie ervan is dat ook, meer gericht op ‘action shooting’. De korte lever action is m.i. best
bedienbaar met een normaal geschouderd wapen. Maar laat dat vooral niet de zittende of liggende
schutters afschrikken. Houd er alvast rekening mee dat bij montage van kijker, die laatste sowieso
veel dichter bij het oog zal komen te staan, bij afwezigheid van een 17,8cm lange montagebasis
voor kijkers zoals we die bij de ISSC terugvinden. Bij de Browning meet die amper 8cm. Persoonlijk
leende schieten met het kijkertje in kwestie zich voor mij best rechtop staand. Dat was dan wel
niet bevorderlijk voor precisie schieten op de kleine kaart, maar de eye-relief, de afstand tussen
oog en kijker was wel meteen goed. Bij steunend schieten, is het in dergelijke gevallen een beetje
wringen om het hele glas mooi voor het oog te krijgen. Al vallen er ook hier wel aanpassingen te
doen. Er bestaan op de markt immers voldoende adapter rails om dergelijke standaard korte rails
te verlengen en derwijze wat meer ruimte te creëren voor montage van krachtiger kijkermateriaal.
Hoe dan ook, kijkers of geen kijkers, een lever-action blijft voor mij bovenal conceptueel een
wapen voor open vizier gebruik. De moderne kijker blijft een anachronisme op dit schietgerief. En
tenslotte is het bijgeleverde mikgerief prima hoor. De korrel komt me persoonlijk niet te breed voor
en de keuze voor een witte pijl op de keep is verstandig om e.e.a. beter te aligneren.

V. Prijs/kwaliteit verhouding
Dat is altijd een lastige aangezien zulks in de eerste plaats van ieders budget afhankelijk is. En
waar voor de ene € 100 verschil een slok op de borrel is, is dat voor anderen pas het geval vanaf
€ 1000.
Ik betaalde voor de ISSC om en bij de €550 iets meer dan 2 jaar geleden, niet veel eerder betaalde
ik een kleine €30 meer voor de Browning. Ook in prijs zijn ze dus beiden vergelijkbaar, al kleeft
er op de ene natuurlijk een gerenommeerde merknaam en is de out of the box afwerking ervan
gewoon superieur. De ISSC is op zich heel netjes gemaakt, maar het ziet er gewoon allemaal
machinaler en wat sterieler uit. En zoals eerder al opgemerkt, stond de houten kolf behoorlijk
droog. Maar afgezien daarvan, is ook de ISSC prima in mekaar gezet. Tenslotte, nog dit, de ISSC
komt in een prima plastic geweerkoffer met merklogo. Bij Browning moet je het stellen met een
kartonnen doos.
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VI. Conclusie

VI.a. ISSC SPA

VI.b. Browning BL22

Repeteer of toch maar semi-automaat

Lever-action – too old for you?

De SPA is een aparte mechaniek die ergens
het midden houdt tussen een klassieke bolt
en een semi-automaat. Dat laatste is ook
merkelijk het geval wanneer je het karabijn
voor het eerst aanschouwt. Met dit karabijn
positioneert ISSC zich zonder de minste
twijfel in een bijzonder interessante niche
waar quasi alle andere bekende fabrikanten
niet aan dachten. Dat is uiteraard buiten
de producenten van de echte biatlon
geweren gerekend. Hoe dan ook, zoek ze
maar de repeteerwapens met een prima
straight-pull action voor een schappelijke
prijs. Het wapen is bovendien het product
van Oostenrijks-Duitse samenwerking. Op
technisch vlak is dat alvast een troef. Of het
zinvol of noodzakelijk is aan je bestaande
wapencollectie deze SPA toe te voegen, dat
maakt u zelf maar uit. Of het zinvol is om bij
de keuze voor je eerste long rifle in het woud
van klassieke grendelactie lange wapens
deze exoot niet zomaar voorbij te lopen,
volmondig ja.

De lever-action doet iedereen onwillekeurig
denken aan de oude westernfilms. Een 19de
eeuwse mechaniek dus die voor sommigen
onder de schutters net iets te ouderwets
lijkt om vandaag nog ‘cool’ te zijn. Men
vergeet er dan wel vaak bij te denken dat de
klassieke Mauser grendel mechaniek dan wel
iets jonger is dan de lever-action, maar hij al
evengoed dateert van de 19de eeuw. Wat dat
betreft, is er geenszins een reden om leveraction rifles anno 2018 links te laten liggen.
En al zeker niet wanneer ze door Browning
zijn gemaakt. Met een kleine €600 loop je
meestal niet zo ver voor een nieuw massaproductie vuurwapen. Maar voor diezelfde
prijs kan je er wel dit wapen mee aanschaffen
waarmee het niet alleen heel leuk schieten
is, maar waar het bovenal mooi is om naar
te kijken.
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Vergunningsplicht laders – aanvraag
verzamelerkenning
Nico Demeyere

Laders op vergunning in de strijd tegen terreur
Om te vermijden dat terroristen grote hoeveelheden laders
aankopen, heeft minister van Justitie Koen Geens beslist om
het bezit van laders te onderwerpen aan een vergunning. België
is ongeveer het enige land ter wereld waar dergelijke maatregel
wordt ingevoerd. Deze nieuwe regeling heeft verregaande
gevolgen voor alle sportschutters. We lichten ze kort toe

Wat is een lader ?
Het begrip “lader” wordt in een nieuw ingevoegd
artikel 2, 27° wapenwet gedefinieerd als volgt:
“27° “lader”: “een uitneembare patroonhouder
voor een vuurwapen die voor de toevoer van
patronen zorgt”

WETGEVING

De onderdelen van laders worden dus niet
gereglementeerd.
Enkel een “uitneembare patroonhouder”
valt binnen de definitie. Magazijnen die vast
deel uitmaken van een wapen vallen niet
onder de vergunningsplicht. Er moet ook
sprake zijn van een “houder”. Dit betekent
dat bandvoeding (munitie verbonden door
clips) niet onder de nieuwe regeling valt.
Ook clips waarop munitie steekt vallen niet
onder de definitie indien de clip niet in het
wapen wordt ingebracht om patronen aan
te voeren. Speedloaders voor revolvers
kunnen ook niet als lader beschouwd
worden.

Clips die patronen bevatten en in het wapen worden ingevoerd voor de aanvoer van patronen (b.v.
clips voor de M1 Garand of vergelijkbare systemen) vallen wel onder de vergunningsplicht. In de
praktijk zal het niet altijd makkelijk zijn om dit onderscheid te maken.
Voorts vallen alle types laders onder de definitie, de vorm speelt daarbij geen rol. De vergunningsplicht
viseert laders voor repeteer, semi-automatische en automatische vuurwapens alsook gewone
rechte laders, drum laders, enz… Het technische systeem speelt geen enkele rol, het is voldoende
dat er vanuit de houder patronen in het wapen worden gebracht.
Laders voor niet-vuurwapens (bijvoorbeeld voor airsoft replicas, luchtdruk, blanke vuurwapens,
gehomologeerde alarmpistolen, etc…) vallen niet onder de vergunningsplicht. Laders voor
geneutraliseerde vuurwapens vallen er wel onder.

Overdracht van laders
Vanaf 22 januari 2018 is het verboden om laders over te dragen, tenzij aan de volgende personen:
- Houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van het wapen waar de lader bij hoort;
- Houders van een erkenning (handelaars en verzamelaars);
- Houders van een sportschutterslicentie, een jachtverlof of bijzondere wachters;
- Houders van een Europese vuurwapenpas afgegeven in een andere lidstaat;
- Occasioneel schutters tijdens een bezoek aan de schietstand.
De verkoop van laders via het internet wordt niet verboden. Het verbod op online handel is enkel
van toepassing op vuurwapens, wel moet het stuk op basis waarvan de lader wordt aangekocht
worden “vertoond”, bijvoorbeeld door het in te scannen en door te mailen aan de verkoper.
Vanaf 22 januari 2018 is het verboden om laders op beurzen (of rommelmarkten etc…) te verkopen.
Onderdelen van laders vallen dan weer niet onder dit verbod.
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Bezit van laders
Vanaf 1 januari 2019 mogen enkel de volgende personen nog in het bezit zijn van een
lader:
- Vergunninghouders kunnen enkel laders voorhanden hebben die horen bij het
vuurwapen waarop hun vergunning betrekking heeft. Dit geldt zowel voor actief
bezit als voor passief bezit van het vuurwapen (met toepassing van artikelen 11/1
en 11/2 wapenwet);
- Houders van een jachtverlof mogen laders voorhanden hebben van lange wapens
toegestaan voor de jacht daar waar hun jachtverlof geldig is;
- Houders van een sportschutterslicentie mogen laders voorhanden hebben
voor de wapens die ze zonder wapenvergunning kunnen verwerven op basis
van de sportschutterslicentie. Het betreft dus enkel lader voor sommige lange
repeteervuurwapens en laders voor specifiek voor het sportschieten ontworpen
pistollen in kaliber .22;
- Houders van een in een andere lidstaat van de Europese Unie afgegeven Europese
Vuurwapenpas mogen laders voorhanden hebben voor de wapens die op deze pas
vermeld staan;
- Bijzondere jachtwachters mogen laders hebben voor wapens die ze voor dit doel
mogen aanwenden op basis van de toepasselijke regelgeving;
- Gelegenheidsschutters kunnen tijdelijk (1 dag per jaar) een vuurwapen met lader
en munitie gebruiken op de schietstand;
- Erkende wapenhandelaars
- Erkende verzamelaars van vuurwapens of van laders.
Het is dus, behalve onder een uitzondering, niet meer mogelijk om een lader
voorhanden te hebben die niet hoort bij een wapen dat het voorwerp uitmaakt van
een vergunning.
Iemand die dus een lader heeft die hoort bij een wapen waarvoor hij geen
wapenvergunning heeft, is strafbaar met een gevangenisstraf van één maand tot
vijf jaar en/of een geldboete van 800 EUR tot 200.000 EUR. Een veroordeling tot
een correctionele hoofdstraf van meer dan 500 EUR maakt ook elke verdere legale
activiteit met vuurwapens onmogelijk.
Enkele voorbeelden die in de praktijk aanleiding kunnen geven tot problemen:
- Sommige laders kunnen bij meer dan 1 wapen horen. Stel bijvoorbeeld een gewone
lader voor een colt 1911 pistool in .45ACP dat vergund is op model 4. Deze lader is
compatibel met alle merken en modellen van een pistool dat op het 1911 concept
gebouwd is. Bijgevolg is iemand dan in het bezit van een lader die hoort bij een
wapen waarvoor hij geen vergunning heeft. Dezelfde lader behoort in dit geval zowel
bij het wapen waar de vergunning op slaat als bij andere wapens waar betrokkene
geen vergunning voor heeft. De tekst is in deze onduidelijk en zegt niet of die
vergunning “voldoende” is om het bezit van een lader te verantwoorden die ook
op andere wapens betrekking heeft waarvoor geen vergunning werd afgegeven.
- Stel, iemand verkoopt een pistool waar 4 laders bij waren. Bij de verkoop vindt men
er maar 3 terug. Na de verkoop ontdekt de verkoper nog een lader. De verkoper
heeft geen vergunning meer voor het wapen en is dus op dit moment illegaal in
het bezit van de lader. Na de amnestieperiode kan hij op geen enkele manier nog
zijn situatie regulariseren.
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Lader van een GP vergeten…

Aanvraag erkenning als verzamelaar

Stel, Sylvère heeft op een zonnige dag
in 2020 de politie op bezoek bij een
vijfjaarlijkse controle. Hij is al tientallen jaren
sportschutter en is met alle wetgeving in
orde. Een oplettende politie agent ziet in de
wapenkamer een lader liggen van een GP die
Sylvère in 2019 verkocht heeft en waar hij
dus geen vergunning voor heeft. De controle
wordt afgerond en de politie agent meldt het
bestaan van de lader in het verslag.

Gelukkig heeft de minister van Justitie ook
voorzien in een overgangsregeling. Sylvère
had zijn problemen niet gekend indien hij
een erkenning als laderverzamelaar had
aangevraagd.

Dit verslag wordt naar de gouverneur
gestuurd. Vermits het bezit van die lader die
niet meer bij een wapen hoort waar Sylvère
een vergunning voor heeft een inbreuk is
op de wapenwet, vraagt de gouverneur
het advies aan de procureur des Konings
om alle wapenvergunningen van Sylvère in
te trekken. In de herfst ontvangt Sylvère
een aangetekend schrijven waarin gezegd
wordt dat alle wapenvergunningen worden
ingetrokken en dat de wapens binnen de 14
dagen moeten worden overgedragen. Enkele
weken lader is ook de federatie ingelicht en
wordt de sportschutterslicentie ingetrokken.
Sylvère gaat in beroep tegen de beslissing.
De overtreding op artikel 22, §1 van de
wapenwet staat vast, dit is een inbreuk op
de wapenwet en een feit dat relevant is om
te beoordelen of zijn wapenbezit een impact
heeft voor de openbare orde. Zelfs bij de Raad
van State haalt Sylvère bakzeil. Hij kan zijn
wapenvergunningen nooit meer terugkrijgen
zolang de gouverneur van oordeel is dat de
reden van intrekking van zijn vergunningen
nog actueel is. Alsof dat nog niet volstaat,
krijgt Sylvère nog een tweede brief van het
parket met de vraag om binnen de acht
dagen een minnelijke schikking van 250 EUR
te betalen zodat hij niet voor de correctionele
rechtbank wordt vervolgd wegens het illegaal
wapenbezit.
Op basis van de wetteksten die door Koen
Geens zijn voorgesteld, is de overheid
verplicht om actie te nemen. Een kleine
vergetelheid bij de verkoop van een GP heeft
heel zware gevolgen: het verlies van tientallen
wapens die gekocht zijn met zuurverdiende
centen en het verlies van alle plezier die men
aan de hobby kan beleven.

Vanaf 1 maart 2018 is deze erkenning mogelijk.
Tot en met 31 december 2018 is deze aanvraag
gratis. Wanneer is een erkenning aanvragen
voor de wapenbezitter te overwegen:
• U wenst het risico uit te sluiten dat u in de
toekomst door een vergetelheid of slordigheid
bij overdracht van een lader al uw wapens
verliest en niet meer kan schieten;
• indien u laders heeft die op verschillende
vuurwapens passen waarvoor u geen
vergunning heeft;
• indien u laders in bezit wenst te houden en geen
vergunningen of een sportschutterslicentie
wenst aan te vragen
• indien u aan re-enactment doet of militaria
verzamelt
• indien u een sportschutterslicentie heeft,
maar wenst te vermijden dat het ongeldig
worden van die sportschutterslicentie uw
bezit van laders in het gedrang kan brengen
• u bent magneetvisser of gaat op zoek naar
laders
• u heeft laders voor semi-automatische
jachtwapens die meer dan 2 patronen
kunnen bevatten. Vermits deze wapens niet
toegestaan zijn voor de jacht, kunt u ook
de lader niet voorhanden op basis van het
jachtverlof.
Zoals gezegd is de erkenning gratis en enkel aan
de moraliteitsvoorwaarden onderworpen. Er is
geen minimum aantal laders te verzamelen en
er zijn geen bijzondere veiligheidsmaatregelen
voor laders.
Bij de aanvraag moet u een thema opgeven dat
de verzameling beperkt maar ook omschrijft. Op
de aanvraagformulieren zijn enkele voorbeelden
van mogelijke thema’s opgenomen.
De formulieren voor de aanvraag vindt u op www.
wapenunie.be. U vindt er ook meer informatie
over de procedure en actuele informatie over
hoe de gouverneurs en de minister van Justitie
omgaan met de aanvragen.
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Regelmatig weerkerende fouten bij
het indienen van een dossier voor
(V)SSL / GV / H
Mag u het dossier voor een sportschutterslicentie rechtstreeks naar de federatie (FROS)
opsturen, of dient u het dossier aan uw club te
bezorgen?

Sportschutterslicentie

Het dossier voor de voorlopige en definitieve
sportschutterslicentie wordt samen met het
geldbedrag afgegeven aan de verantwoordelijke
in de schietclub, die het op zijn beurt controleert
en doorstuurt naar de federatie (FROS).
Het dossier voor de jaarlijkse validering en vijfjaarlijkse
hernieuwing van de sportschutterslicentie mag rechtstreeks
naar de federatie (FROS) verstuurd worden, zodoende de schutter
zelf de vervaldatum van de licentie in het oog kan houden.

Wanneer dient u het dossier voor een jaarlijkse
validering of vijfjaarlijkse hernieuwing van de licentie te
versturen?
De aanvraag tot de jaarlijkse validering van de
sportschutterslicentie dient ten vroegste twee maanden en
uiterlijk op de vervaldatum waarop de sportschutterslicentie
verstrijkt worden ingediend bij de federatie (FROS).
De aanvraag tot de vijfjaarlijkse hernieuwing van de
sportschutterslicentie dient ten vroegste twee maanden en
uiterlijk een maand voor de dag waarop de sportschutterslicentie
verstrijkt worden ingediend bij de federatie (FROS).
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Hoe telt de federatie (FROS) de schietbeurten uit uw sportschuttersboekje?
Uit de kopie van het sportschuttersboekje moet blijken dat de sportschutter aan minstens twaalf
schietbeurten heeft deelgenomen, gespreid over minstens twee trimesters, geschoten met
wapencategorieën vermeld op uw sportschutterslicentie, tellend van vervaldatum tot vervaldatum.
Voorbeeld: de sportschutterslicentie van persoon X werd afgeleverd op 05/08/2017. Bij het dossier
voor de eerste validering van de licentie worden de schietbeurten uit het sportschuttersboekje
van persoon X geteld van 05/08/2017 tot en met 04/08/2018.

Dient de federatie (FROS) bij een vijfjaarlijkse hernieuwing een kopie van de
sportschutterslicentie of de originele sportschutterslicentie te ontvangen?
In ruil voor het origineel van de vorige sportschutterslicentie levert de federatie (FROS) binnen
de termijn van één maand, de hernieuwde sportschutterslicentie af met vermelding van de
wapencategorie(ën) waarvoor ze geldig is. De hernieuwde sportschutterslicentie is geldig vanaf de
vervaldag van de vorige sportschutterslicentie.
Tip: wanneer een schutter gedurende de behandelingstermijn van het dossier de originele
sportschutterslicentie nog wenst te gebruiken, voegt de schutter een kopie van de licentie toe
aan het dossier en bezorgt de schutter de originele licentie een drietal weken na de aanvraag aan
de federatie (FROS).

Welke documenten dienen er ingediend te worden bij het dossier voor de uitbreiding
van een sportschutterslicentie?
Bij het dossier voor de aanvraag van een uitbreiding van een sportschutterslicentie moeten
volgende stavingsstukken worden gevoegd:
o een uittreksel uit het strafregister model 596.1-5, dat niet ouder is dan drie maanden, waaruit
blijkt dat de sportschutter niet veroordeeld is als dader of als medeplichtige voor een van de
misdrijven waardoor overeenkomstig de wapenwet aan de sportschutter geen vergunning tot
het voorhanden hebben van een vuurwapen kan worden uitgereikt;
o een medisch attest, dat niet ouder is dan drie maanden en dat bevestigt dat de sportschutter in
staat is een wapen te manipuleren zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen;
o een kopie van het sportschuttersboekje, waaruit blijkt dat de sportschutter actief lid is;
o Een attest van slagen voor de theoretische proef (enkel indien zijn oorspronkelijke
sportschutterslicentie afgeleverd werd op basis van een Model 4)
o een kopie van de identiteitskaart.

Wat bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie?
Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie wordt een duplicaat uitgereikt.
De houder van de sportschutterslicentie dient een aanvraag tot duplicaat overeenkomstig het
model VL13 in te dienen bij de federatie (FROS). Bij deze aanvraag dient er een Proces Verbaal,
opgesteld door een bevoegd persoon, en een pasfoto te worden gevoegd.
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WETGEVING
GDPR

Sinds 25 mei is de GDPR, de nieuwe Europese privacyregels, van kracht. De Europese
privacywetgeving, de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), regelt hoe er moet worden omgegaan met
persoonsgegevens. Niet enkel overheden en bedrijven, maar ook organisaties zoals FROS en
verenigingen zoals sportclubs moeten vanaf nu kunnen bewijzen dat ze goed omgaan met jouw
gegevens. Deze wetgeving is trouwens niet helemaal nieuw maar werd verduidelijkt en verstrengd,
en hanteert volgende principes:
· Accountability => De verantwoordelijkheid kan niet meer afgeschoven worden op een andere
organisatie: elke organisatie zal in zijn hoedanigheid van verwerker het nodige moeten
ondernemen om de privacy en de bescherming van persoonsgegevens te vrijwaren volgens de
nieuwe richtlijnen.
· Transparantie => De gegevens moeten op transparante wijze verwerkt worden. In het privacybeleid van een organisatie moet het duidelijk opgenomen zijn wat er met persoonsgegevens
gebeurt en de betrokkene moet vooraf geïnformeerd zijn. Hierdoor krijgt de betrokkene meer
controle over het gebruik van zijn persoonlijke gegevens.
· Proportionaliteit => Slechts een minimum aan gegevens mogen verwerkt worden voor een
bepaalde doeleinde. Alsook moet een passende beveiliging gewaarborgd zijn.
· Legaliteit => De gegevens moeten op rechtmatige grond verwerkt worden.
FROS Multisport Vlaanderen vindt jouw privacy en bescherming van je persoonsgegevens uiteraard
belangrijk. Daarom willen we je informeren over wat er juist met je gegevens gebeurt en dat deze
worden opgevraagd volgens het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring
van de georganiseerde sportsector en – specifiek voor de sportschuttersclubs – het decreet
van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter en de wet houdende regeling van
economische en individuele activiteiten met wapens van 8 juni 2006.
Het is dus op rechtmatige grond dat FROS op basis van deze decreten/wetten de nodige gegevens
van een sportschutter opvraagt. Aangezien het uittreksel uit het strafregister behoort tot de
categorie van gevoelige informatie, heeft FROS (verplicht) een externe DPO (Data Protection
Officer; expert GDPR) aangesteld die haar begeleidt met de implementatie en opvolging van de
GDPR.
FROS Multisport Vlaanderen doet er alles aan om haar privacybeleid in overeenstemming met
de nieuwe privacyregels te implementeren. Er wordt bovendien altijd respectvol en vertrouwelijk
omgegaan met de ontvangen persoonlijke gegevens. In onze privacyverklaring kan je hierover
meer informatie vinden. Lees hier hoe FROS jouw persoonlijke gegevens verwerkt.
Als je vragen hebt over je persoonlijke gegevens of meer info wenst over de toegang tot of het
verwijderen van je opgeslagen gegevens, contacteer dan privacy@fros.be.
In onze privacyverklaring kan je hierovermeer informatie vinden. Lees hier hoe FROS jouw
persoonlijke gegevens verwerkt.
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FROS Biathlon
Turnhout
Op zaterdag 31 maart organiseerde FROS Multisport
Vlaanderen, in samenwerking met de plaatselijke schietclub De
MerodeSchutters Turnhout, voor het eerst een zomerbiatlon.
Onder een stralende zon namen de deelnemers in één van de
8 waves deel aan een afwisselend concept: lopen - schieten
- lopen -schieten - lopen.
Voordat de wave van start ging dienden de deelnemers een
schietinitiatie te volgen bij gediplomeerde trainers uit diverse
schietclubs. Tijdens deze initiatie maakten ze niet alleen
kennis met het wapen en de schietpatronen, maar konden ze
ook bepalen of ze tijdens de wedstrijd het wapen al dan niet
laten rusten op een schietsteun. Wat zou hen het meeste
voordeel opleveren nadat ze na de loopronde met een hoge
hartslag de schietstand betreden?
Tijdens de wedstrijd legden de deelnemers het loopparcours
van 1km af over het heuvelachtige terrein, en kwamen
vervolgens in de schietstand aan waar ze met maximum
6 schietpatronen 5 klepjes dienen af te schieten met een
luchtdrukgeweer. Hoe lager de hartslag, hoe meer controle...
en hoe minder strafronden er afgelegd dienden te worden!
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Bij de mannen ging de overwinning naar Stefaan
Lenaerts, aangesloten bij de Merksemse
Schuttersvereniging (MSV), voor Marc Gillis
(VPSG) en Sauro Capozza (Bea Center). Stefaan
bleef foutloos in het schieten en behaalde
een eindtijd van 14’14. De strafste vrouw van
deze eerste FROS-biatlon was Sophie Wislez,
aangesloten bij de Heistse Schuttersvereniging
(HSV), voor Carmen Mils (ARGE) en Litte Dierickx
(NA). De eindtijd van Carmen bedroeg 19’17.

FROS Multisport Vlaanderen wenst de
schietclub De MerodeSchutters Turnhout
te bedanken voor een fijne samenwerking,
alsook de stad Turnhout voor de logistieke
ondersteuning en TTK Turnhout voor het
gebruik van kleedkamers en doucheruimten.
Bijna 60 deelnemers proefden voor het eerst
van een zomerbiatlon in Vlaanderen! Wie weet
u ook tijdens de editie in Kontich, op zaterdag
29 september?

FROS ZOMERBIATLON II
Wanneer? Zaterdag 29 september 2018
Waar? Schietstand Zilverberg. Meylweg 43, 2550 Kontich
Concept? Lopen – schieten – lopen – schieten – lopen
Voor wie? Schutters en niet-schutters
Info + inschrijvingen? Spoedig via www.frosbiatlon.be
Maak kennis met biatlon en ga deze uitdaging aan!

Foto’s + resultaten: www.frosbiatlon.be
25

opleiding Initiator
Geweer- en Pistoolschieten
Een goede, professionele begeleiding van schuters die hun eerste stappen zetten in de schietsport
is van essentieel belang. Opleiding, bijscholing en veiligheid zijn voor FROS Multisport Vlaanderen
de drie peilers waar we vollop willen op inzetten.
Op 5 januari start de Vlaamse Trainersschool (VTS) met een opleiding tot Initiator Geweer- en
Pistoolschieten.
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/
of recreatieve geweer en pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau,
rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn
van geweer- en pistoolschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en –tactische
trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.
Een van de doelstellingen van FROS is zo veel mogelijk bekwame, gediplomeerde trainers in de
aangesloten clubs. Om deze doelstelling te behalen willen we de kandidaten voor de opleiding tot
initiator zo goed mogelijk voorbereiden en ondersteunen.
Wie interesse heeft kan eenvoudig een mailtje sturen naar : schutters@fros.be

Wij doen bij deze dus een oproep aan alle schutters die zich geroepen voelen om
nieuwe schutters op te leiden en / of bestaande schutters te begeleiden naar een
hoger niveau om zich kandidaat te stellen voor de opleiding tot initiator.
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Infosessie
17/9/2018

Tijdens een infosessie op maandag 17 september 2018 om 19u in het huis van de sport te Berchem
zal Wim Franssen, DSKO van de Vlaamse Trainersschool, de opleiding komen toelichten en jullie
eventuele vragen beantwoorden. Afhankelijk van het aantal kandidaten kunnen er nog bijkomende
infosessies ingericht worden.
Op deze infosessie zal ook de toelatingsproef, die zal doorgaan in Antwerpen, Limburg en in Oost
en West Vlaanderen, toegelicht worden.
Na de infosessies , in de loop van september, starten we dan met een begeleidingstraject om de
kandidaten voor de cursus voor te bereiden op de toelatingsproef.
Bijscholingen
Naast dit begeleidingstraject starten we in de loop van de maand september ook nog met een
reeks specifieke bijscholingen:
• Veiligheid (op de schietstand)
Met deze bijscholingen willen we ons vooral richten op de schietstanduitbaters en vrijwilligers
die toezicht houden op de stand.
• Bijscholing schietvaardigheid
Schutters met een DSSL die hun niveau willen optillen zullen we verder bijscholen aan de hand
van een aantal workshops oa. schiettechniek, dynamische schietdisciplines enz….
Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijving voor een of meerdere workshops volgen later.
We hopen alvast op jullie massale belangstelling om de FROS schietclubs naar een hoger niveau te
tillen.
Gunther Herregodts
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Opleiding Instructeur
B 2018-2019
Legde u de cursus initiator geweer- en/of
pistoolschieten reeds succesvol af?
Hopelijk gebruikt u dan de aangeleerde
trainingstechnieken nog steeds in uw club in
de opleiding en begeleiding van (beginnende)
schutters.
Wenst u zich naar een niveau hoger op te
leiden?
Dat is absoluut mogelijk, want in november
2018 start de opleiding Instructeur B –
pistoolschieten!
Hiermee kan u niet alleen het opleidingsniveau
in uw eigen club verhogen, maar bent u ook
in staat om recreatieve en/of competitieve
pistoolschutters (jongeren en volwassenen) tot
op het provinciaal / landelijk niveau te trainen
en te begeleiden! Wanneer u slaagt voor de
cursus en actief trainer bent, betaalt FROS
Multisport Vlaanderen bovendien de helft van
het cursusgeld terug.
Praktische gegevens opleiding Instructeur B
– pistoolschieten:
-Startdatum: Zaterdag 17/11/2018
-Locaties: Gent + Mechelen
-Lessenroosters / inschrijvingsprocedure / …:
https://www.sport.vlaanderen/VTS-opleidin
g?activiteitId=65749&opleidingId=1124#
-Toelatingsvoorwaarden:
1) In het bezit zijn van het diploma Initiator
geweer- en pistoolschieten of Initiator
pistoolschieten, of hiermee gelijkgesteld
zijn;
2) Een
geldige
sportschutterslicentie
bezitten voor categorieën A (revolver) + B
(pistool);
3) Minstens één jaar actief als trainer in
clubverband;
4) Geslaagd zijn voor de module Algemeen
gedeelte Instructeur B (zie ook:
vrijstellingstabel Sport Vlaanderen).

Deze opleiding Instructeur B – pistoolschieten
bestaat uit meerdere modules:
-Algemeen gedeelte Instructeur B (zie
toelatingsvoorwaarden)
-Module
2A:
Disciplineoverschrijdende
module Instructeur B Schieten (startdatum:
17/11/2018)
-Module
2B:
Sporttechnische
module
Instructeur B Pistoolschieten (startdatum:
17/11/2018)
-Module 3: Didactisch- methodische module
Instructeur B Pistoolschieten (startdatum:
17/11/2018)
-Module 4: Stagemodule Instructeur B
Pistoolschieten (startdatum: 17/11/2018)
BELANGRIJK! Voor de toelatingsvoorwaarde
‘Geslaagd zijn voor de module Algemeen gedeelte
Instructeur B’ die sporttakoverschrijdend
(dus samen met andere sporttakken)
georganiseerd wordt, lijsten we graag voor u de
opleidingsmogelijkheden tot eind september
2018 op (meer info: https://www.sport.
vlaanderen/sportbegeleiders/opleiden-enbijscholen/vind-een-basismodule-algemeengedeelte/):
Cursussen in zelfstudie
-Brussel (examenmogelijkheden: 04/07, 18/07,
01/08, 16/08 of 29/08/2018)
-Gent (examen: 22/08/2018)
-Oordegem (examen: 11/07/2018)
-Willebroek (examen: 29/09/2018)
Cursussen met lessen
-Brugge (aanvang lessen: 01/09/2018)
-Genk (aanvang lessen: 28/08/2018)
-Gent (aanvang lessen: 28/08/2018)
-Willebroek (aanvang lessen: 01/09/2018)
Aarzel niet om FROS Multisport Vlaanderen te
contacteren bij vragen of voor meer info, en
gelieve door te geven indien u deze opleiding
Instructeur B - pistoolschieten wenst aan te
vatten (contactgegevens: sportschutters@
fros.be / 0032 3 286 58 00)!
Grijp deze kans en ga deze uitdaging aan…
veel succes, FROS duimt voor u!
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