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Beste sportschutters,
Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, hoog tijd dus voor
een nieuwe editie van ons tijdschrift. Omdat door omstandigheden
de 3de editie niet verschenen is hebben we er dit keer maar een
extra dik (feest) exemplaar van gemaakt.
2018 was een jaar, met voor ons sportschutters, toch wel enkele
belangrijke veranderingen op het gebied van wetgeving.
Ik denk dan in eerste instantie aan de wijziging van de wapenwetgeving
van 7 januari 2018 met o.a. de vergunningsplicht voor laders, de
nieuwe amnestie periode enz....
Onlangs, en dus nog vers in het geheugen, was er het onderzoek van
het Vlaams Vredesinstituut over de regulering van de schietsport
in Vlaanderen. De voorstelling van het rapport werd door de media
aangegrepen om onze sport in een negatief daglicht te stellen.
Iedereen zal zich ongetwijfeld de spectaculaire koppen in de kranten
wel herinneren. Als schietsport federatie betreuren wij dit natuurlijk
ten zeerste.

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

2018 was ook een jaar waarin heel hard gewerkt is geweest naar
ondersteuning van onze clubs toe met als doel de administratie voor
jullie sportschutters eenvoudiger, sneller en efficiënter te maken.
Wat de sportschutterslicenties betreft is het zeer belangrijk dat
iedereen die bij FROS aangesloten is zijn validering of hernieuwing
ook effectief naar FROS stuurt, zelfs indien je licentie uitgereikt werd
door een andere federatie.
Ten slotte wil ik benadrukken dat wij ons als grootste federatie van
Vlaanderen ook in 2019 zullen blijven inzetten voor jullie, onze leden.
Veel leesplezier en een prettig en veilig eindejaar
Gunther Herregodts
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Wapenbelevenissen

Beretta series 92 (Brigadier)
terug van nooit echt weggeweest

Peter Vandenbussche

I.

Inleiding

Ik heb me recent laten vertellen dat de
Beretta 92 weer in is, t.t.z. bij jongere mensen,
millennials dus, die zich werpen op het virtuele
schietgebeuren, ook wel games genaamd.
Een indicatie van dat succes wordt heel vaak
opgemeten aan de hand van het aanbod van
Airsoft-wapenfabrikanten. Zo heeft de Japanse
kwalitatieve marktleider Tokyo Marui1, hoge ogen
gegooid met de zogenaamde Resident Evil 7:
Biohazard2 versie van de Beretta 92, een airsoft
wapen dus gebaseerd op een game (foto rechts).
Niet dat het gaming-gebeuren me bijzonder
aanspreekt of dat ik überhaupt weet welke de verhaallijn is van dat game, maar het
zegt iets over de relevantie van schiettuigen wanneer de vaak heel jonge bedenkers van
deze moderne games ze als referentie gebruiken voor de bewapening van hun virtuele
actiehelden. Waarmee we enkel willen gezegd hebben, dat, hoewel de Beretta 92-formule
al behoorlijk gedateerd lijkt, ze kennelijk allerminst verbannen werd naar de coulissen van
het wapentoneel door die zogenaamde millennials. En oud is duidelijk niet ‘out’, want de 92
staat in menige varianten nog steeds in de cataloog van de Italiaanse kwaliteitsfabrikant.
1
2

https://www.tokyo-marui.co.jp/index2.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Resident_Evil

3

La storia di Beretta
Dat de Fabbrica d’Armi Pietro Beretta
S.p.A, oud is, laat zich niet zozeer aan de
vennootschapsvorm blijken, maar wel aan het
feit dat haar geschiedenis teruggaat tot de 15e
eeuw in Gardone Valtrompia in het noorden van
Italië. De activiteiten van wapenmakerij werden
in het begin van de 16e eeuw gedocumenteerd,
meer bepaald in 1526. Dat verklaart meteen de
keuze voor de officiële stichtingsdatum van het
merk. In elk geval, lang genoeg om te bewijzen
dat het maken van wapens iets is dat door de
aderen van het geslacht Beretta vloeit.
Over de volledige geschiedenis van de
fabrikant werden boeken geschreven en wie
er een beknopte versie van wil lezen, bezoekt
gewoon de website3. En hoewel onze nationale
trots, Fabrique National (FN) dan niet officieel
zo oud is als Beretta, voor de Italiaan, roept de
Noord-Italiaanse Brescia fabrikant hetzelfde
sentiment op. En dat er gelijkenissen met FN
zijn, bewijst het feit dat ze bij Beretta zich ooit
ook nog op de fabricage van gemotoriseerde
vierwielers4 wierpen. De Ars mechanica in al
haar varianten…

II . Gevoelig onderwerp – Over
vrienden en vijanden
Maar over dat ruime aanbod gaan we het in dit
artikel niet hebben. We gaan ons daarentegen
even focussen op dat 9mm pistool dat velen
de afgelopen decennia onwaarschijnlijk tot
de verbeelding heeft gesproken en waarvan
er evenveel vrienden als vijanden zijn. Dat
laatste geldt dan vooral voor het Amerikaanse
continent alwaar de discussie over welke
fabrikant het ‘standard military side-arm’ mag
leveren, als vanouds heel gevoelig ligt. Een
land dat zelf al heel lang de toon zet op de
markt van de fabricage van vuurwapens, laat
zich natuurlijk niet zonder slag of stoot aan
de kant zetten door wat Europese ‘wapenimmigranten’, ook al liggen heel wat roots
van de Amerikanen precies in dat Europese
continent, en in niet onaanzienlijke mate in
Italië.

Aanbod
Dat ze bij Beretta meer dan 92’s van de band
hebben lopen, spreekt vanzelf. Op de markt
van excellente jacht- en competitie clayshooting rifles, is Beretta eveneens een vaste
waarde. Daarnaast excelleert het merk ook nog
in semi-automatische shotguns voor de jacht,
en biedt het ook een aantal gewone lange
semi-automaten aan, waarvan de futuristisch
ogende LVR5, CX4-Storm, voor vele lezers
wellicht de bekendste is. Voor de rest van het
aanbod, bezoekt u gewoon best zelf de website
van de fabrikant.
3
4
5

Eind jaren 70 was het zo ver. Er moest, ter
vervanging van het legendarische Colt 1911 .45
ACP pistool, een moderner variant in standaard
9mm NATO kaliber en met hogere magazijncapaciteit worden gevonden.

http://www.beretta.com/en/
http://www.beretta.com/en/world-of-beretta/
car-collection/
Low Velocity Rifle
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En hoewel de competitie van o.a. SIG met zijn toenmalige 226 zeer scherp was en ook andere
iconische spelers op de wapenmarkt zoals Smith & Wesson, FN, Heckler & Koch, Walther en Steyr
hun beste aanbod van het moment in de strijd wierpen, haalde Beretta het medio jaren 80 nipt
van de SIG in de finale. Dat had vanzelfsprekend niet alleen te maken met de inherente kwaliteiten
van het pistool (want geen hond die twijfelt aan de kwaliteit van SIG), maar bovenal met ‘the total
package’, kortom de prijs per pistool en het gegeven dat ze bij Beretta beloofden een fabriek op
het Amerikaanse vaste land te bouwen waar de wapens voor het leger zouden worden gemaakt.
Het was de periode van Ronald Reagan, de ideologische grootvader van de huidige president en
daar gold ook toen wat vandaag geldt. Je verkoopt aan de US, maar in ruil zorg je eveneens voor
werkgelegenheid. Vanuit de machtspositie van een wereldspeler een volstrekt logische redenering.
Toen heette dat gewoon ‘keep America great’ en daar deed niemand hysterisch over. Vandaar dat
in de Amerikaanse Staat Maryland, in een vreemd genaamde plaats Accokeek, een manufactuur
werd geplant om Beretta pistolen voor het Amerikaanse leger in mekaar te steken. En zo waren de
Beretta’s voor het Amerikaanse leger eigenlijk… Amerikaanse wapens. Al werd deze site in Maryland
na 35 jaar verlaten omdat het politieke bewind in die Staat zich als maar minder wapenvriendelijk6
opstelde, waardoor Beretta in 2016 besliste more weapon-minded oorden op te zoeken in de Staat
Tennessee7.
Niets uniek, want ook andere (Amerikaanse) fabrikanten8 verplaatsten intussen hun historische
zetel of vestigden nieuwe locaties van het ‘less friendly weapon minded Noord-Oosten van de US’
further down ‘the belly’ van de US waar de verkoop van de schiettuigen ook meteen makkelijker
aansluiting vindt bij de fabricage ervan. Waarmee we ‘the scene’ hebben ‘geset’, al zal ze verder van
geen enkel belang zijn voor ons, want we schrijven vanzelfsprekend geen Wapenbelevenissen om
politieke oordelen te vellen, wel omdat we gewoon overtuigd zijn van het principe dat vuurwapens
in een volwassen civiele democratische samenleving perfect hun plaats hebben voor sportieve,
recreatieve, jacht of verzamel - doeleinden.
Het concept van de Beretta 92 - 9mm, of bij uitbreiding geen enkel ander semi-automatisch
vuurwapen (lang of kort, in gelijk welk courant of minder courant kaliber), vloekt daarmee.
Vandaag schrijft SIG trouwens de geschiedenis, want met de M179 (ook wel de SIG 320 in civiele
versie) als nieuwe standard side-arm heeft de Duits-Zwitserse fabrikant zijn historische nederlaag
rechtgezet.
6
7
8
9

https://www.forbes.com/sites/frankminiter/2014/01/30/goodbye-maryland-beretta-says-its-opening-a-factory-in-a-freer-state/
http://www.beretta.com/en-uk/beretta-opens-new-gallatin-tennessee-facility/
Sturm, Ruger & Co. : https://ruger.com/
https://www.sigsauer.com/store/p320-m17.html
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III. Concept – looks – werking - versie
Over het concept en looks kunnen we eigenlijk meer vertellen dan wat velen zullen vermoeden. De
Beretta 92 is in de eerste plaats ‘a double/single-action semiauto pistol that employs an openslide, short-recoil delayed locking-block system’. Meest opvallend dus, is het feit dat het semiautomatische wapen geen gesloten slede heeft. De loop ligt dus bloot. Deze nudistische trekjes van
de fabrikant gaan veel verder terug dan wat al even velen zullen vermoeden. De Beretta modello
1915, later verbeterd door de 1919, 192310, 1931, 1932 etc. was de eerste om een (half-) open slede te
hanteren. Daarmee waren nog tijdens den Grooten Oorlog reeds de roots gelegd voor wat later een
onwaarschijnlijke succesformule zou blijken. De 92-serie dateert van de 70’er jaren.

10

https://en.wikipedia.org/wiki/Beretta_M1923

Maar Beretta was niet de enige fabrikant die een voorkeur voor ‘open lopen’ had. In het jaar 1938
kwam niemand minder dan Carl Walther11 met zijn iconische P3812 op het wapentoneel. Een wapen
dat de geschiedenis zal ingaan als de langverwachte betrouwbaarder vervanger van de Luger
P08, uitermate ‘geschikt’ bevonden als standaard pistool voor de uitvoerders van de misdadige
plannen van de autoritaire kleine man met de al even kleine snor. Niets dat we de fabrikant
moeten verwijten trouwens, want anders zouden we vandaag scheef moeten kijken naar alles wat
rijdt onder de vlaggen van Volkswagen, BMW, Mercedes of Porsche. In elk geval, de zogenaamde
‘As-mogendheden’ hadden niet alleen ideologische raakvlakken, ook op het vlak van design van
handvuurwapens, vonden ze mekaar.

11
12

https://www.carl-walther.de/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walther_P38
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Later volgde er nog de M1951, de echte genetische voorvader van de 92. Een 9mm die zonder enige
twijfel de directe conceptuele voorloper was voor de latere 92-serie. Dat maakt dat een kwarteeuw
geen aardverschuivingen heeft veroorzaakt op het vlak van ontwerp en design van dit 9mm pistool.
Dat het wapen vandaag met similaire looks nog steeds in de etalage wordt geplaatst, is zoiets als
het fenomeen Porsche 911. Het begon bij een Kever in de jaren dertig, kreeg een sportieve vorm
begin jaren 60 en zoveel decennia technologische evolutie later, is de herkenbaarheid van het
initiële concept nog steeds treffend. Het bewijst één ding: never change a winning concept. T.t.z.
toch niet al te veel.
En daar stopt het herkenbare design niet. Wanneer we spreken over de Koude oorlog, dan denken
we aan spionnen, aan geheim agenten, James Bond en dus vele ‘concealed weapons’, klein gerief
dus dat in ‘the pocket’, onder de oksel zo je wil, van de spion zijn warme nest vond. We spreken dus
over de naoorlogse periode die bestaande concepten vaak verkleinde, herleidde tot lichtgewicht
klein kaliber varianten van bestaande big guns. Dat is zondermeer het geval voor deze Beretta
M1970, die zowel in 7,65 Br (.32 acp) als .22Lr versie werd gemaakt. Een .22lr met lange (marksman-)
loop in nagelnieuwstaat konden we een aantal jaren geleden op de kop tikken voor een ‘prikje’.
Onwaarschijnlijk schattige pistooltjes die de knappe look & feel hebben van hun grotere broers.

7

Valblok-vergrendeling
En niet alleen de looks liepen deels gelijk.
De interne werking, en meer bepaald de
vergrendeling zou later bekend worden
als de Beretta/Walther falling block of
valblok-vergrendeling.
Een
oerdegelijk
vergrendelsysteem
dat
we
zelfs
in
sommige semi-automaten vinden zoals de
onverwoestbare VZ58 (CZ 858)13, ook wel
bekend als de Tsjechische ‘Kalasjnikov’.
Bij de Walther P38/P1 ziet het er zo uit (rechtsboven), nog iets breder, maar conceptueel
dezelfde ingebouwde vergrendellogica. En met
niet al te veel verbeelding, zie je in de Beretta
slede, gewoon een verlengde versie van die
van de Walther. De loop werd daardoor bovenal
beter ingebed in het totaaldesign.
Maar misschien kunnen we de vergrendeling
wellicht nog het best illustreren ten opzichte
van die van zijn directe voorganger, de 191114.

13
14

https://en.wikipedia.org/wiki/Vz._58
http://www.coolgunsite.com/m9vs1911/m9vsm1911.htm
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Versie
De versie die we hier bespreken is de 92 Brigadier15, made in Italy. Beretta omschrijft deze versie
in haar cataloog als volgt: “designed to be a low-recoiling, high-durability version of the standard
92FS (M9) combat pistol”. Die verhoogde duurzaamheid zit bovenal in de zwaardere/bredere slede.
Een vergelijkend beeld met deze replica airsoft versie van KJ-works16 (links) van de standaard
uitvoering, geeft een prima beeld van de versterkte, bredere, doch elegant uitgeslepen slede van
de echte 92 (rechts). Een ander opmerkelijk verschil is de afstelbare korrel. Terwijl de standaard
versie een al even standaard vaste korrel heeft, heeft de Brigadier een zijdelings verstelbare
‘duivenstaart’ korrel. Niets dat we echt behoeven, want de zijdelingse afstelbaarheid van onze
vizierlijn verzorgden we niet aan de voorkant van het wapen, maar dan wel gewoon door de
montage van oerdegelijke LPA micro-adjustable back-sights17 achteraan het wapen. Waarom het
wel interessant is? Om bijvoorbeeld zogenaamde fiber optics of tritium sights te installeren.

15
16
17

http://www.beretta.com/en/92-brigadier/
http://www.kjworks.com.tw/main.php?lang=en
http://www.lpasights.com/
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Safety & Handling
De 92 heeft in de regel een dubbelzijdige
veiligheidspal gemonteerd op de slede. Daarop
werd destijds een uitzondering gemaakt voor
de zogenaamde Beretta Combat, een 92 met
verlengde loop en compensator (contragewicht). Dat het een uitzondering bleef, blijkt
uit het gegeven dat het huidige ruime aanbod
varianten van de 92, de originele veiligheidspal
montage op de slede behield. Daar moet dus
een goede reden voor zijn, waarvan we alleen
maar kunnen vermoeden dat, dat iets met de
voorkeuren van het Amerikaanse leger heeft
te maken.

Ook dat lijkt ingegeven door het lastenboek
van het Amerikaanse leger. Het ding moet
functioneren in noodsituaties, dus ook zonder
magazijn. ‘A bullet in the chamber without
magazine - situation’ dus… Voor de sportieve
of recreatieve schutter hoeft dat allemaal niets
te betekenen. De safety-trainingen die door
de schuttersfederaties en hun medewerkers
op clubniveau worden gegeven, zijn bedoeld
om met elke type wapen op een veilige wijze
te kunnen omgaan. Een laderveilgheid is mooi
meegenomen, maar geen conditio sine que non
om veilig met vuurwapens om te gaan.

De plaats van de veiligheidspal op het wapen
is een ding, de manier waarop ze werkt
een andere. Alhoewel, vrij straight-forward
echter. Bij een ontspannen hamer, een no go
wat de trekker betreft, ergo een volledig vrij
bewegende trekker. Bij een opgespannen
hamer de veiligheid naar beneden halen,
resulteert gewoon in het naar voren slaan van
de hamer, hetgeen door de draaiing van de
slagpinbehuizing meteen uitsluit dat die hamer
de pin raakt. Er gebeurt dus vanzelfsprekend
mechanisch niets dat enig gevaar kan
opleveren. Niets bijzonders dus. Wat de Beretta
wel ontbeert, is een laderveiligheid. Bij een
verwijderde lader en gekamerde loop betekent
dat gewoon dat het wapen blijft functioneren.
10

Film-iconisch
Wat zondermeer de immense populariteit van
de Beretta 92-serie heeft beïnvloed was minder
de in dienst neming ervan in het Amerikaanse
leger, dan wel de enorme visibiliteit die er op de
Hollywood-scene aan werd gegeven. De meest
in het oog springende producties die menigen
zich zullen herinneren, zijn de Die Hard18 en
Leathal Weapon19 filmreeksen.
Of dat relevant is om de aankoop van dit
schiettuig te overwegen, allerminst. Of het
nu eenmaal meespeelt in de branding van
het wapen, zonder twijfel. Zoals een oude
Nederlandse uitdrukking stelt: zien is kopen.
En veel zien, nog veel meer. En dat fenomeen
heeft zich aanzienlijk voorgedaan, zodat we
gerust kunnen zeggen dat die 92 de melkkoe
van de Italiaanse wapenmaker is geweest voor
meer dan 2 decennia.
18
19

https://www.imdb.com/list/ls057313912/
https://www.imdb.com/title/tt0104714/

Beretta M93R
Et pour la petite histoire, daar bleef het niet bij. Eind 70’er
jaren ontwikkelde Beretta reeds een volautomatische
variant van de 92, onder de naam M93R. Een uit de kluiten
gewassen 92, met aanzienlijk grotere trigger guard, front
grip, compensator en nog wat toeters en bellen om het ding
schietbaar te houden. We schreven volautomatisch; in de
praktijk schoot het ding eigenlijk in zogenaamde bursts20 van
3 schoten. Dat maakt het wapen meer controleerbaar. En wat
velen niet weten, ook voor dit wapen was een legendarische
filmrol weggelegd, weze het in een futuristisch ogende
uitvoering ervan voor die andere succes filmreeks, Robocop21.

20
21

De ‘r’ in M93r staat trouwens voor Raffica, Italiaans voor burst
https://www.imdb.com/list/ls036344969/
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Mee met de tijd - versies
Je zou na het lezen van dit allemaal misschien gaan geloven dat
we gewoon een nostalgisch moment beleven. Niets dat verder
van de realiteit ligt. Tot op vandaag heeft Beretta zijn initiële
concept bewaard en nieuwere uitvoeringen uitgebracht. Dat heet:
vertrouwen hebben in een beproefd concept.
De 92A122 bijvoorbeeld zoals vele moderne pistolen, uitgerust met
een montage rail onderaan het frame. The rest is just the same
En dan is er nog de M9A323 waarvan
ook de greep ervan is smaller24
gemaakt. Een vaak gehoorde kritiek in
dit verband is dat de Beretta 92 niet
is gemaakt voor mensen met kleine
handpalmen. Dat klopt ook wel. Het is
en blijft een vrij potig wapen waarvoor
de kleine (hand-) geschapenen weinig
of geen affiniteit koesteren. Weet dus
dat er een moderner alternatief is dat
aan dat probleem wel tegemoet komt.

Even goed is er aandacht voor versies in andere dan het standaard 9x19 Luger kaliber. De 96A1
bijvoorbeeld, is uitgevoerd in 10mm ook wel bekend als de .40S&W25.

22
23
24
25

http://www.beretta.com/en-us/92-a1/
http://www.beretta.com/en/m9a3/
Vertec-Style Thin Grip for Instinctive Pointability
http://www.beretta.com/en/96-a1/
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Klein kaliber
Maar niet alleen kwamen er zwaardere versies
van de 92. Ook voor de liefhebbers van klein
kaliber pistolen - en dus zeker voor de houders
van een sportschutterslicentie - is er een
interessante optie, de Beretta 92 in .22LR.
Interessant omdat het wapen de 1/1 looks heeft
van het origineel, maar bovenal een financieel
aantrekkelijk alternatief is voor wie het niet
per se om het origineel in 9mm is te doen. Het
Italiaanse Chiappa voldoet met zijn M9-2226
aan die vraag. En voor wie het enkel te doen
is om de looks in de verzamelvitrine, weet dat
er prima airsoft versies zijn in vrije verkoop die
maar een fractie van het echte kosten.
26

https://www.chiappafirearms.com/f.php?id=37

Polymeer
De fans van plastics zijn bij Beretta aan het verkeerde adres, tenminste wanneer ze die in een
92-uitvoering willen kopen. De 92 is een combinatie van aluminium frame en stalen slede gebleven.
Wie een Beretta in polymeer wil kopen, moet bij andere modellen zijn, zoals de bijzonder elegante
PX4 Storm27 of de veeleer geblokter ogende APX28, een zogenaamde striker-fire, kortom een wapen
zonder externe hamer, vergelijkbaar met een Glock of SIG 320.

27
28

http://www.beretta.com/en-us/px4-storm-inox/
http://www.beretta.com/en-us/apx-striker/
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Onderhoud
Field stripping
De werking dan. Wel die is bijzonder eenvoudig.
Zondermeer een argument dat destijds tijdens de US
aanbestedingsprocedure zal hebben doorgewogen, is dat
ze bij Beretta een wel heel eenvoudige velduiteenname
voorzagen, idiot-proof dus. Aan de rechterzijde van het
frame bevindt zich een drukknopje. Eens ingedrukt, kan de
kleine pal op de andere zijde van het wapen gewoon naar
onderen worden bewogen en dan is de rest kinderspel. En
zelfs dat knopje en pal kan met het grootste gemak worden
verwijderd.
En zoals we hier zien, is de valblokvergrendeling ook een
onderdeel dat makkelijk kan worden verwijderd van de
loop. Dat valt dus allemaal eenvoudig te inspecteren en
te onderhouden. We gaan hier voorts niet dieper in, op de
demontage van het wapen, want ook de sledevangpal is
een makkie om te verwijderen. Al bij al dus een bijzonder
onderhoudsvriendelijk wapen.

14

Schietervaring
De gebruikelijke test op 25 meter met een hand.
Het was al even geleden dat we de Brigadier
nog gebezigd hadden en dus was het weeral
even wennen aan de balans van het wapen,
de miklijn en bovenal aan de trekker. Het was
aanvankelijk wat spelen met de hoogte, maar
op een paar uitschuivers na, valt dat resultaat
best wel mee. Het verbaast met telkens weer
met welk gemak men eigenlijk met dit 9mm
pistool op 25 meter de zwarte bol treft, ook al
wordt er bij wijze van spreken met de losse pols
een doos munitie doorgejaagd. De afwezigheid
van overconcentratie op wedstrijdkaart helpt
uiteraard altijd, en dus zelfs met een zekere
vorm van ‘nonchalance’ valt best makkelijk
een aardig resultaat te behalen met dit al even
verguisde als geliefde Italiaanse wapen. Het
staat in schril contrast met wat er allemaal
destijds over het wapen werd verkondigd toen
ik als jonkie de oldtimers van de schietstand
bevroeg naar hun ervaringen met het wapen dat
mijn interesse wegdroeg, nl. dat met het ding op
25 meter geen huis was te houden. Niets blijkt
uit de vele jaren ervaring achteraf, minder waar.

Trekker
De trekker blijft evenwel een vreemd gegeven.
Er hangt een lange volstrekt overbodige –
weliswaar lichte – sleep voorafgaand aan het
afdrukpunt. Kortom een m.i. overbodige travel.
De trekkerdruk zelf daarentegen is vrij hoog,
maar tegelijkertijd heel nauwkeurig en toch
iets wat onvoorspelbaar. Dat die druk hoog
is, moet niet verbazen, het is geen Olympisch
matchwapen met inherente toeters en bellen.
Of er veel ruimte voor tuning aan de trekker is,
weet ik niet, maar het is me wel duidelijk dat
regelmatig schieten en zich die trekker gewoon
eigen maken, prima resultaat moet opleveren.
En misschien moeten veel schutters gewoon
wat minder aandacht besteden aan al die tuning
en gewoon wat meer gaan focussen op wat
standaard wordt geleverd. Wie immers met een
zware trekker niet de hele kaart of het decor
errond perforeert, schiet met het grootste
gemak met eender welk wedstrijdpistool.
Leg de lat dus gerust hoog genoeg. Maar als
algemene conclusie geldt dat ik weer even was
vergeten, hoe aangenaam schieten het was
met dit ding.
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Prijs/kwaliteit verhouding
Die verhouding is m.i. in lijn met wat de concurrentie aanbiedt.
Een alu-steel pistool van een gerenommeerd merk is niet
goedkoop. Of het te duur is, daarover oordeelt u zelf. Maar de
Beretta M9A1, een 92 in hedendaags kleedje zal om en bij de €
1300 kosten. Dat is vergelijkbaar met evenknieën zoals de SIG
226 bv. U zal vanzelfsprekend goedkoper Beretta’s kunnen kopen
in polymeer uitvoering. Maar dat is nu eenmaal gewoon omdat
de productiekost van wapens in deze materialen, aanzienlijk
lager is. Op de vraag of de verhouding van prijs en kwaliteit nu
goed is? Gelet op de eigen ervaring, ja. Al gebiedt de eerlijkheid
te zeggen dat mijn Beretta Brigadier inmiddels +15 jaar oud is en
hij destijds om en bij de €750 kostte. Inflation is a bitch.

Conclusie
De Beretta 92 is een wapen dat de uitstraling heeft van
een Italiaanse sportwagen. Of die nu 40 jaar oud is of
niet, hij blijft er even cool uitzien. In dat opzicht zou je
de Beretta 92, een Ferrari Testarossa onder de pistolen
kunnen noemen. Gedateerd maar niet helemaal obsoleet
wanneer hij voorbij scheurt. Dat Hollywood de afgelopen
decennia het wapen met de nodige regelmaat op het
schild heeft geheven, zal niemand die de TV-scene niet
heeft gemist, verbazen. Of ze nu Bruce Willis, Mel Gibson
of gewoon Tom Cruise heten, menigen hebben de Beretta
92 serie de hemel in geprezen, hoe irrelevant de mening
van een cinema-acteur in deze en andere zaken ook
mogen zijn. Feit blijft dat de Beretta 92 een silhouet heeft
dat geen enkel van zijn hedendaagse concurrenten in de
etalage plaatst. Dat daarbij de historische roots nooit
ver weg zijn, is een eigenschap die traditionalisten blijft
smaken. Het is – maar dat is een uiterst relatief gegeven
– bovenal ook een onwaarschijnlijk mooi wapen. Het staat
daarbij in schril contrast bij de vele lelijke eendjes in de
wapenbijt die de wapenmarkt al enige jaren overspoelen.
Mijn Glock 17 bijvoorbeeld. Oerdegelijk, maar al even
spuuglelijk. En dat het aan het polymeer is gelegen, hoeft
niet waar te zijn. De hierboven afgebeelde PX4 Storm is
een mooi voorbeeld van hoe je materiaal-innovatie toch
kan blijven combineren met elegant design, zoals (bijna)
alleen Italianen dat kunnen. Wat er ook allemaal van
zij, of het een wapen is dat u aan uw verzameling moet
toevoegen of dat u als eerste 9mm aanschaft, ligt volledig
in de lijn van uw eigen verwachtingen, smaken en dito
emoties. Niets moet, alles kan. En misschien nog dit, voor
de liefhebbers van spiegelpaleizen, het wapen bestaat
ook in inox-uitvoering.
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SPORTSCHUTTERSLICENTIE

Dossier bijna klaar?
Opsturen maar !
De schutter is er zich van bewust om zijn dossier op tijd op te
sturen naar FROS. Het komt voor dat de schutter bij een 5 jaarlijkse
hernieuwing het dossier grotendeels klaar heeft maar er ontbreekt nog
een document of hij/zij komt nog niet aan voldoende schietbeurten.
We weten allemaal dat een dossier voor een 5 jaarlijkse hernieuwing
1 MAAND VOOR VERVALDATUM binnen moet zijn op het bureau van
FROS (Boomgaardstraat 22 /35, 2600 Berchem).
Aarzel dan zeker niet om het dossier al op te sturen naar FROS en
het ontbrekend document nadien op te sturen. Als FROS al een groot
gedeelte van de aanvraag heeft ontvangen is uw dossier al officieel
binnen. Laat door middel van een begeleidend schrijven aan FROS
weten dat u dan nadien nog een document zal opsturen.
Dit kan ook van toepassing zijn als u een aanvraag binnen brengt voor
een geldigverklaring, definitieve licentie, voorlopige licentie.
LET OP:
dit is geen gebruikelijke werkmethode, FROS krijgt uiteraard graag een
dossier volledig én op tijd aan, maar deze methode kan de schutter
ten goede komen zodat zijn licentie niet wordt ingetrokken als zijn
dossier te laat toekomt op FROS.
NUTTIG OM TE WETEN:
de schutter heeft steeds 12 maanden de tijd om de benodigde
schietbeurten te behalen. Indien nodig kan de schutter de
12de maand gebruiken -tot de dag voor de vervaldatum van de
sportschutterslicentie- om aan minstens 12 schietbeurten te komen,
wanneer het dossier reeds ten laatste een maand op voorhand bij
FROS ligt.
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Dynamische
schietsport
alles wat je altijd al wilde weten
over IPSC maar nooit durfde te
vragen ….

Danny Callaert

BPSA, NFII handgun counselor
Master International IPSC Instructor

Onbekend is niet zelden onbemind. T.t.z. wanneer vele buitenstaanders of zelfs
beginnende schutters over ‘practical shooting’ horen , denken ze vaak dat het
over een schietdiscipline gaat die op het randje van het toelaatbare balanceert.
En geloven ze mogelijks dat het, het toneel is waarop moderne cowboys allerhande
gevaarlijke trucs uithalen en de paramilitaire scene nooit veraf is. Niets is nochtans
minder waar. Verder in dit artikel van een expert ter zake, zal blijken wat ervan die
mogelijke vooroordelen allemaal aan is.

Back to the roots
Practical shooting, vindt zijn roots in de vijftiger
jaren van de vorige eeuw in de Staat Californië.
Aldaar werd dit type schietsport voor het
eerst in een soort van wedstrijdkader gegoten.
Al snel won deze discipline aan populariteit en
verspreidde ze zich over Centraal- en ZuidAmerika, Australië, Europa en Zuid-Afrika.
Door deze populariteit ontstond de nood aan
een administratieve en sportieve omkadering
en die werd bewerkstelligd door beoefenaars
uit alle werelddelen die in mei 1976 in Columbia,
Missouri dat framework vastlegden. In
datzelfde jaar werd de zogenaamde IPSC, of
International Practical Shooting Confederation
boven de doopvont gehouden. De hoofdzetel
van deze confederatie bevindt zich heden in
Amsterdam.

Veertig jaar later is IPSC uitgegroeid tot een
internationaal erkende dynamische vorm
van schietsport waarbij precisie én snelheid
centraal staan. Er wordt geschoten op papieren
kaarten en op metalen doelen die omvallen
(ook wel poppers en plates genoemd). Tijdens
wedstrijden worden er stages (parcours)
uitgezet, met meerdere doelen die doorgaans
op verschillende afstanden (tussen de 1 en
50m) staan. Evengoed worden er doelen
geplaatst waarop de schutter niet mag
schieten (zogenaamde non-shoots) alsook
bewegende doelen (zogenaamde bobbers,
runners, beartraps etc.).
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En in tegenstelling tot traditionele statische
schietsportdisciplines, moet de schutter zich
over de baan (parcours) verplaatsen om alle
doelen te kunnen beschieten. Onderweg is een
verplichte magazijnwissel vaak onderdeel van
de oefening.
IPSC is ook bovenal freestyle. Dit houdt in dat
de schutter zelf, binnen de gestelde regels,
bepaalt in welke volgorde hij een stage schiet.
Tijdens elke wedstrijd kom je wel nieuwe stages
en dus al even nieuwe uitdagingen tegen,
waardoor deze sport erg boeiend blijft. Je
schiet er altijd in een ‘divisie’ tegen deelnemers
met soortgelijke wapens.
Dit alles gebeurt onder het strenge, alziende
oog van een of meerdere Range officers
(officiële scheidsrechters) die onverbiddelijk
optreden tegen elke inbreuk op de regels. Dit
kan gaan van een simpele vermaning (warning)
over een uitsluiting van verdere deelname
aan een wedstrijd naar aanleiding van een
veiligheidsovertreding (DQ of disqualification)
tot zelfs – in zeer uitzonderlijke gevallen een schorsing van het lid voor bepaalde of
onbepaalde tijd.

Bij IPSC wedstrijden met handvuurwapens zijn
er de volgende divisies:
- Production: een lijst van productie
vuurwapens waaraan in beperkte mate
veranderingen mogen worden aangebracht
- Standard: alleen keep-korrel vizier, moet in
de IPSC-box passen
- Open: optisch vizier en compensator
toegestaan
- Revolver: alleen revolvers
- Classic: 1911-modellen.
Er is voor elk wat wils, want naast
handvuurwapens zijn er ook wedstrijden
met schoudervuurwapens die in volgende
categorieën worden ondergebracht:
-IPSC rifle
-IPSC mini rifle
-IPSC shotgun

Het motto van de IPSC is ‘Diligentia,
Vis, Celeritas’ of kortweg DVC. Wie een
mondje Latijn praat, weet dat dit staat
voor nauwkeurigheid, kracht en snelheid.
Deze drie elementen vormen dan ook de
fundamenten voor het beoefenen van
parcoursschieten. Overgiet dit geheel
met een sausje van range procedures
(reglementen en technieken in het veilig
omgaan met vuurwapens) en je krijgt
meteen een correct beeld van waarvoor
parcoursschieten wezenlijk staat.
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Een exclusief clubje?

Wat maakt IPSC uniek?

Allerminst. Wereldwijd zijn de parcoursschutters
ongeveer met 200.000, verspreid over een
100-tal landen. Zonder meer een gezonde en
uit de kluiten gewassen gemeenschap van
sportievelingen.

De aantrekkingskracht van de sport ligt
vooral in de quasi grenzeloze verscheidenheid
van schietparcoursopstellingen waarbij de
deelnemers constant uitgedaagd worden om
hun vaardigheden te verbeteren.
Tevens is er, tot ver over alle landsgrenzen
heen, een héél grote vorm van solidariteit en
kameraadschap onder de leden/beoefenaars.
Daarbij spelen afkomst en geloofsovertuiging
geen enkele rol van betekenis.

Kan men in België IPSC beoefenen?
Jazeker, in Belgie zijn er een 25-tal schuttersverenigingen die naast de
gewone disciplines ook een sectie IPSC hebben. Een overzicht van de
clubs en contactpersonen kan men vinden op de website van de Belgische
IPSC schietsportfederatie BPSA (Belgian Parcours Shooting Association)
http://www.ipsc-belgium.be/. Tevens kan men op deze site terecht voor verdere
informatie in verband met aansluiting alsook vind je er zowaar een beginnerscursus
voor elke kandidaat IPSC schutter. België telt momenteel ongeveer een 400- tal
aangesloten schutters die deze discipline beoefenen.

Zijn er officiële binnenlandse en buitenlandse wedstrijden?
Ondanks de verscheidenheid in divisies die de mondiale IPSC confederatie aanbiedt, kan men in België
het parcoursschieten enkel beoefenen met handvuurwapens. Enkel de volgende divisies worden
erkend: standaard, open en production. Het veeleer beperkte aanbod (de afwezigheid van rifle en
shotgun disciplines), is bovenal een gevolg van de ontoereikendheid van de schietinfrastructuur
(lengte van de schietruimten) van de aangesloten verenigingen.
Jaarlijks zijn er een 11-tal nationale wedstrijden die door de aangesloten nationale clubs worden
georganiseerd. Deze wedstrijden zijn meestal ‘level 2’ georiënteerd wat wil zeggen dat er 5
à 6 stages worden geschoten met een maximum van 32 schoten per stage. Op basis van de
verschillende nationale wedstrijduitslagen wordt er een eindklassering opgemaakt per divisie en
leeftijdscategorie (overall -50j, senior 50-60j, supersenior +60j).
Naast de nationale, zijn er uiteraard ook internationale wedstrijden. Deze krijgen een ‘level 3’
etiket opgeplakt, wat wil zeggen dat er minstens 12 stages geschoten dienen te worden. Onze
beste schutters gebruiken deze matches als voorbereiding voor het Europees Kampioenschap
(EK level 4) of de worldshoot (WS level 5) die 24 tot 30 stages tellen en dus noodzakelijkerwijze
over verschillende dagen dienen te worden geschoten. Gemiddeld zijn er dan ook op een WS 1500
schutters uit 80 verschillende landen aanwezig.
Dat de Belgen het zéér goed doen op deze internationale events bewijst de uitslag van de laatste
Worldshoot in Frankrijk in 2017 waar onze 24-voudige nationale kampioen FRANK WITTERS
erin slaagde om zowaar wereldkampioen te worden in de open senior klasse. TOM SAUDEMONT
daarentegen wist zich, naast zijn 10e nationale titel, ook een 29e plaats te verzekeren in de overall
standaard klasse. Op naar het volgende EK in Servië in 2019 en de Worldshoot in 2020 in Thailand
waar deze heren samen met anderen opnieuw de kleuren van ons land zullen verdedigen!!!
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Is er een plaats voor beginnende
schutters binnen IPSC en wat met
de opleiding?
Absoluut, want vanzelfsprekend waren
diegenen die de sport nu beoefenen ook
ooit eerst …..beginner !!In de schoot van de
schietsportfederatie BPSA is het NFII (National
Firearms Instructors Institute) verantwoordelijk
voor de opleiding van nieuwe en gevorderde
IPSC schutters. Nationaal zijn er een 60-tal NFII
gekwalificeerde en gecertificeerde instructeurs
en trainers actief binnen de aangesloten clubs.
Het zijn dan ook deze instructeurs/trainers
die, in samenspraak met de clubleiding, een
kandidaat zullen beoordelen om deze al dan
niet toe te laten tot de IPSC trainingen en, in
een later stadium, tot de nationale wedstrijden.
De instructeurs en trainers worden gevormd
en bijgestaan door IPSC coaches. Ons landje
telt nu 4 gecertificeerde international IPSC
instructors, met name Danny Callaert; Tom
Saudemont; Willy Devos en Jurgen Ronsse.
Allen volgden ze recent nog een internationaal
seminarie in Frankrijk en werden ze door de
overkoepelende IPSC organisatie erkend als
instructeurs. Ze fungeren op nationaal vlak als
coach voor het samenstellen van de nationale
selectie die de Belgische kleuren zal verdedigen
op het EK en de WS en hebben ook tot doel de
lokale instructeurs en trainers te vormen.

Frank Witters

Stap voor stap
Tijdens je eerste pasjes binnen de wereld van
IPSC zal je op heel intensieve manier worden
bijgestaan door je clubinstructeur of trainer
die je de basisbeginselen en technieken van
deze schietsportdiscipline zal bijbrengen,
steevast met een focus op de veiligheid van de
schutter en omstaanders. Vermits de meeste
instructeurs/trainers ook gecertificeerde R.O.
‘s (Range officers of scheidsrechters) zijn,
wordt er dan ook hoofdzakelijk de nadruk
gelegd op …..veiligheid!! De R.O’s krijgen dan
ook een voortdurende bijscholing binnen de
BPSA door het NROI (National Range Officers
Institute) met betrekking tot veranderingen in
het ‘IPSC rules book’, de 100 pagina’s tellende
IPSC-bijbel.

Parcoursschieten
sport?

een

veilige

Zonder de minste twijfel. Dat veiligheid niet
licht wordt opgevat, bewijst immers het
aantal ongelukken binnen het nationaal IPSCgebeuren over de laatste 20 jaar, namelijk 0,0
….
In tegenstelling tot wat sommige niet-IPSC
schutters misschien denken, is er binnen de
federatie absoluut geen plaats voor cowboys
en mensen die het in het algemeen niet zo
nauw nemen met de regels… !!
IPSC is dan wel fun maar géén FUN-shoot.

Tom Saudemont

21

Is IPSC een dure sport?
Zoals bij vele recreatieve activiteiten is er
virtueel geen limiet met betrekking tot het
bedrag dat je kan spenderen aan voor IPSC
geschikte vuurwapens en uitrusting. Nochtans
is er echt niet veel nodig om een goeie start
te maken binnen het parcoursschieten. Een
degelijk en geschikt pistool, basis uitrusting
(riem, holster, magazijnhouders, oog- en
oorbescherming) en bovenal een flinke dosis
enthousiasme.

Welke wapens worden gebruikt
bij IPSC?
Afhankelijk van de divisie zal je de gewone
klassieke wapens zien maar evengoed ook
exotische ‘custom guns’. Het is dan ook aan
de schutter om te bepalen welk pistool het
best bij hem past. Op basis van ruime eigen
ervaring en die van collega-parcoursschutters,
zal de clubinstructeur/trainer je zeker bijstaan
in de goede keuze van pistool en bijhorende
uitrusting.

Wat is action air?
Jazeker, België telt een vijftal clubs waar IPSC met gasdruk pistolen en BB’s wordt beoefend. Binnen
de schietsportfederatie BPSA is deze tak bekend als Action Air.
Action air is een vorm van parcoursschieten waarbij men gebruik maakt van keurige replicapistolen die plastic balletjes afschieten van ongeveer 6mm diameter (de zogenaamde airsoft guns).
De wapens worden meestal aangedreven door middel van CO² cartouches. Action air is een prima
opstap naar het parcoursschieten met vuurwapens. Voor de jongere wapenliefhebbers onder ons
is het immers een uitstekende leerschool voor de omgang met wapens. Hetzelfde geldt overigens
voor beginnende schutters die nog geen of onvoldoende competitie-ervaring hebben.
Opgelet, een replica-wapen is dan wel geen vuurwapen, maar dat maakt het nog niet tot speelgoed.
Meteen de reden waarom het dynamisch schieten ermee eveneens onderworpen is aan dezelfde
strenge IPSC-regels als die voor vuurwapens.
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Na mijn uren …haal ik mijn 9 mm boven

Janet’s got a gun
Een aantal jaren geleden zochten Janet Fike
(projectmanager ICT) en haar man Peter een hobby die ze
samen konden doen. Ze schreven zich in voor danslessen,
maar dat bleek niets voor hen. Via een collega van Peter
kwamen ze bij VPSG (de Verenigde Pistoolschutters
Grizzly) in Machelen terecht. Een schot in de roos.

Toen ik op mijn 31ste vanuit Marshall (Wisconsin,
Amerika) naar België verhuisde, kon ik al aardig met een
wapen overweg. Dat leerde ik op vrij jonge leeftijd. In
Amerika gingen we niet naar de beenhouwer. We trokken
als tiener met een jachtgeweer het woud in om te jagen.
Dat was toen heel normaal. Pas in België heb ik leren
schieten met een pistool.
Sportschieten heeft helemaal niks met agressie of
geweld te maken – hoewel veel mensen daar anders
over denken. Het gaat om focus: de adrenaline van het
moment kanaliseren en je optimaal concentreren op je
doel want een geloste kogel kan nooit teruggeroepen
worden.
Een schietstand binnenstappen, dat doe je ook niet
zomaar. Je hebt er verschillende vergunningen voor
nodig. Je moet een uittreksel uit het strafregister [het
vroegere getuigschrift van goed zedelijk gedrag, nvdr]
voorleggen om lid van een schietclub te worden. Daarna
begint het echte werk: je legt een theoretische én een
praktische proef af. Ten slotte heb je voor de aankoop van
een wapen de goedkeuring van de provinciegouverneur
nodig.
Zo’n wapen is als het racket van een tennisspeler. Je
kunt met elk racket tennissen, maar elke speler heeft zo
z’n voorkeur. Ik kies voor een CZ 75-01 Shadow 9 mm –
een pistool van zwaar kaliber met een iets smallere grip.
Doordat het zwaarder is, ligt het beter in de hand en kan
ik doelgerichter schieten.

‘Een geloste kogel kan nooit
teruggeroepen worden.’

Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen wapen. Ja,
ik neem het na de training mee naar huis. Ik leg het
natuurlijk niet gewoon in de schuif: het wapen hoort
in een kluis met een trekker slot daarop. De munitie
bewaar ik apart, ook onder slot.
Sportschieten geeft absoluut voldoening, al is het mijn
ambitie om tijd te vinden voor andere disciplines zoals
kleiduivenschieten. Nog meer focus, dus.
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Arbiters gezocht!

Beste Schutters,
FROS richt ieder jaar een aantal Landelijke Kampioenschappen
in. Voor die kampioenschappen in te richten heeft FROS niet
alleen schietstanden nodig, maar ook arbiters.
Die arbiters zijn nu al jaren bezig met inrichten en het gevolg is
vergrijzing. Wat wil zeggen: er zijn er van zeventig plus, maar ook
van tachtig plus... er moet dus vervanging komen.
Met andere woorden we moeten op zoek naar kandidaten die,
welke na enige tijd te hebben meegedraaid, voldoende kennis
hebben om een wedstrijd in goede banen te leiden.

FROS

Aan wie hadden we gedacht? Buiten diegenen die al een aantal
jaren schietsportervaring hebben, hadden we bv. voor de pistoolen revolverdisciplines gedacht aan mensen van de schiet- en
hanteringsproeven, voornamelijk zij die weinig aan bod komen.
Tarieven? Vanaf 1 juli 2018 zijn de tarieven voor km 0,3573 € en
voor de dagvergoeding 17,015 €.
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Maar nogmaals... iedereen met schietsportervaring is welkom!
Laat het ons weten via lou.vets@skynet.be!
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OPROEP

iedereen die artikels, weetjes, wedstrijden, ed.
in verband met de schietsport wenst te laten
publiceren kan deze steeds
doorsturen naar:
schutters@fros.be

FROS
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zaterdag 11 mei 2019
te Schoten
Meer info en
inschrijving via
www.frosbiatlon.be
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FROS
wenst u
prettige
eindejaarsfeesten
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