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Beste schutters, beste leden,
We zijn aan het eind van de tunnel…….
Wanneer ik in de vorige editie kon openen met: licht aan het einde 
van de tunnel? Kan ik nu, sinds lange tijd, eens openen met positief 
nieuws. Sinds een maand kunnen we terug onze geliefkoosde hobby 
beoefenen, de schietstanden zijn terug open!
Wel wil ik benadrukken: De Corona pandemie is nog niet weg! 
Hou het dus vooral veilig, leef de protocollen na, denk aan jullie 
medeschutters maar vooral het belangrijkste, en bij deze een warme 
oproep: LAAT JULLIE VACCINEREN!!     
De heropening van de schietstanden wil ook zeggen dat de 
uitzonderingsmaatregelen van de Vlaamse Regering voor 
Sportschutters afgelopen zijn. (op 8 juni 2021) Er zijn uiteraard nog 
een aantal maatregelen van kracht en jullie lezen er alles over verder 
in dit tijdschrift in een uitgebreid artikel. Neem jullie (definitieve) 
sportschutterslicentie even ter hand en kijk aan de hand van de 
vervaldatum welke situatie voor u van toepassing is.
Nadat we de eerste twee Fros Biatlons wegens Covid dienden te 
verplaatsen zijn we op 26 juni nu echt van start kunnen gaan in het 
Provinciaal domein van Hofstade. Wegens Covid een weliswaar 
afgeslankte editie maar we kijken samen met jullie nu al uit naar 
zaterdag 21 augustus in Brugge. Een dikke proficiat trouwens aan de 
winnaars in Hofstade.
Voor wat betreft de nieuwe olympische schietsporthal te Opwijk kan ik 
jullie melden dat het dossier met een positief advies van de gemeente 
Opwijk doorgestuurd werd naar de deputatie van Vlaams Brabant. 
Alles gaat de goede kant uit en in een volgend tijdschrift kunnen we 
jullie ongetwijfeld meer informatie geven.
We zijn ook helemaal terug met ons tijdschrift en onder 
wapenbelevenissen een uitgebreid artikel over de Sabatti Tactical 
EVO.
Aan iedereen een prettige, veilige vakantie en vooral veel leesplezier 

Gunther Herregodts        
Landelijk Coördinator         
Fros Multisport Vlaanderen  
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Nieuwe tijdelijke 
coronamaatregelen  
Heropening schietstanden  
vanaf 9 juni 2021 biedt  
duidelijkheid over het toepassingsgebied van de tijdelijke 
coronamaatregelen van toepassing vanaf 1/2/2021 op 
(voorlopige) sportschutterslicenties
Vanaf 9 juni 2021 kunnen de indoorschietstanden terug ruim open conform het federale 
ministeriële besluit van 4 juni 2021 en volgens de regels van het basisprotocol. Houders van 
een definitieve sportschutterslicentie en houders van een voorlopige sportschutterslicentie 
kunnen vanaf 9 juni 2021 terug hun sport beoefenen. Praktische proeven kunnen terug 
georganiseerd worden.
In de periode van de sluiting van de indoorschietstanden besliste de Vlaamse Regering op 
29/1/2021 tot aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27/3/2020. Voor 
sommige van die maatregelen is het toepassingsgebied afhankelijk van de opening van 
de schietstanden: enkele maatregelen gelden immers voor licenties uitgereikt tot uiterlijk 1 
maand of 3 maand na de opening van de schietstanden.
Nu we de datum van de opening van de schietstanden kennen, wordt duidelijk tot hoe lang 
elke maatregel geldt. Hieronder wordt dit uitgelegd.

1. Voorlopige sportschutterslicenties
De tijdelijke regeling die de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14/3/2020 
geldig waren verlengt met zes maanden is uitgebreid. Ze is ook van toepassing op de 
voorlopige sportschutterslicenties, die uitgereikt zijn in de periode 15/3/2020 tot en met 
8/7/2021.
Voorlopige sportschutterslicenties, geldig op 14/3/2020 en voorlopige 
sportschutterslicenties, uitgereikt in de periode vanaf 15/3/2020 tot en met 8/7/2021 
worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden (DUS: 12 + 6 maand = 18 maand)
• geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters
• wél spreiding schietbeurten over verschillende dagen
• tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

  eventuele schietbeurten inhalen
 deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve 

sportschutterslicentie
• Voorbeeld: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2021 heeft als 

nieuwe vervaldatum 20/09/2021.



2. Definitieve sportschutterslicenties
Er zijn 4 situaties waarin een sportschutter zich kan bevinden:

1. Lopende sportschutterslicenties, geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 
1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022

2. Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot en met 8/9/2021
3. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 

van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
4. Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 

van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021
Hierna volgt per situatie de nieuwe tijdelijke maatregel:

Situatie 1
Lopende sportschutterslicenties geldig op 1/2/2021 en met jaarlijkse vervaldag van 
1/2/2021 t.e.m. 31/1/2022
• Vervaldag 1 vanaf 1/2/20211

 aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR: geen schietbeurten te bewijzen

• Vervaldag 2
 aanvraag geldigverklaring/hernieuwing
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 12 schietbeurten in voorgaande 24 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 

12 dagen
Bijvoorbeeld: sportschutterslicentie (1e wapencategorie) met afgiftedatum 15/5/2018
• vervaldag 1 vanaf 1/2/2021 (inwerkingtreding nieuwe maatregelen) = 15/5/2021
• vervaldag 2 vanaf 1/2/2021= 15/5/2022

1 jaarlijkse vervaldag = verjaardag van de afgiftedatum van de sportschutterslicentie (eerst toegekende 
wapencategorie), dus de datum waarop de sportschutterslicentie telkens moet worden geldig verklaard of 
hernieuwd.
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Situatie 2
Nieuwe sportschutterslicenties uitgereikt vanaf 1/2/2021 tot 8/9/2021
• vervaldag 1

 aanvraag geldigverklaring
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 

dagen
• Vervaldag 2, 3, …

 voorwaarden sportschuttersdecreet

Situatie 3
Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 8/7/2020 tot en met 28/10/2020
• aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën 

zoals op de vorige sportschutterslicentie als
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR:

∙ 6 schietbeurten in voorgaande 12 maand
∙ geen spreiding schietbeurten over 2 trimesters, wél spreiding schietbeurten over 6 

dagen
 ! ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
 Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 

tot en met 8/9/2021.
 Vervaldag 1 = zie situatie 2

• Eerst voorlopige sportschutterslicentie indien nog geen 6 schietbeurten in voorgaande 12 
maanden
 Medisch attest geldt hier voor voorlopige en definitieve sportschutterslicentie
 Deze voorlopige sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn uiterlijk op 8/7/2021.
 ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is 

ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur
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Situatie 4
Sportschutterslicenties die op 1/2/2021 niet meer geldig zijn en met jaarlijkse vervaldag 
van 29/10/2020 tot en met 31/01/2021
• aanvraag nieuwe sportschutterslicentie mogelijk, met vermelding wapencategorieën 

zoals op de vorige sportschutterslicentie als
 voorwaarden sportschuttersdecreet
 MAAR: geen schietbeurten te bewijzen2

 ENKEL na afgifte van de vorige sportschutterslicentie
 Deze nieuwe sportschutterslicentie moet uitgereikt zijn in de periode vanaf 1/2/2021 

tot en met 8/9/2021.
 Vervaldag 1 = zie situatie 2

• ! NIET van toepassing indien sportschutterslicentie niet meer geldig is nadat ze is 
ingetrokken of geschorst n.a.v. een beslissing van de gouverneur

2 In tegenstelling tot situatie 3 worden de sportschutters uit situatie 4 geconfronteerd met de tweede 
sluiting van de schietstanden in de periode waarin de schietbeurten voor hun sportschutterslicentie 
worden gerekend.

Gelieve steeds een kopie van het 
sportschuttersboekje (laatste 12 
maanden) bij het dossier voor 
validering / hernieuwing van de 
sportschutterslicentie te voegen!
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I. Inleiding 
Heel wat titel, maar dat is omdat we in deze bijdrage van Wapenbelevenissen een 
samengesteld wapen bespreken.  We bekijken dus het geheel zoals het zich presenteert, en 
zoomen vanzelfsprekend tegelijkertijd in op de onderliggende stukken. Het wapen werd ons 
vrijwillig ter review ter beschikking gesteld door Frederick Vercruyssen van Wapenhandel 
Guns & Goodies1 uit Laarne2. 
Allereerst een snelle blik op deze ‘goodies’. Merk op dat we het deze keer zoveel als mogelijk 
Europees houden. Dat mag ook eens. Europa is de bakermat van het klassieke geweer of 
handvuurwapen. Geen enkele reden om dat niet nog eens in herinnering te brengen. Ook 
de geteste munitie houden we deze keer Europees. Met de Fiocchi Perfecta .3083 doen we 
een schiettest. 

1  http://gunsandgoodies.be/ 
2  Frederik Vercruyssen - Achterdreef 76, 9270 Laarne -  +32 478 98 19 21 -  gunsandgoodies@skynet.be
3  https://www.fiocchi.com/en/category/products-by-line-sniper-calibre-cal-308-win/line/perfecta-sniper-

cal-308-win-line-taxon 

Wapenbelevenissen

Sabatti Tactical EVO(chrome)
Sightmark Latitude – Fortmeier bipod – Fiocchi Perfecta

Peter Vandenbussche
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A. De schietbuis
De merknaam4 van de schietbuis doet denken aan die van een Italiaanse schoenenfabrikant.  
We kenden het merk al van menige bezoeken aan de promostanden op de befaamde Duitse 
wapenbeurs in Nürnberg. We bekeken het5, evalueerden de producten oppervlakkig. U weet 
wel, look and feel benaderingen die weinig meer zijn dan eerste impressies. Niet dat die 
onbelangrijk zijn, want ze gaan over de spark, de vonk. Kortom het bepalen of er interesse 
is in  meer of helemaal niets. Bij Sabatti werd het, het eerste. En dat heeft alles te maken 
met wat, de voor velen onder jullie wellicht volstrekt onbekende fabrikant, in de etalage 
plaatst. En dat is toch niet iets waarover zomaar argeloos mag worden heen gekeken. Dat 
is zeker het geval voor de fans van de precisieschutterij op de langere afstand. Merk op dat 
ondergetekende niet tot de gezegende categorie van mensen behoort die schietstanden 
met  +100 meter baanafstanden afschuimen. Maar zelfs op die basisafstand van 100 meter 
waarop de meesten onder ons hun lange afstandsplezier beleven, hoort de drang naar 
precisie en schietcomfort thuis. Een Italiaans vuurwapen: Made in Europe dus.

B. De kijkbuis

We bespreken een wapen voorzien van een 
richtmiddelmerk waar we zelf nog niet echt 
veel aandacht aan besteedden. Sightmark6, een 
woordsamenstelling die weinig aan de verbeelding 
overlaat, nl. een vizier voor op doel. Hoewel een 
relatief recent merk7, met headquarters in Texas, heeft 
het inmiddels kennelijk een plaats in de verzadigde 
markt van schietoptiek veroverd. We schrijven 
verzadigd, omdat het nauwelijks bij te houden is 
hoeveel fabrikanten, of liever ‘merken’ er zijn die 
optische hulpmiddelen voor de vuurwapenliefhebber 
aanleveren. Merken schrijven we, omdat heel velen 
ervan hun productie in onderaanneming uitbesteden 
aan een schare van vaak Aziatische fabrikanten 
die labeltjes kleven en tirlantijntjes aanbrengen op 
vraag van de opdrachtgever. Dat geldt ondertussen 
voor quasi alle bekende merken, die er verschillende 
productielijnen op nahouden. Naarmate de prijs 
stijgt, in dezelfde mate verschuift de productie naar 
de initiële heimat van de fabrikant, tenzij Japan, Zuid-
Korea of de Filippinnen ervoor iets tussen zitten. 
Onder een bepaalde prijs, koopt u gewoon Chinees. 
En daarvan weten we dat dat zo goed kan meevallen 
als dat het slecht kan tegenvallen. 

4  https://www.sabatti.it/en/ 
5  O.a. deze https://www.sabatti.it/en/shotguns-and-rifles/hunting-rifle-rover-thumbhole/ 
6  https://sightmark.com/ 
7  https://sightmark.com/support/about-us/ 

Sightmark Latitude  
6.5-25x56 F-Class
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Hier bespreken we een Sightmark Latitude 6.5-25x56 F-Class8 product ‘made in the 
Philippines’. U zal zeggen, ‘dat is toch ook het verre Azië’? En dat is inderdaad zo, maar 
uit eigen ervaring weten we dat daar vaak duurdere series kijkers worden geassembleerd 
van bekende merken, zoals bv Nikon (Monarch). En die zijn zeer goed! In elk geval – en laat 
dit bij de actualiteit aansluiten -  met wat de grootste communistische dictatuur de hele 
wereld heeft opgezadeld en de schade die we daar nu en nog vele jaren lang zullen van 
ondervinden, staan we momenteel niet te springen om ‘made in China’ in de etalage te 
plaatsen.
We hebben er dus goede hoop op dat we met een klasseproduct hebben te maken. Sightmark 
wordt in Europa verdeeld vanuit, jawel, Bulgarije. U leest het goed, niet bepaald een land 
waar u een EU verdeelpoot voor dit soort gerief verwacht. Maakt het uit? Allerminst, als de 
dienst- na-verkoop goed is, zal het ons worst wezen waar in Europa de goede opvolging 
der zaken geschiedt. Van belang daarbij is bovenal een goede vertegenwoordiging middels 
de verkoper. 

C. De kijkermontage
Voor de montage van de kijker vertrouwen we op EraTac9, een Beierse fabrikant van 
kwaliteitsonderdelen voor de meerwaardezoeker. Opnieuw Made in Europe dus. Geen 
verdere commentaar, want het betreft een Picatinny style lat met oversized ringen van hoge 
kwaliteit. De ringklemmen worden, anders dan bij vele goedkope montages, met Torx ipv 
van zeskant schroeven gefixeerd. 

8  https://sightmark.com/products/2581/sightmark-latitude-6-5-25x56-f-class-riflescope/ 
9  https://www.eratac.de/ 
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D. De ondersteuning
Tenslotte testen we in één beweging ook een geweersteun. Wat zeggen we, zowaar een 
support waarmee ze in de woningbouw plafonds kunnen stutten. Fortmeier10, opnieuw 
een Duitse fabrikant met een serie ‘zweibeine’ voor de schietsport die het niet moet hebben 
van een blitse website of andere branding. Surfen levert niet echt veel op, vnl. referentie 
naar verdelers (www.huntac.de) Verder een website met een referentie naar een .50BMG 
lange afstandskanon gemaakt door Fortmeier. Op enkele accessoires, op een voorts zeer 
sobere website na, valt er over de fabrikant uit Delbrück weinig terug te vinden. Heinrich 
– wat zoveel betekent als ‘heerser van het thuisland’ - zou de voornaam van de stichter/
ontwerper van het gerief zijn. Germaanser kan bijna niet. Made in EU dus.
Voor de bipod montage, t.t.z. de aansluiting van de kolf en de bipod, werd er gekozen voor 
een UIT rail van Sabatti zelf in combinatie met een Fortmeier adapter. Eveneens Made in 
EU dus.

E. De munitie
 We testen voor deze bijdrage aan Wapenbelevenissen niet enkel een wapen 
voorzien van de nodige poten en oren, maar eveneens speciale munitie van 
de Italiaanse fabrikant Fiocchi, meer bepaald de ‘Perfecta line’11. De naam 
van deze lijn laat op zijn minst vermoeden dat voor minder dan perfect de 
fabrikant niet gaat. En dat laat zich alvast bevestigen door het gegeven dat 
Fiocchi in deze samenwerkt met de Amerikaanse kogelkoppenfabrikant 
Sierra12. Voor de herladers onder ons heeft dat merk weinig geheimen en 
voor deze munitie werd gekozen voor 168gr HPBT of te wel ‘hollow point 
boat tail’ kwaliteitskogelkoppen. Dat belooft.

10  https://50bmg.de/ 
11  https://www.fiocchi.com/en/category/products-by-line-sniper-calibre-cal-308-win/line/perfecta-sniper-

cal-308-win-line-taxon
12  https://www.sierrabullets.com/ 
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II. Looks – uitvoering

A. De schietbuis 
Op het eerste, verre, gezicht dus… een 13 in een dozijn ‘precision rifle’, i.e. dikke loop, 
tactical kolf, oversized kijkerbuis en uit de kluiten gewassen poten. Niets dat we nog niet in 
andere combinaties van zovele andere merken zagen. Aan de oppervlakte weinig dus dat 
verwondering zal wekken. Maar we zouden natuurlijk geen review schrijven als we aan 
de oppervlakte zouden blijven. We zouden de fabrikanten van zoveel mooi gerief immers  
oneer aandoen, mochten we onze evaluatie van die eerste blik laten afhangen. 
Even inzomen dus. Sabatti dus. Waarom een Sabatti13? Wel dat zeggen ze zelf op hun 
website: “The Sabatti family has been in the gun making business for almost 400 years. 
The experience acquired has been passed down with no interruption from generation 
to generation, from father to son.”  Ze zijn dus net zoals Beretta14 bijvoorbeeld al enkele 
‘centennia’ bezig met het fabriceren van schiettuigen. Doorheen de Europese conflictueuze, 
maar evengoed sportieve  geschiedenis, is de kans dus niet gering dat deze fabrikant zijn 
aandeel in de aan- en toevoer van vuurwapens heeft gehad. Een fabrikant dus met pedigree. 
En dat is eraan te zien. We krijgen een heel volledig wapen te zien, t.t.z. een voor 
precisieschutterij ontworpen polymeer kolf met rechte pistoolgreep, een ‘floating’ bolt-
action bedding, een knoert van een .308 ‘chrome’ barrel en dat afgewerkt met een bijzonder 
fijn afgestelde trekker. De EVO-lijn wapens15 is uitgerust met zogenaamde MRR barrels16. 

13  https://www.sabatti.it/en/why-sabatti-firearms/ 
14  https://www.beretta.com/en/world-of-beretta/history/ 
15  https://www.sabatti.it/en/category-rifles-shotguns/target-shooter/bolt-action-rifles/ 
16  https://www.sabatti.it/en/mrr-system-rifle-barrels/ 
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Daarvan zegt de fabrikant het volgende:
1 The bullets are deformed according to an arc of circumference and are not carved as in 

conventional lines, guaranteeing a longer duration of the barrels
2 Furthermore, there are no corners that cannot be filled as in the case of lines.
3 In the MULTIRADIAL reeds, then, two different rays alternate in order to deform the 

geometry of the bullet just enough to not carve it, thus avoiding excessive stress on the 
ball.

 Tests of MRR barrels mounted on shooting bolt actions have proved to be more efficient 
than the old barrels with conventional lines, both with classic bullets and with monolithic 
bullets.

 The exit speed is up to 12% higher than a conventional rifling with normal pressure values.
 This is because the bullet is able to seal the hole of the barrel much better by limiting 

the leaks forward of the gases and therefore using the energy of the propellant more 
efficiently.

 Furthermore, the efforts of carving and therefore the friction between the bullet and the 
barrel are considerably reduced.
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Dat ziet er in de praktijk zo uit, een soort afgevlakte polygoonloop. Wat we ervan onthouden 
is dat de loop zo is ontworpen om het projectiel zo onbeschadigd mogelijk door de loop 
te persen en daarbij de druk (en slijtage) op alle onderdelen zoveel mogelijk te beperken, 
jazelfs te reduceren. E.e.a. is wellicht ingegeven door de voor de pietjes precies van Sabatti 
weerzinwekkende gedachte, best vervat in deze one-liner: ‘what goes crooked in, comes 
crooked out’. Dat is alvast een principe dat we onderschrijven. Het is vanzelfsprekend zo 
dat de precisieschietsport draait om het uitschakelen van die variabelen die het resultaat 
negatief kunnen beïnvloeden. Een prima loop, een keurige trekker, een comfortabele kolf, 
het is allemaal fantastisch, maar als het projectiel te wensen overlaat of de manier waarop 
die  de loop verlaat, ben je er weinig mee. Bij Sabatti willen ze ook die laatste variabele op de 
een of andere manier mechanisch beïnvloeden middels de kwaliteit en het ontwerp van de 
loop. Bijkomend voordeel zou minder kuiswerk zijn, wanneer dat nodig is. Anders gezegd, 
sowieso minder kuisen en als er al moet gekuist worden, minder moeite om dat te doen. Een 
van de redenen daarvoor zou het verminderde lood-residu zijn. 
Dat klinkt allemaal prima, zolang zich dat ook in het schietresultaat vertaalt. Aangezien we 
het wapen maar voor een beperkte tijd beschikbaar hebben, valt het voor ons niet uit te 
maken of al die andere argumenten stand houden. Al hebben we op zich geen reden om er 
helemaal geen geloof aan te hechten. 
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Verder zien we een wapen met een volledige afwerking. Met volledig bedoelen we een 
wapen dat er niet alleen goed uitziet in zijn genre met die sportkolf met een knappe ‘marmer 
textuur’ en matte zilverkleurige loop, maar vooral omwille van de bijzondere features.  
Van het grendelhuis en loop zelf zegt de fabrikant het volgende:  it literally “floats” above the 
stock by means of two supports which eliminate stress and improve accuracy. Daarnaast heeft 
het wapen een ‘new guillotine-style extractor’ in de bolt. Het kenmerk daarvan zou vooral 
zijn dat de bodem van de huls een goede ondersteuning heeft om ‘failures’ te voorkomen 
zelfs bij extreem hoge druk. Verder zien we ook nog een prachtig geïntegreerde verstelbare 
wangplaat. De ‘bolt’ zelf is superieur afgewerkt, mooi verchroomd en de ‘oversized’ bolt 
knop is bijzonder praktisch. De ‘bolt’ glijdt heel zacht en kwaliteitsvol in de behuizing. De 
‘serrations’ ter hoogte van de pistoolgreep zijn vrij uitgesproken en bieden zeer goede 
greep. De trekkerkast matcht de loop en de trekker zelf, hoewel niet recht en niet heel breed, 
voelt prima aan voor de precisieschutter. Het grendelhuis is mooi afgevlakt op de zijkant en 
het achtereinde van de bolt sluit er perfect bij aan. Technisch is de bolt niet heel bijzonder, 
maar e.e.a. oogt heel strak, futuristisch en lijkt vooral bijzonder kwaliteitsvol op te gaan in 
het geheel. 
We laten het allemaal aan de fabrikant over om deze special features de hoogst mogelijk 
waarde toe te dichten. Neemt niet weg dat we ook hier geen directe reden hebben om aan 
de kwaliteiten ervan te twijfelen. Wat ons in elk geval opvalt, is het feit dat deze Italianen wel 
bijzonder goed over bepaalde eigenschappen  hebben nagedacht. Het doet sterk vermoeden 

dat de mensen die het wapen ontwierpen over dat soort details 
echt nadenken, niet om wat extra verkoopsargumenten 

in de etalage te plaatsen, maar wel omdat ze zelf de 
precisieschietsport tot het hoogste niveau willen 

tillen of zich in elk geval laten adviseren door 
expert-schutters. En als dat betekent om ‘out of 

the box’ te denken (zoals een heel eigen type 
loop bedenken), dan moet dat maar. Het is 
vergelijkbaar met de manier waarop iemand 
als Michael Schumacher, de ontwerpers van 
Ferrari F1 auto’s destijds adviseerde over 
hoe ze een succesvolle racewagen moesten 

bouwen. Het belooft alvast. 
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B. De kijkbuis
De Sightmark Latitude. Een uit de kluiten gewassen ‘jumelle’ dat in elk geval. Wat zegt de 
ontwerper ervan. “When looking for a dependable, five-star riflescope, look no further than the 
Latitude 6.25-25x56”. “Less than half the price of some competitors” Kortom met dit product 
wil Sightmark de meerwaarde zoekende long range richtkijker fanaat een alternatief bieden 
dat niet alleen 5 sterren verdient, maar, als het enigszins kan, aan de helft van de prijs van 
de bepaalde concurrenten. Dat is natuurlijk marketingpraat die we geregeld lezen. Vraag 
is dan immers met welk concreet product van welke concrete fabrikant je deze kijker dan 
effectief vergelijkt. We gaan de branding dan ook maar laten voor wat die is en vooral zelf 
oordelen wat we van dit product vinden. We schreven uit de kluiten gewassen. Dat is alvast 
zondermeer  zo, want de tube meet niet minder dan 34mm. Ter vergelijking, de meesten 
onder u schieten met een 25,4mm of te wel 1 inch tube kijker. Vrij smalle buisjes dus. Dikke 
kijkertunnels zijn doorgaans bedoeld om zoveel mogelijk licht door te laten bij stevige 
vergroting. Dat is natuurlijk goed, tenzij het moet dienen om de slechte lichtdoorlatendheid 
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van het glas te maskeren. Het is dus voor 
ons alleen maar van belang als de kwaliteit 
van het glas ook navenant is. 
Verder zien we 3 torens, de klassieke 
windage en elevation turrets of te wel 
hoogte en zijdelingse afstelling alsook een 
sidefocus, kortom een directe aansturing 
om scherpte van reticle (kruis) en doel 
op mekaar af te stellen en derwijze de 
zogenaamde parallax te elimineren. 
Parallax is wezenlijk een afwijking die 
bestaat tussen kruis en doel, een dat 
voornamelijk op de grotere afstand 
impact heeft op de precisie. Op vele 
klassieke kijkers staat die vooraan op het 
objectief of ontbreekt die. Voor de ‘korte’ 
afstandsschutter zal dat niet meteen 
mankeren, voor de echt langere afstanden 
is hij onontbeerlijk. De turrets zijn ‘tactical’ 
van nature. Dat klinkt gevaarlijk, maar 
dat wil gewoon zeggen dat er niet eerst 
beschermkapjes dienen te worden van 
afgeschroefd. Ze zijn ook doorgaans 
groot en dik zodat ze ook makkelijk met 
handschoenen kunnen worden gebezigd. 
Verder zien we zowel rond de scherptering 
als de vergrotingsring vrij krachtig ogende 
gekartelde greeppunten. Al even imposant 
als de kijker zelf is de ‘Latitude’ markering 
op de eyepiece. Verder lijkt de merknaam 
op de zijkanten ervan verdacht veel op 
die van een heel bekende dure Duitse 
concurrent (Schmidt & Bender). De lens 
vooraan meet een krachtige 56mm en gelet 
op de dikte van de tube, zou veel kleiner 
het geheel belachelijk doen ogen. Het ding 
ziet er alvast zeer degelijk vervaardigd 
uit en niets laat vermoeden dat we niet 
met een ‘5 stars’ klasse kijker hebben te 
maken. Hij is ontworpen door Texanen 
voor de long range. Naar hun normen, is 
gebruik op 100 meter dus wellicht ridicuul, 
maar liever kijkers met marge dan ‘net niet 
– gerief’. 
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C. Het onderstel
We kozen dus voor een product van onze oosterburen. 
Laat ons toe te zeggen, het oogt alvast zoals we dat in onze 
bevooroordeelde perceptie van Duitse producten graag 
hebben: stevig, kwalitatief, doordacht en betrouwbaar. Of 
het heel elegant is, is een andere zaak. Maar dat was een 
Tiger Tank ook niet. 
En hier schuilt o.i. alvast een minpuntje. Hoezeer we de 
Fortmeier ondersteuning loven voor alle bovenvermelde 
kenmerken, het ding oogt misschien wel iets ‘te’ potig 
onder dit wapen. 
Dat heeft dan niet zozeer te maken met het gewicht van het wapen, want met zijn 6,2. KG 
leeg gewicht moet je er zeker geen Chinees metaalafval onder zetten. 
Alleen lijkt het onderstel door zijn vrij hoekig design en die stevige ‘skilatten’ (skids) onderaan 
de poten misschien iets beter aan te sluiten bij tactical kolf desgins die zelf ook wat hoekiger 
en strakker ogen, genre MDT chassis17. Maar dat is vanzelfsprekend slechts een kwestie 
van smaak en styling en zeker geen kwaliteitskritiek. Om maar te zeggen dat een hoog 
kwalitatieve originele Harris18 of Atlas19 bipod onder de Sabatti ook wel mooi zouden passen.

17  MDT Chassis, Magazines and Accessories for your Bolt Action Rifle (mdttac.com) 
18  https://www.harrisbipods.com/ 
19  http://atlasbipod.com/ 
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III. Versies – productgamma

A. De schietbuis 
Sabatti Tactical EVO (chrome) dus. Die Chrome laat alvast vermoeden dat er ook andere 
versies20 zijn. En dat is uiteraard het geval. Er is een all black alsook deze knappe ‘desert’ 
versie van hetzelfde wapen. 
Daarnaast zijn er in het gamma nog andere al even knappe long distance schiettuigen onder 
de types TLG en STR eveneens in diverse kleuren en afwerkingen. 
Een voor een fraai ontworpen precisie schiettuigen, de een al wat kleurrijker dan de ander. 
Opvallend is telkens de wel heel lange lopen op de Tactical EVO varianten alsook  de andere 
long distance modellen. Ze zijn verkrijgbaar met lopen van 66 – 71 cm met een diameter van 
28mm.  Bij vergelijking, onze eigen Howa 1500 Varmint Heavy barrel heeft een gelijkaardige 
stevige loop, alleen meet die ‘amper’ 24”, oftewel zo’n dikke 60 cm. Ook de dikte van de loop 
is niet min. Die meet 28mm. Opnieuw bij vergelijking, bij onze Howa is dat 22mm. Dat is 
dus bij Sabatti aardig wat staal over die enorme lengte. Het hoeft dan ook niet te verbazen 
dat de Tactical EVO dat  ‘leeg gewicht’ heeft van 6,2 KG. We begrijpen dus wel waarom het 
wapen stevig op de poten moet staan. 
Daarnaast biedt het merk ook heel wat ‘gewonere’ bolt action rifles and carbines aan voor 
de al even ‘gewone schutter’, maar evengoed voor jagers. T.t.z. alle andere schutters die niet 
per se  rozen willen melken op 800 meter. Het hele productgamma vindt u vanzelfsprekend 
terug op de overigens heel heldere website van de fabrikant21. 

20  https://www.sabatti.it/en/category-rifles-shotguns/target-shooter/bolt-action-rifles/ 
21  https://www.sabatti.it/en/ 
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B. De kijkbuis
Zoals we schreven, werd ons een Sightmark Latitude 6.5-25x56 F-Class gepresenteerd. 
Met fabrikanten van kijkers, is het evenwel vaak zoals met autofabrikanten, een veel te 
breed gamma. Het hele alfabet of een eindeloze cijferreeks vullen de  catalogen en los van 
een paar centimeters links, rechts of in de hoogte, is het vaak niet echt duidelijk waarom 
de ene € 1.000 en de andere € 5.000 kost. U kent het fenomeen wel. Dat is ook zo voor 
Sightmark. Wie er de website op naslaat, vindt er alvast 7 productlijnen en daarbinnen 
telkens een hele serie varianten. We beginnen er dus niet aan om  daarin te gaan snuisteren 
en de aangeboden kijker te gaan vergelijken met de rest. We onthouden van deze Latitude 
wat de fabrikant ervan schrijft: ‘the answer to the long-range but affordable optic question’. 
2 zaken dus, hij is bedoeld voor de lange afstand en tweedens, hij is betaalbaar. Dat eerste 
zal alvast wel kloppen gelet op de magnificatie tot 25x, de dikke tube en de grote lens 
(56 mm). Verder lezen we dat de kijker een ‘useful 110 MOA adjustment range’ heeft. Dat 
laatste slaat natuurlijk op de mate waarin men de kijker, zonder aangepaste railmontage 
met ingebouwde MOA, kan bezigen22. Het inbouwen van een bepaalde MOA in de montage 
van de kijker, is dan ook in eerste instantie  een kwestie van  compenseren van wat  zou 
moeten worden gecompenseerd door de kijkerafstelling, maar soms niet mogelijk is wegens 
een te kort afstellingsbereik. 

Minutes of Angle
Omdat we het hier toch over een long distance schiettuig hebben, enkele woorden over die MOA. 
Hoe verder je schiet, hoe meer men geconfronteerd wordt met niet alleen de kromming van het 
aardoppervlak, maar vooral ook met de zogenaamde ‘bullet drop’ ten gevolge van combinatie van 
zwaartekracht en een verminderde kracht van het projectiel op de lange afstand. Als ooit goed getrainde 
handboogschutter weten we dat hoe verder we van doel stonden, hoe meer we de boog dienden te 
kantelen. Dat deden we door vizierkorrel te laten zakken over de vizierladder. Hoe meer we dat deden, 
hoe hoger we de boog de lucht in duwden. MOA staat dan ook niet voor niets voor Minute of Angle of 
ook wel ‘Minute of Arc’ of in het Nederlands Boogminuut. Die ‘minute’ is 1/60 van een graad op een 
cirkel van 360°. Onthoud daarbij vooral dat bij het afstellen van de kijker je per klik meestal ofwel ½ , ¼ 
of ook wel 1/8 MOA tegenkomt. Weet dat op die 100 yards (iets minder dan 100 meter), je X aantal 
kliks nodig hebt als op de noemer van de breuk om 1” op die afstand te bewegen. In’t kort, het effect van 
een afstelling op 100 yards verdubbelt op 200 yards,  De 1 MOA blijft dus in principe telkens hetzelfde, 
alleen wordt de impact van een afstelling op een grotere afstand navenant vergroter. Als je dus 5” 
(ongeveer 5x2,54cm ofwel 12,7 cm) op 100 yards van het centrum van je schijf zit, en je hebt een 
kijker met ¼” per click, dan heb je ongeveer 20 clicks nodig (5x4). In dezelfde situatie op 200 yards zal 
hetzelfde aantal clicks het dubbele effect hebben. Want 1 MoA op 100 yards is 1” travel en  wordt er 2 
(2” dus) op 200 yards. Omgekeerd is het natuurlijk zo dat op een langere afstand de ‘bullet drop’ groter 
wordt er om die reden meer zal moeten worden gecompenseerd en dus gedraaid aan de turret, ook al 
zal elke click groter effect sorteren. Geen hogere wiskunde, wel gewoon handig en voorspelbaar om je 
kijker snel af te stellen. Vaak zien we immers mensen zich suf draaien aan de kijkerturrets om dan een 
onbevredigend en onvoorspelbaar resultaat te krijgen. Niet alleen omdat left/right of up/down verkeerd 
worden geïnterpreteerd en er dus gewoon de verkeerde richting wordt uitgedraaid, maar vooral ook 
omdat er niet gewoon even wordt stilgestaan bij wat nu precies het effect is op een betreffende afstand 
per klik. Wil je dus munitie sparen, sta dan gewoon best even stil bij het voorgaande. 

22  https://www.nssf.org/shooting/minute-angle-moa/ 
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C. Het onderstel
We schreven al dat ze bij Fortmeier, op de website althans, vrij 
karig zijn met informatie. Het is dus veeleer op websites van 
verdelers te doen om meer inzicht te krijgen van het aanbod. Dat 
diversifieert zich vnl. rond ofwel de lengte van de ‘benen’ ofwel  
rond de plaats van de montage (6u of 12u). Zoals al gesuggereerd, 
de poten zien er zeer massief, strak en dus modern uit. Ze zijn dus 
in de eerste plaats ontworpen voor al even strakke en moderne 
lange afstandsgeweren. Dat wil dus in een beweging zeggen 
dat ze heel vaak zijn voorzien van Picatinny style handguards 
waarop de poten middels een boven- (12u) of ondermontage 
(op 6u) worden vastgeklikt. Zoals u zag, hebben we met onze 
Sabatti veeleer met een klassieker ogende precisiekolf te maken 
met ruimte voor al even klassieke bipodmontages, style Harris. 
Wil je er dus de Fortmeier op monteren dan heb je niet alleen 
bv deze Picatinny montage mount (foto boven) nodig, maar 
evenzeer een adapter zoals we die hierboven beschreven. 
Het Picatinny montage  systeem is eigenlijk een kloon van de 
bekende ‘Versa Pod’ montage (swivel pin). Daarnaast merken 
we op dat Fortmeier ook Bipods voor ‘bovenmontage’ voorziet, 
op 12u zoals ze dat uitdrukken. Dat laatste zal o.i. vooral een 
compensatie zijn voor de hoogte van de poten. Die komen er 
in 3 hoogtes: 171, 184 en 210 mm zowel in de 6u (onder) als 
12u (boven) versie. Nu, wie zich herinnert wat we in een vorige 
bijdrage23 beschreven over die UTG bipod Recon flex, weet dat 
al dat gecompenseer met boven- en ondermontages eigenlijk 
simpel kan worden opgelost door de beentjes meteen te 
monteren op de zijkant van een moderne handguard met M-LOK 
of KeyMOD sluiting. Om maar te zeggen dat het ons soms wat 
‘over-engineered’ lijkt, voor iets wat ook op een andere manier 
kan worden opgelost. Je kan soms gewoon best in een rechte 
lijn van punt A naar punt B gaan… Akkoord, met de Versa Pod 
style montage op de stalen pin, heb je het voordeel van een 
‘swivel’ poot, een onderstel dat dus ongeacht de ondergrond 
snel aanpast. Prima voor ‘rugged conditions’ die de geoefende 
sniper moet trotseren. 
Voor de doorsnee schutter die comfortabel aan een waterpas 
uitgelijnde schiettafel op een stoel ploft… tja.. Bovendien is er 
het spel van de hoogte. Al die extra adapters en montages 
verhogen nu eenmaal heel het gebeuren. Je moet dus goed 
opletten bij de keuze van de lengte van de benen. Neemt niet 
weg dat ze er hoe dan ook wel ‘cool’ uitzien. En hoedanook , bij 
onze Sabatti is er natuurlijk geen handguard met Picatinny of 
andere stijl zijde montage aanwezig, dus is het nogal logisch dat 
hier werd gekeken naar een klassieke oplossing. En gelet op het 
bovenvermelde gewicht van het wapen, was er zeker een goede 
reden toe om niet voor een light-weight onderstel te kiezen. 

23  December 2019 sportschuttersmagazine_december_2019.pdf (fros.be) 
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IV. Onderhoud
Rubriek waaraan we volgens Sabatti niet veel woorden zullen moeten vuil maken. Of beter 
gezegd, meer woorden dan aan het vuil in het wapen zelf. Want volgens Sabatti is het 
MRR barrel systeem een garantie voor minder én minder grondig onderhoud, zoals we 
hierboven al vermeldden. Hoe u de loop van een klassiek geweer reinigt, gaan we u hier niet 
uitleggen… Weet verder dat de grendel snel kan worden verwijderd zoals we dat van vele 
klassieke Mauser bolt action systemen kennen. Hier is dat een fraai gestyleerde drukknop 
op de linkerkant van het grendelhuis. 
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V. Schietervaring

Het moment van de waarheid, de schietproef 
op de weliswaar courante en in dit land veeleer 
beperkte afstand van 100 meter in de schietstand 
van Zilverberg te Kontich24. Onnodig te zeggen 
dat zowel kaliber als wapen voor veel meer dan 
dat werden ontworpen, maar een mens moet 
zich aanpassen aan de gangbare  infrastructuur 
in Vlaanderen. Al even onnodig te zeggen dat we 
dit gerief met veel plezier aan een test zouden 
willen onderwerpen op een afstand van 400 of 
600 meter. Aangezien het wapen was ingeschoten 
en afgesteld op 50 meter, begonnen we zelf met 
een 5-tal S&B trainingspatronen op die afstand 
en zoals verwacht groepeerden ze daar ook zeer 
consequent. Vervolgens schoven we op naar de 
100 meter referentieafstand en schakelden we op 
20 Perfecta patronen van Fiocchi over. We pasten 
voor deze korte test de kijkerinstellingen niet 
aan en belandden iets onder het center, vrij mooi 
gegroepeerd. Het resultaat oogt dan ook meer dan 
bevredigend voor fabrieksmunitie. Zonder twijfel is 
de keuze voor de matchkoppen van Sierra daar niet 
vreemd aan. De trekker was zondermeer match-
grade en behoeft weinig commentaar. ‘Crisp-free’, 
licht (830gram) en nauwkeurig. De kolf met rechte 
pistoolgreep en rechte wangplaat deden wat ze 
moesten doen, nl. prima grip en comfortabel steun 
verschaffen. De oversized bolt maakte herladen 
smooth en makkelijk.

24  http://zilverberg.be/ 
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De kijker was een zeer aangename revelatie. Zoals aangegeven, hadden we nog geen enkele 
praktische ervaring met het merk. Het glas was zeer helder ook bij de zwaarste zoom, de 
knoppen zijn direct (zonder beschermingskapjes) te bedienen en de markeringen van de 
parallax regeling stemden ook overeen met het effect ervan op doel. Iets wat niet altijd kan 
gezegd worden van vele kijkers. Al bekennen we dat onze Optisan EVX 5-20x50i, die we 
in een vorige bijdrage beschreven op dezelfde fronten evengoed presteerde. De kijker ziet 
er aan de buitenkant verder zeer goed gecoat uit en de behuizing geeft een zeer stevige 
indruk.  Een kijker dus die tegen een stoot kan. 
Tenslotte was er nog de gehele stabiliteit van het wapen dat in zijn geheel makkelijk 
de 7kg overschrijdt. Daarvoor betrouwden we volledig op de Fortmeier bipod. We 
bekennen aanvankelijk wat kritisch te staan tegen zoveel oversized ondersteuning, maar 
de schietervaring leert dat zo’n Fortmeier - hoewel niet het meest elegant - 200% doet 
waarvoor hij is gemaakt, nl. een wapen laten staan op de tafel, vóór, tijdens en na een schot. 
De poot belandt daarmee zonder twijfel op onze emmerlijst. 
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VI. Prijs/kwaliteit
 ‘The answer to the long-range but affordable question’ 
. En hoewel we deze commerciële tag stalen van de 
kijkerfabrikant, geldt hij meteen voor het geheel, of 
zoals  een bekende Latijnse stijlfiguur luidt: ‘Pars pro 
toto’. En daarmee is veel, zo niet alles in een zin gezegd. 
Met een richtprijs voor het schiettuig van om en bij de 
€ 1550 heb je bij Sabatti bovengemiddeld veel waar 
voor je geld. Meer nog, we gaan zelfs zo ver om te 
zeggen dat zulks zondermeer goedkoop is. Het wapen 
liet in zijn look & feel, afwerking en schietresultaat 
vermoeden veel duurder te zijn. De richtprijs van de 
kijker ligt net onder de € 1000. Hoewel we doorgaans 
buiten die price range blijven, zien we duidelijk wel 
een kwaliteitsproduct. De poot (met adapter approx. 
€330) beschouwen we voortaan als een noodzakelijke 
upgrade van enkele van onze eigen schiettuigen en 
deze fabrieksmunitie van Fiocchi, hoewel redelijk prijzig 
(+ 50 euro/20) is zondermeer het spreekwoordelijke 
‘schot in de roos’.

VII. Conclusie
Sabatti, hoewel in dit land behorend tot de minder bekende wapengoden, heeft ons, op 
zijn heel zachtst gezegd, bijzonder aangenaam verrast en dit in álle opzichten: de algehele 
afwerking van het geweer, de standaard match-grade features zoals die joekel van een 
loop, sublieme trekker en prachtige kolf. Het is maar de vraag wat dit wapen ontbreekt om 
nog beter dan dit te kunnen worden. Samen met de kijker, poot en verbindingsaccessoires 
treffen we hier een pakket aan dat de meerwaarde zoekende precisieschutters bijzonder 
aangenaam zal verrassen. Het geheel wordt geleverd in een zeer stevige koffer met een 
prima inleg. Rest my ‘case’ & ‘need say no more’. 

VIII. Woord van dank
We sluiten deze bijdrage af met een bijzonder woord van dank aan Frederick Vercruyssen 
van wapenhandel ‘Guns & Goodies’25 uit Laarne voor deze bijzondere aangename 
kennismaking met het merk Sabatti, accessoires en munitie. 

25  http://gunsandgoodies.be/



Op zaterdag 26 juni kon Fros Multisport Vlaanderen, twee maanden later dan voorzien, 
het biatlonseizoen in Vlaanderen starten met de Fros Biatlon Vlaams-Brabant, in Hofstade. 
Het Sport Vlaanderen-centrum van Hofstade was het prachtige decor voor een heuse 
ploegproef waar ploegen van telkens 3 personen om de 2 minuten van start gingen, om 
afwisselend staand en liggend te schieten na iedere loopronde.
Door de huidige coronabeperkingen was het een eerder beperkte editie, voor Fros de 
eerste biatloneditie buiten de provincie Antwerpen. 15 ploegen, van de Schietzakken tot 
Het Sneeuwkonijn en d’Oude Tantes, namen deel aan de schietinititaties voorafgaand 
aan de wedstrijd en zetten uiteindelijk sterke prestaties neer, mochten voor het eerst de 
aanpassingen aan de gloednieuwe biatlonwand uittesten en ontdekten het staand schieten. 
Niet evident zo blijkt, het liggend schieten zorgde voor heel wat meer succeservaring!
Marc Gillis, Robbe Vandenbosch en Tom Vermeire (Fire for Effect), alle drie aangesloten 
bij schietclub Verenigde PistoolSchutters Grizzly, te Machelen, hadden de voorbije jaren al 
heel wat biatlonervaring opgedaan, liepen naar een sterke looptijd en behaalde de beste 
schietscore met 20 op 30. Zij mogen zich de beste biatleten van de Fros Biatlon in Hofstade 
noemen en staan bovenaan in het klassement van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 
2021!
In het vrouwenklassement neemt Nele Vermeulen de leiding in 
de tussenstand. Zij behaalde met Bart Van Roey en Jesse 
Vermeulen de zilveren prestatie op deze wedstrijd, en 
finishten op slechts enkele minuten van de winnaars. 
Proficiat, team Niet geschoten is altijd mis!

25

Verslag 
Fros Biatlon 

Vlaams-Brabant (Hofstade)
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De komende maanden staan de volgende wedstrijden van het biatloncriterium op het 
programma, telkens in een andere Vlaamse provincie op diverse domeinen van Sport 
Vlaanderen. Wanneer jij aan minstens 3 van de 5 manches deelneemt, kom je in aanmerking 
voor het eindklassement en kan jij bekroond worden tot ‘Vlaams Kampioen Fros Biatlon’! Er is 
een afzonderlijk klassement voor mannen, vrouwen, jongeren (-16 jaar) en bedrijven, waarbij 
de 5 hoogst gerangschikte plaatsen van ieder eindklassement gehuldigd worden op het 
einde van het biatlonseizoen. De top 8 van het mannen-, vrouwen- en jongerenklassement 
van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon mag zich opmaken voor het BK Biatlon, op 14 
november in Elsenborn, waar de top 8 van ieder klassement uit Vlaanderen en Wallonië 
strijden om de Belgische titel!

Partners
Deze organisatie werd gerealiseerd door Fros Multisport Vlaanderen,  
in samenwerking met: 
• Sport Vlaanderen Hofstade 

locatie van het event  
www.sport.vlaanderen 

• Verenigde PistoolSchutters Grizzly
 schietclub uit Machelen die instaat voor de schietzone   

www.vpsg.be 
• Metallooks
 bedrijf uit Boortmeerbeek / ontwerper en maker van de biatlonwand  

www.metallooks.be 
• Federatie Karabijn - Pistoolschutters Antwerpen (FKPA)
 partner voor 18 identieke luchtdrukwapens 

www.fkpa.be 
• Wapenhandel Nikabi
 wapenwinkel in Scherpenheuvel-Zichem – partner van de biatlonwand en 

biatlondoelen  
www.wapenhandelnikabi.be 
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Fros Multisport Vlaanderen wenst alle deelnemers, supporters en partners van 
harte te bedanken om er samen een geslaagd biatlonevent van te maken! Hop naar 
de volgende wedstrijden van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 2021  
 (website: www.frosbiatlon.be): 
• zaterdag 21 augustus 2021: Fros Biatlon West-Vlaanderen (Brugge) 
 aflossingswedstrijd in duo 
• zaterdag 4 september 2021: Fros Biatlon Antwerpen (Herentals)
 individuele wedstrijd / individuele start
• zaterdag 25 september: Fros Biatlon Oost-Vlaanderen (Gent)
 individuele wedstrijd / massastart
• zaterdag 16 oktober 2021: Fros Biatlon Limburg (Genk)
 wedstrijd in duo / massastart
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Landelijke Fros 
Kampioenschappen  
2021

Sportschutterslicentie verplicht voor vergunningsplichtige wapens 
Voor buitenlandse deelnemers telt de Europese vuurwapenpas

Gratis deelname  
voor leden van Fros

Bijdrage van €10 voor  niet-leden van FrosKALENDER

10/10
2021

Discipline : ORDONNANCE.  
Militair Dienstgeweer 100 m
Van 13.00  tot $.00 uur. 

Domein Polygoon, Brechtsebaan, Brasschaat. 

https://fros.optijd.be 

12/09
2021

Discipline : 13 CENTERFIRE (.32 & .38) 
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

Inschrijvingen : https://fros.optijd.be 

3/10
2021

Discipline : 14 STANDAARDPISTOOL
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

9/10
2021

Discipline : 15 VRIJPISTOOL
MKG., Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen. 

Neggers Jean 
Tel : 0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com

26/09
2021

Discipline : 16 SPORTPISTOOL .22
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

17/10
2021

Discipline : 17 SUPERKALIBERS
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.

https://fros.optijd.be 

27/11
2021

Discipline 18 - 19 SNELVUUR 
LUCHTPISTOOL SNELVUUR
MSV. Fortsteenweg 120, Merksem

Mertens Ernest:  
0475 77 83 33 - ernest.mertens@telenet.be

25/09
2021

Discipline : SPEED CHALLENGE
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek. 

https://fros.optijd.be 

4/9
2021

Discipline : ACTION SHOOTING 
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek. 

https://fros.optijd.be 

16/10
2021

Discipline : ACTION SHOOTING 
vanaf 13.00 uur. 

TIR DER KEMPEN, Dept 6, Noorderwijk.

Adams Jozef: 014 85 15 56 - adams.jef@skynet.be 

9/10
2021

Discipline : 4-5
50 m. Liggend Vrijgeweer SENIORS 
50 m. Standaardgeweer DAMES en JUNIORS

MKG. Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen. 

Neggers Jean: 
0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com 

19/12
2021

Discipline : 9 - 9A LUCHTGEWEER
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. Kadetten. 

 PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout

https://fros.optijd.be

28/11
2021

OPGELEGD: LUCHTGEWEER - 
LUCHTPISTOOL
SV.REBELS, Fort 2 (Lokaal 131)Wommelgem. 

https://fros.optijd.be

22/08
2021

ZWART KRUIT
aanwezig zijn om 8.00 uur 

25 M. Pistool & Revolver, 50 m. en 100 m. Geweer 

TARGET 121, St.weg op Helchteren, Leopoldsburg. 

Janse Willy: 013 77 43 79 - willy.janse@telenet.be

14/11
2021

Discipline : 11 - 11A LUCHTPISTOOL 
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. kadetten. 

PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

8/8
2021

Discipline 12 SNELVUURPISTOOL 
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. Kadetten. 

PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout 

https://fros.optijd.be 

14/11
2021

Discipline : 12Bis, (Snelvuur Bis) 
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek 

https://fros.optijd.be 





DEELNAME DOOR INSCHRIJVING LANGS UW CLUBVERANTWOORDELIJKE
VIJF SCHUTTERS PER CLUB, DE VIER BESTE TELLEN 
EEN CLUB KAN IN ELKE DISCIPLINE DEELNEMEN
De inschrijving wordt later, maar op tijd bevestigd daar het beperkt is.

INSCHRIJVEN VOOR 1 DECEMBER 2021   
via mail Vets Louis, lou.vets@skynet.be

TROFEE 

VAN ORSHAEGEN   
MODEST

DE SCHUTTERSAFDELING VAN  
 FROS MULTISPORT VLAANDERENvzw RICHT IN : 

Een WEDSTRIJD tussen FROS-CLUBS In de disciplines  
LUCHT-GEWEER-PISTOOL en 

SPORTPISTOOL
ZONDAG 12 DECEMBER 2021

Mechelse karabijn  & Revolver Vereniging vzw - Polderstraat 68  2800 Mechelen

• ALLE DEELNEMERS SCHIETEN NAAR 600 PUNTEN ,      
Duurtijd (reeks proefschoten inbegrepen) : 1.30 uur, einde +/- 16.00 u.   
De reeksen zijn beperkt, het uur wordt later meegedeeld.    

• DEELNAME VOORBEHOUDEN VOOR CLUBS LID VAN FROS
• TROFEE VOOR DE 3 BESTE CLUBS IN ELKE DISCIPLINE     
• EEN AANDENKEN VOOR IEDERE DEELNEMER 

HOE INSCHRIJVEN?



Wapenhandel Nikabi
Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens

De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer

Verkoop van o.a. :
• sportwapens
• jachtwapens
• luchtdrukwapens
• airsoftwapens
• paintballwapens
• zwartkruitwapens
• alarmwapens
• mini kanonnen
• bogen en kruisbogen
• messen, dolken, zwaarden
• alle toebehoren, munitie en veel meer!

Testeltsesteenweg 66C
BE 3271 AVERBODE

tel +32 (0)475/43.44.74
e-mail : info@wapenhandelnikabi.be

www.wapenhandelnikabi.be
BTW : BE0890 229 772

REK : KBC BE90 7360 0942 5232
Erkenning wapenhandel 2/21/14/0024 klasse FD

Onze troeven:
• eerlijke prijzen

• correcte service

• grote voorraad

• snelle beschikbaarheid

• dienst na verkoop

• ruime openingsuren 7/7

• hulp bij vergunningsaanvraag

-  Verboden toegang aan minderjarigen zonder begeleiding.
-  Geen verkoop aan minderjarigen.
- Enkel verkoop in winkel, na afspraak.
-  Vrij verkrijgbare wapens te verkrijgen na tonen identiteitskaart.
- Vergunningsplichtige wapens, onderdelen en munitie te verkrijgen na voorlegging identiteitskaart geldige 

vergunning model 4, model 9, geldige sportschutterslicentie, jachtverlof of aanstelling bijzondere wachter
- Wij zijn als wapenhandelaar deontologisch verplicht de huidige wetgevingen inzake wapens strikt na te leven, alzo 

zijn wij genoodzaakt alle onregelmatigheden die wij vaststellen onmiddellijk te melden aan de bevoegde diensten.

Belangrijke info :

partner van 
FROS Biatlon


