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Het wordt daarom hoog tijd om wat concreter te worden: onze eerste
demonstratie dag alternatieve- en dynamische disciplines is een feit
(zie verder in dit tijdschrift) We waren als Fros zijnde zelf verrast door
de grote belangstelling, een enorme opsteker.
Nu het startschot gegeven is gaan we jullie niet verder op jullie
honger laten zitten. Alternatieve disciplines gaan we dit jaar verder
uitrollen over de geïnteresseerde clubs, bedoeling is een echt Fros
kampioenschap alternatieve disciplines.
Wat betreft de dynamische disciplines pikken we de draad van LVR
(Low Velocity Rifle) terug op. Een goede structuur, gekwalificeerde
opleiders, een goede opleiding en veiligheid zijn hierbij de
sleutelwoorden. We mikken op eind 2022 of begin 2023 voor onze
allereerste F.D.S (Fros Dynamisch Schieten) LVR wedstrijd.
Voor de doelschutters is het nog steeds de bedoeling om in iedere
provincie een Fros training center te hebben. Het eerste training center
bij de Strombeekse Scherpschutters (STS) in Vlaams Brabant is reeds
een feit.
Eind dit jaar gaan de VTS (Vlaamse trainersschool) opleidingen
terug van start met de “Start To Coach” (algemeen gedeelte VTS
opleiding) module en de toelatingsproeven voor initiator pistool- en
geweerschieten en kleiduifschieten.
Ambitieuze plannen voor het najaar van 2022 maar voor de meesten
onder jullie nu waarschijnlijk tijd voor een welverdiende vakantie.
Ik wens jullie dan ook veel leesplezier met de wapenbeschrijving
van Peter Vandenbussche en deze keer ook een boeiend artikel van
Christophe Slegers van Cooldsteel en BushiSwords.
Gunther Herregodts 							
Landelijk Coördinator 								
Fros Multisport Vlaanderen
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Fros nieuwtjes
Fros Demo dag Alternatieve – Dynamische disciplines.
Zondag 19 juni 2022 was het eindelijk zover: onze allereerste demonstratie dag waarbij het
grote publiek kon kennismaken met een iets minder bekende maar zeker heel boeiende kant
van de schietsport.
We noemen het F.D.S. Fros dynamisch schieten of Fros dynamic Shooting.
Locatie was het Sport- en recreatiecomplex Heiveld in Sint-Katelijne-Waver. We waren er
te gast bij de Heistse Schutters Vereniging, de Fros club die Heiveld als thuisbasis heeft.
Samen met een delegatie van SAPO verzorgden de mensen van HSV doorlopend
demonstraties van oa. Bowling Pins, Match 5 en natuurlijk het parcoursschieten ( pistool en
geweer)
Ook aan de niet schutters was gedacht zo waren er doorlopend initiaties luchtdruk en
biatlon.
Al bij al een geslaagde dag met heel wat belangstelling van schutters en niet schutters.

Aanstelling 2 Coördinatoren
Gezien de grote uitdagingen naar de toekomst toe: implementatie van Fros Dynamisch
Schieten (FDS), de oprichting van provinciale Fros trainingscentra, komende VTS opleidingen
enz…. werd besloten twee bijkomende Fros coördinatoren aan te stellen.
Peter De Clercq zal de doelschutters, Fros trainingscentra, opleidingen, enz… coördineren
terwijl een tweede ( nog aan te stellen) coördinator zich zal toeleggen op het Fros Dynamisch
Schieten.
We wensen beiden veel succes met de ongetwijfeld boeiende uitdagingen en in een volgend
magazine gaan we dieper in op de projecten die ze zullen begeleiden.
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Wapenbelevenissen

Peter Vandenbussche

Ruger American .22
Rimfire Standard
1. Inleiding
In deze bijdrage beschrijven een recente ervaring met een al
even recent gekocht .22LR schietijzer van het merk Ruger. Wie
onze bijdragen uit het verleden kent, weet dat we Ruger een
bijzonder warm hart toedragen. Dat heeft niet in het minst
te maken met de reputatie van het merk dat erin bestaat
doorgaans hoge kwaliteit aan te bieden aan een toegankelijke
prijs. Waarmee we niet gezegd hebben dat Rugers goedkope
wapens zijn, zeker niet aan deze kant van de ‘Grote Plas’, wel
dat ze veelal net of soms ver onder de prijs van vele vergelijkbare
producten van andere fabrikanten worden aangeboden.
Ruger is tegelijkertijd een merk dat zeer innovatief denkt en
dat de gebruiker-sportschutter centraal plaatst. Het is hem dus
niet altijd te doen om de klassieke looks alleen, maar bovenal
om gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en precisie.
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Betrouwbaarheid is een ander wezenskenmerk dat het merk onderscheidt. Dat – en dat
beschreven we reeds in eerdere bijdragen over het merk – de verre roots gelegen zijn bij
Duitse immigranten, kan ook veel verklaren. We beschreven in het verre en minder verre
verleden al het Ruger MKIII .22 LR Pistool, de Ruger New Vaquero 357 Magnum Western
revolver alsook de Ruger MPR .223 – AR15 style rifle. Niet beschreven, maar wel onderdeel
van de persoonlijke collectie, is de Ruger Single Six in .22LR/22 Magnum.
Velen onder jullie zullen wellicht een Ruger GP-serie revolver in 357Magnum of ander
magnum schietijzer van het merk bezitten, en zonder brede rondvraag te doen, laat het zich
raden dat de overgrote meerderheid van de eigenaars daarvan geen klagen zullen hebben.
Ze zijn bijzonder robuust gebouwd en hebben een ingebouwde drang naar precisie op de
schietschijf.
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Marlin
Maar Ruger is inmiddels meer dan Ruger alleen. De fans – onszelf vanzelfsprekend inkluis
- van de lever-action schiettuigen, zullen bijzonder verblijd zijn door het gegeven dat de
traditie van de Marlin wapens voort wordt gezet door Ruger. Marlin, een iconisch merk uit
de 19e eeuw was nog niet zo lang geleden overgeleverd aan de wil van de schuldeisers
en werd op de valreep van de totale ondergang gered door Ruger. Ruger zag niet alleen
die teloorgang van het merk als een onaanvaardbaar gebeuren, maar zag kennelijk ook
nog een toekomst in de prachtige lever-action mechaniek. Dat die toekomst minstens
beneveld lijkt, is vanzelfsprekend te verklaren door de evoluties in de vraag naar bepaalde
types schiettuigen. Alwaar enkele decennia geleden de Western style schiettuigen bij de
populairste behoorden, is dat vandaag anders.
Dat heeft natuurlijk geen klein beetje te maken met de manier waarop de hedendaagse ‘woke
politics’ de Hollywood-scène en cultuur bepalen. Aangezien de Western scene zich in de
19e eeuw afspeelt en van die periode vandaag nog enkel een bijzonder politiek-incorrecte
perceptie van de toenmalige werkelijkheid werd geconstrueerd, lijkt het niet langer done de
Western movie prominent te etaleren tussen de vele andere producties. Op het netvlies van
de jongere generatie verschijnt met andere woorden geen cowboy met Henry, Winchester,
Remington of Colt meer. Integendeel. De Hollywood-scene is er de afgelopen 15 jaar vooral
een geworden van extreme politics. En aangezien quasi elk cultureel, historisch of ander
maatschappelijk gegeven zo zwaar wordt gepolitiseerd en gepolariseerd middels een
achterlijke zwart-wit logica, lijkt er uiteraard geen plaats meer voor de nochtans bijzonder
populaire Western-scène van cowboys, caballero’s – en al dan niet - Indianen.
Een en ander heeft natuurlijk deels zijn invloed op de beleving van jongere mensen die
tot de schietsport worden aangetrokken. De interesse voor dergelijke klassiekers neemt
er grotendeels door af. Maar een en ander heeft ook zijn gevolgen voor Hollywood zelf,
dat meer dan ooit in crisis vertoeft. If you go woke, you go broke. En het is natuurlijk niet
alleen Hollywood dat niet veel deftigs meer produceert, tenzij Tom Cruise betrokken is; de
klassieke TV-kanalen zenden quasi geen enkele filmklassieker meer uit, tenzij hij voldoende
politiek-correct wordt bevonden door een board van hyper sensitive wokists met een missie
van absolute intellectuele en culturele leegheid en een totaal gebrek aan humor. Reden
waarom zeker ook oudere films de facto massaal gecanceld werden.
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Altijd werd er in het script van het verleden wel iets gezegd of werd er iets getoond dat
niets vermoedend en ongenadig voorbij dendert over de kilometers lange tenen van de
woke inquisitie. How dare you! Als u zich dus afvraagt waarom bv een conservatieve
revolverheld zoals Clint Eastwood geen plaats meer heeft op de buis…. Daarom dus
Afgezien daarvan, moeten we natuurlijk ook niet flauw doen, want hetzelfde maken ook
andere classics mee. Jongere mensen zullen veeleer aangetrokken worden door wat
populair is in hun era. De 1911 en consoorten zijn daarom uiteraard ook op hun retour. Men
kan daarom rouwen omdat het een indicatie is van de vergankelijkheid van de glorie, maar
dat is onderdeel van het leven. Mensen belanden in een graf, urne of op een strooiweide
en voorwerpen op een gegeven moment massaal in musea, privé-verzamelingen of … de
kringloopwinkel.
Neemt natuurlijk niet weg, dat we zelf wel fan gebleven zijn van de klassiekers en hopen
nog jongere lezers ervan te kunnen overtuigen ook eens te durven kijken naar het nieuwe
of gebruikte vintage gerief, al was het maar omdat het vaak een wezenskenmerk bezit waar
het vele heel moderne schiettuigen totaal aan ontbreekt: esthetiek en superieure afwerking,
lees: craftmanship. Een klassiek piano-concerto van Chopin, Beethoven, Brahms, Tsjaikovski
of Mozart gooien we toch ook niet weg omdat het ‘oud’ is…

Dit gezegd zijnde, hoe dan ook
‘a huge thanks to Ruger’
voor het redden van Marlin Firearms
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2. Looks, uitvoering en afwerking
Het model dat we hier bespreken is een klein kaliber versie van de Ruger American. De
American is een lijn van budget-level hunting/sporting bolt-action centerfire rifles waarvan
de besproken versie de .22LR rimfire versie is. Daarmee is meteen zeer veel gezegd. De
ambitie van de American-lijn was niet om high-end wedstrijdwapens te maken, wel om
degelijke budget-vriendelijke grendelactie wapens aan te bieden. All-rounders dus die niet
meer ambitie hebben dan om eerlijk geprijsd te zijn en de wapenliefhebber toch een hoge
mate van genot te laten beleven aan de passie voor de recreatieve schutterij, in welke vorm
ook.

Versies
Ze bestaan in een veelheid van kolf-uitvoeringen, standard, predator, hunter, ranch, compact,
‘go-wild’ ect. De essentie is eenvoud en dat in een verscheidenheid van heel bekende tot – bij
ons althans – minder bekende kalibers (.223Rem, .308Win, 7-08mm Rem, 204 Ruger, 6.5
Creedmore, .270Win, .243Win, 30-06SPRG, maar evengoed 350 Legend, 300BLK, 450
Bushmaster, 300 Win Mag, 25-06Rem, maar evengoed de banale 7,62x39 Kalasjnikov).
Keuze te over dus, al moet je niet verwachten aan deze kant van de plas het hele aanbod te
kunnen terugvinden.

Merk bovenal op dat de Ruger American grootkaliber schiettuigen in de eerste plaats
geleverd worden met polymer style kolven. Geen hout dus. De Rimfire versie daarentegen
bestaat ondertussen ook met volhouten of laminated kolven, maar ook daar is dat veeleer
de uitzondering. In elk geval, werken met molded stocks, voorgevormde kolven dus, laat toe
om de prijzen van schiettuigen laag te houden.
Reden waarom Polymer pistolen zoals een Glock een productieprijs hebben waarvan menig
eigenaar zou duizelen. In elk geval het laat uiteraard budget-vriendelijke fabricage toe en in
tijden van crisis, mag budget gerust een schaamteloze drijfveer zijn.
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Diverse polymeer varianten dus en in het geval van de Ruger American, lijken al die varianten
en dan de bijhorende benaming soms ons ook wat verwarrend. Want als we kijken naar
deze ‘hunter’ versie, dan denken we veeleer spontaan aan een precision-target rifle. Maar
‘what you see’ is kennelijk niet ‘what you get’. Het doet er in elk geval niet echt toe, wie het
schoentje past, trekke het aan.

10/22

Waarop slaat deze cijfer-combinatie nu, zullen sommigen onder u denken. Wel de Ruger
10/22 is zowaar, net zoals het Mark I, II, III en ondertussen IV pistool, een van de meest
iconische Ruger wapens op de markt. Hier afgebeeld in de meest traditionele uitvoering,
is het voor Ruger de evenknie van wat de de SA .22 voor FN/Browning ooit was. Voor de
oldtimers onder de lezers - waar we onszelf met onze leeftijd uiteraard van bijlange niet toe
rekenen - de oer-semi-auto van Browning/FN. Die 10/22 is zo een van die schiettuigen die
om de een of andere reden vandaag nog steeds een vervolg aan diens lange geschiedenis
mag brijen. De varianten blijven komen. Kolven in alle mogelijk kleuren, afwerkingen en
vormen, but still they keep coming. Onnodig te zeggen, een populair karabijntje dus. Het
belang ervan voor deze bijdrage is gering, maar daarom niet onbetekenend.
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Roterend magazijn
Onze Ruger American Rimfire deelt er immers een belangrijke
eigenschap mee, nl. het magazijn. En dat is zowaar een
specialleke, nl. een soort ingepakt trommelmagazijn. Geen
single of double stack magazijn dus, maar een zogenaamd
10 schots rotary magazine. Hier afgebeeld een zogenaamde
clear of doorkijkversie ervan, zodat u meteen weet hoe het
ding precies werkt. In de praktijk dus een trommel in een
rechthoekig blokje. Knap staaltje van magazijn-technologie.
Niet dat we er iets van merken eens het is gemonteerd in
het wapen. Integendeel. Het ding is zo onopvallend als de
doorsnee lethargische politieke backbencher vegeterend in de vele hemicycels van onze
Europese democratieën. Met dat wezenlijk verschil, dat het magazijn een verschil maakt.
Voor ons is dit echt wel een ingenieus staaltje van wapendesign. Compact, praktisch en het
functioneert echt wel naar behoren. Het zal niet verbazen dat het een ideale match is voor
een semi-automatisch karabijntje, maar dus evengoed in onze grendel-actie. Verwijderen
van het magazijn doe je gewoon door de opzichtige verticale beugel naar voor te duwen.
Het magazijn valt er quasi automatisch uit. Simpel en gebruiksvriendelijk dus.
‘Free-floating barrel & Patented Power Bedding® integral bedding block system ’
Eerder bespraken we de molded stock als een degelijk en vooral
budget-friendly alternatief voor de houten kolven. Dat wil niet zeggen
dat ze moeten onderdoen voor het klassieke hout. Integendeel, voor
de precisie van een wapen is het vooral de manier waarop het staal
in de kolf is gelegd die bepalend is. Als dat, zoals met onze Ruger,
gepaard gaat met een zogenaamde stevige bedding, dan is dat
prima. Een en ander verzekert een kloeke montage van de hele actie
en loop, zonder dat die laatste zelf hoeft verbonden te zijn met de
kolf. Extra precisie bereikt men immers net door het free floaten of
zweven van de loop. En op dat vlak verschilt deze Ruger niet veel van
een match grade wapen. De zogenaamde dollar bill test om te zien
of de loop voldoende gedeconnecteerd is van de kolf demonstreren
we hier met de obligate meegeleverde Ruger sticker. Zoals u merkt,
zijn de inserts evenwel niet in de kolf gesmolten, maar zijn ze zelfs
uitneembaar. Neemt niet weg dat de passing nauwkeurig is en het
geheel dus met 2 zeskantschroeven prima wordt vastgezet in de
kolf. Vanzelfsprekend is dat dus vooral een zaak van stevigheid en
betrouwbaarheid. Mocht er om de een of andere reden een barst of
scheur in het kolfmateriaal ontstaan, dan zorgt de bedding voor een
garantie voor voortdurend gebruik.
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Standaard richtmiddelen
De Ruger American rimfire komt standaard
met een uitermate aangename keep en
korrel. De korrel is een fiber optic oftewel
licht gevende vezel.
De keep op zijn beurt is afstelbaar voor
windage & elevation, kortom zijdelings en
in hoogte afstelbaar. Bovendien kan de
keep ook mooi ingeklapt worden om te
vermijden dat die in de weg zou komen te
zitten bij de montage van een kijker.
Op zich geen rocket science maar het
is onderdeel van het standard package
en dat is alvast mooi meegenomen. Iets
geheel gelijkaardigs zagen we trouwens
ook op de Browning BL22 lever action die
we enkele jaren geleden bespraken.
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Bolt action
De Ruger American Rimfire is een heel klassiek grendelactie
repeteervuurwapen. Kortom, een schiettuig dat bediend wordt
door een grendel die na elk schot een al even klassieke open achterwaartse beweging vereist om de spent cartridge
te kunnen verwijderen en de volgende patroon te kunnen
laden. Niets bijzonders dus. Volledig vergelijkbaar met wat
de meesten onder ons kennen van onze CZ of andere rimfire
karabijntjes.
Anders dan diezelfde acties die we bij de meeste CZ geweren
terugvinden die in onze contreien de grootste concurrent
vormen voor deze Amerikaan, is dat de bolt op een andere
manier dient te worden verwijderd. Bij die klassieke CZ
volstaat het doorgaans de trekker ingeduwd te houden opdat
de grendel kan worden weggenomen. Hier daarentegen
werd een drukknop op de linkerzijde van het grendelhuis
aangebracht om hetzelfde even vlotjes te bereiken.
De grendelknop zelf doet ons ongewild denken aan een
kwikdruppel van de liquid metal man uit Terminator 2 die
onderweg is naar zijn vervolmaking tot de onverwoestbare
T1000 robot die het heeft gemunt op Schwarzenegger.
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Kolf-configuratie
Het is ons nog niet veel overkomen dat we het
opnemen voor een polymeer kolf. Eerlijk gezegd,
gaat er niets boven een knap gestyleerde houten
kolf. Maar in deze maken we een uitzondering
en dat heeft alles te maken met het feit dat de
Ruger American Rimfire ontworpen werd om een
modulering van de wangplaat mogelijk te maken.
Onze American wordt immers standaard geleverd
met 2 wangplaten, een hoge en een lage. Een voor
keep-korrel gebruik en een voor de montage van
een stuk glasoptiek. Een en ander is bijzonder
makkelijk aan te passen. Het volstaat immers
gewoon de swivel stud of knop voor montage van
een draagriem te verwijderen en de wangplaat
komt meteen los. 5 seconden later, ziet het wapen
er meteen helemaal anders uit en heb je al even
meteen een meer aansluitende miklijn voor een
richtkijker. Dat is andermaal iets typisch voor Ruger,
de drang om telkens weer met iets eenvoudig en
toch vernieuwend af te komen.

Ruger Marksman Adjustable™ trigger
En zo mogelijk nog een feature die allesbehalve
standaard is op een low-budget rimfire rifle is
de afstelbare trekker die een afstelling tussen de
1,5 en 2,5 KG toelaat. Merk ook de ingebouwde
trekkerveiligheid op zoals we die ook terugvinden op
bv een Glock-pistool of Savage geweer. Een trekker
in een trekker dus. Bijkomend voordeel van deze
mechaniek is dat de schutter een goede ‘centerfeel’ met de trekker ontwikkelt. De ingebouwde
trekker is immers een prima referentiepunt voor het
bezigen van de trekker op een correcte manier.
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Safety
Een bijkomende veiligheid vinden we
gewoon achteraan de grendelactie.
Het betreft een centraal geplaatste
schuifknop die wat de status van
gebruik van het vuurwapen bijzonder
weinig aan de verbeelding over laat.
De dikke rode F staat natuurlijk niet
voor ‘feilig’, maar wel voor Fire. In de
andere positie komt vanzelfsprekend
een ‘S’ tevoorschijn, al hadden we
wel verwacht dat die ook een lik witte
verf zou hebben gekregen. Nu, hoe
dan ook, normaal zou die indicatie ‘F’
voldoende idiot-proof moeten zijn.
Daarnaast is er dus, zoals hiervoor
gemeld, ook een trekkerveiligheid.

Style & Finish
En tenslotte nog enkele woordjes over de algemene stijl en finish. De Ruger American Rimfire
is dus uitgerust met een polymeer klassieke kolf. Geen high-end materiaal dus dat een
consistent craftmanship vereist om tot een prachtige kolf te komen. Materiaal dat snel kan
worden gevormd, maar in wezen heel wat eigenschappen deelt met een houten exemplaar,
behalve dan de looks. Dat iets goedkoop en dus in groot volume kan worden gemaakt, wil
natuurlijk niet zeggen dat het niet vrij moet zijn van afwerkingsfouten - en wat dat betreft
- moeten we toegeven dat Ruger wel heel proper ‘mold work’ aflevert. De kolf bevat geen
opzichtige bramen aan de randen of overgangen en de naden zijn dus nauwelijks zichtbaar.
Er zijn duidelijke grip-serrations op de pistoolgreep en fore-end voorzien en er is zelfs nog
gedacht aan een mooi gestyleerde rode adelaar die het merk onderscheidt van al de rest.
Nice! Altijd praktisch trouwens voor de grote verzamelaar die zich verliest in de veelheid van
merken en wapens in de kluizen.
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2. Kijker & montage
Hoewel geen echt onderdeel van deze beschrijving, toch iets over de kijker en montage.
We hadden nog ergens een Leupold VX-1 liggen die precies leek te wachten op een ‘all
american’ toepassing. Deze VX-1 is niet het recentste model, maar een prima instapkijker
van het gerenommeerde merk met de Golden ring. Een 3-9x40 is steevast een prima
combinatie voor kleiner geschapen schiettuigen zelfs voor gebruik op 100meter. Nothing
fancy, geen ‘tactical turrets’ of anderszins commerciële prietpraat kenmerken deze kijker,
wel superieure afwerking en al even superieure lenzen maken het plaatje volledig. Voorts
een gewone duplex reticle voor gewone jacht of targettoepassingen geëigend.
Voor de montage kozen we voor een set Warne Weaver-style medium high scope mounts
met quick-release vleugelmoeren. Dat is een prima toepassing op een wapen waarvan het
ook de bedoeling is om snel te kunnen switchen naar een keep-korrel gebruik en dus ook
aanpassing van de wangplaat. Over Warne scope mounts durven we naar eigen ervaring
alleen maar in superlatieven spreken. Ze zijn uit staal vervaardigd en zijn bijzonder precies
gevormd. Je mag van kijker wisselen zoveel je wil, en tenzij je met een wel bijzonder
slechte coating op jouw schietoptiek hebt te maken, is er van sporen van de ringen op de
kijkertunnel nooit iets terug te vinden. Dat betekent vooral een onwaarschijnlijke precisie
bij de vervaardiging van deze ringen. Ze zijn altijd Made in Usa en kosten daarom natuurlijk
wat meer dan de doorsnee rommel die je op het internet vindt. De schroefjes zijn klassiek
torx, geen inbus. Een absolute aanrader voor elke kijkermontage dus en dit voor elk wapen,
als u het ons vraagt.
Omdat de Ruger American standaard wordt geleverd met 11mm montagesleuven boven het
grendelhuis, is men normaal aangewezen op de montage van gewone 11mm klemmontages.
Omdat we toch een voorkeur hebben voor Weaver-style ringen en omdat we die nu ook
eenmaal liggen hadden, kochten we naderhand ook nog de gepaste Warne 2 piece steel
bases bij die speciaal voor de American Rimfire worden gemaakt. Ze zijn eveneens stevig
bevestigd met torx schroefjes. Bijkomend voordeel is dat ze ook meteen iets meer marge in
de hoogte creëren voor de montage van de kijker.
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3. Bipod
Eveneens niet echt in scope van deze wapenbeschrijving, is
het bipodje van UTG dat we monteerden op de American. Het
volledig aluminium bipodje is licht en stevig en bijzonder makkelijk
te monteren. In de set zit d’office een swivel stud montage plaat
met mogelijkheid tot montage van zowel een picatinny style
bipod (zoals hier het geval), als een klassieke Harris style bipod
die op de additionele swivel stud op de adaptorplaat kan worden
gemonteerd.
De bipod is een 15,8 tot 17 cm met metal skids in plaats van
de traditionele rubberen stompjes. Reden? Geen, gewoon om
eens iets anders te hebben. Andermaal prima ding van UTG dat
perfect waterpas staat. UTG is een merk dat, net zoals Ruger zelf,
doorheen de jaren de reputatie heeft gekregen in de regel zeer
goed gerief te maken voor een affordable price.

4. Munitie
Zo mogelijk de belangrijkste variabele voor een goed schietresultaat is de munitie. En laat
nu net daar de .22LR of rimfire in het algemeen steevast een uitdaging zijn. Niet alleen
beleven we de laatste jaren vaak een schaarste aan goede munitie bij de handelaar, maar
zelfs binnen vermoede kwaliteitsmunitie is het niet altijd zo dat ze per se een match is
met het wapen waarmee je in de praktijk schiet. Waar je met grotere kaliber munitie heel
vaak een toevlucht kan nemen tot tailor made munitie, herladen dus, zit dat er met de klein
kaliber .22 munitie niet in. Je bent dus bij manier van spreken overgeleverd aan het aanbod
van de dag bij de handelaar en als dat enigszins tegenzit, is er van een heel bevredigend
schietresultaat niet altijd sprake, hoe degelijk al de rest van het gebezigde gerief ook is.
In deze bijdrage testen we een viertal munitietypes waarvan we eigenlijk al op voorhand
vermoedden dat we er niet de hoogste ogen mee zullen gooien. Neemt niet weg dat het
steevast plezant is om de verschillen te kunnen zien en dan de keuze te maken voor datgene
wat het dichtst in de buurt komt van een min of meer bevredigend resultaat. Gelet op
voorgaande is het enigszins begrijpelijk dat een deel van de klein kaliber schutters meer en
meer zijn of haar toevlucht neemt tot krachtigere PCP rifles, airguns dus. Daar zitten ook
exemplaren tussen die de 100 meter kunnen overbruggen, alleen hebben ze enerzijds het
voordeel van een gegarandeerde consistente/gereglementeerde luchtdruk en anderzijds het
voordeel dat er aan de keuze tussen merken, gewichten en kwaliteit van projectielen meestal
geen tekort is. Neemt natuurlijk niet weg dat luchtdruk nooit een volledige vervanging voor
het vuurwapengenot zal zijn. De troeven van het vuurwapengenot liggen dan ook deels bij
andere zaken, nl. de recoil, de knal en de variabiliteit van de elementen die echte munitie
tot munitie maken. De uitdagingen liggen dus vaak op een heel ander niveau. De munitie
waarvan we uitgaan dat die het beste resultaat zou opleveren, hebben we niet meer op de
plank en dat is de CCI Minimag 36 gr Varmint hollow-point. De ervaring uit het verleden leert
dat van de gekende courante merken die bijzonder hoge ogen gooit met .22LR karabijnen
op de langere afstand. We doen het in deze bijdrage dus met de afgebeelde munitietypes.
Telkens high velocity met verkoperde koppen. Winchester, CCI, Federal en Remington dus.
Een voor een klassiekers in het aanbod.
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5.

Schietervaring

Zoals hiervoor aangegeven, gaan we het wapen, gelet op de beschikbare munitie niet
afrekenen op maximaal schietresultaat. We kijken dan ook in het algemeen naar schietcomfort
en trekkerkwaliteit en dit andermaal op de 100 meter schietafstand in Zilverberg Kontich.
Met de verhoogde wangplaat, hebben ze bij Ruger alvast een slimme feature bedacht voor
wie dit wezenlijk heel basic geweertje van een glasoptiek wil voorzien. Het moduleren van
de wangplaat komt derhalve zondermeer de miklijn en dus het schietcomfort maximaal ten
goede. Verder valt de kwaliteit van de bolt-action en trekker op. Herladen gebeurt flawless
en de trekker zelf is af fabriek zeer precies afgesteld. We hebben daarbij nog niet de moeite
gedaan om aan de druk te werken.
We keken dus gewoon naar de standaard trigger feel en het comfort waarmee die valt te
bedienen en daar is eerlijk gezegd niet al te veel op aan te merken. Sleep is er nagenoeg
niet, dus weet de schutter meteen dat bij het aanraken van de trekker, enkel de gekozen
druk het verschil tussen schot of geen schot maakt. De ingebouwde trekkerveiligheid is
zoals aangegeven nuttige feature om de vingerpositie makkelijk te kiezen.

17

Schijfjes
De schietschijfjes dan.
Federal Range Target Practice 40gr
De Federals hebben we gebezigd bij het afstellen van de kijker.
Ze vormen dus de basisafstelling en vanzelfsprekend gaan
we met de andere patronen niet telkens de kijker opnieuw
afstellen. We kijken dan ook enkel naar de manier waarop de
munitie groepeert.
We moeten bekennen dat deze trainingsmunitie het op de 100
meter van bijlange zo slecht niet deed, te weten dat de meest
gecentreerde schoten deze waren die we naar het einde van de
sessie toe bij mekaar knalden, na het draaien aan de knoppen
dus. En daar zitten toch enkele trosjes bij. Neemt niet weg dat
er her en der wel ‘flyers’ bijzaten. Schoten dus waarvan het
resultaat niet aansloot bij de eigenlijke verwachting na het
afvuren. Niets dat de ervaren .22LR schutter onbekend in de
oren zal klinken.
Winchester Hyper Speed HP 40gr
Tja, snel zijn ze wel en veel lawaai maken ze ook. Maar daar
stopt het dan ook. De eerste schoten beslisten zo ergens links
van de Birchwood Casey target te positioneren en vanaf dan
ging het alleen maar omhoog. Nogmaals, het gaat hem niet
om de center van de target want dat was niet de afstelling,
maar enkel om de groepering, en die is niet echt bevredigend
te noemen. Deze Winchesters gebruikte ik tot nog toe in semiauto’s en daar blijven ze dan ook beter.
Remington Golden Bullet - … gr
Het gewicht van de kopjes staat niet vermeld op de doos,
dus gaan we ervan uit dat de 40gr ook hier de standaard
is. Ze zijn alvast High velocity, dus technisch geëigend
voor de toepassing. De ervaring daarentegen leert net het
omgekeerde. Op 10 schotten zaten er d’office 4 hoorbare low
flyers tussen die ergens onderaan de kaart uitkwamen. Als
u kan tellen, dan zijn er amper 8 schoten in dat kwartiel van
de kaart. Geen idee waar die 2 andere naartoe vlogen, maar
in elk geval niet waar ze moesten terecht komt. We weten al
langer dat ze bij Remington van geen hout pijlen meer weten
maken, maar dit tart toch elke verbeelding. Golden Bullet,
hebben ze het lef om deze rommel te noemen. What’s in the
name? Lood voor goud verkopen, dat wel. Remington heeft
daarmee voor ondergetekende helemaal afgedaan. Het merk
gooit de afgelopen jaren al lang geen hoge ogen meer met de
vuurwapens zelf, maar dit is de spreekwoordelijke druppel die
de emmer doet overlopen. We schrijven het merk historisch
niet af en weten dat ze heel keurig gerief hebben gemaakt,
maar het lijkt echt wel dat het vat bij Remington af is.

18

CCI Minimag Target/Plinking 40gr
Oef, a welcome home… We hebben in het verre verleden
al met regelmaat de lof gezongen van CCI, en hoewel
het resultaat, geen ‘triple A’ score waard is, was het een
bijzonder aangename vaststelling dat er uit dat Rugertje
op 100 meter toch wat trosjes te persen vallen. Verbazen
doet het ons dus evenwel niet, maar met CCI beleven we
al jaren de meest bevredigende resultaten van de courante
niet ‘match-grade’ merken.
Maar het moet gezegd, hoewel deze munitietest zeker niet exhaustief is, t.t.z. we hebben
niet alles op de korrel genomen wat er vandaag beschikbaar is, maar het moet gezegd, er zit
toch verdorie wat onwaarschijnlijke rommel tussen die geen 10 eurocent waard is… En er zijn
zonder twijfel nog meer doosjes op het schap bij de handelaar die dezelfde tegenvallende
resultaten zullen opleveren, maar die wel onevenredig geprijsd zijn.
We zijn dan ook niet beschaamd om langs deze weg een oproep te doen aan de handelaars
om zeker geen loten rommel op te kopen van de vaak Amerikaanse leveranciers. Het is niet
omdat het maar voor de .22LR is dat het niet moet deugen. Integendeel. Het is de rommel
die het lot van de .22LR bezegelt en mensen drijft naar PCP schiettuigen. En hoewel we
geen bezwaren hebben met PCP, vinden we dat beiden naast mekaar een perfecte reden
van bestaan hebben.
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6.

Prijs – kwaliteit

Maar genoeg daarover, vertel ons liever wat dat schiettuigje ongeveer kost, horen we
sommigen al denken. Awel, niet zo gek veel. We kochten de onze recent bij de vertrouwde
wapenhandel Handgunner in Boortmeerbeek voor iets meer dan € 500. Boortmeerbeek,
in Vlaams-Brabant. Geen district van Mechelen dus! Alle gekheid, daarmee zit het wapen,
afhankelijk van waar je hem koopt, normaal gezien in de sub € 600 range. Dat is een heel
toegankelijke prijs voor een toch wel heel volledig wapentje met een aantal bijzondere
features die we niet bij courante concurrenten terugvinden, zoals die verwisselbare
wangplaat, afstelbare trekker, compact rotary magazijn en prima keep-korrel miklijn. Is dit
top of the bill? No way, we laten superlatieven achterwege. Het is gewoon een verrassend
volledig en bijzonder aangename klein kaliber shooter. Zijn er alternatieven? Natuurlijk,
op overschot. Onze Tsjechische vrienden van CZ hebben er een ruim aanbod van en bij
Browning, Winchester, Savage, of andere ouwe getrouwen zijn er ook nog steeds .22LR’s
in het aanbod die ons allemaal kunnen blijven overtuigen. De Ruger American is vooral een
alternatief waar menigen wellicht zullen overkijken bij hun zoektocht naar een long rifle. En
dat is dan ook in essentie de bedoeling van bijdragen zoals deze in het FROS-magazine, de
blikken helpen verruimen door af en toe het niet alledaagse of meest courante te bespreken.
Tenslotte wat de munitie betreft, weet dat je een long rifle geweer of karabijn vooral niet
te snel moet afrekenen op het schietresultaat. De grootste variabele voor klein kaliber
vuurwapens, is de munitie. Je mag nog de duurste .22 long rifle kopen, als wat je erin
steekt en op dat moment bij de handelaar beschikbaar is, niet deugt, is de ontgoocheling
gegarandeerd. En misschien zullen sommigen zeggen dat de long rifle maar voor de korte
afstand is en dat de lat niet al te hoog moet worden gelegd, maar niets is vanzelfsprekend
minder waar. Wij vertrekken telkens van de ‘norm’ en voor een lang wapen in .22LR is dat
100 meter. De rest is, een beetje doen alsof.
Dit gezegd zijnde is het natuurlijk zo dat er ook andere toepassingen voor .22 karabijnen
en geweren zijn die de minder precieze munitie nog een reden van bestaan kunnen geven,
zoals de plinking etc.
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Het Japanse zwaard, vroeger en nu
Er zijn weinig wapens die zo tot de verbeelding spreken als het mysterieuze Japanse zwaard
(katana). Iedereen kent ze, maar toch zijn er weinigen die echt beseffen wat het Japanse
zwaard echt betekent in de Japanse cultuur. Het Samoerai zwaard is immers veel meer dan
een wapen.

Een korte geschiedenis
Er worden al 2000 jaar lang zwaarden gesmeed in Japan. De eerste Japanse zwaarden
waren variaties op Chinese en Koreaanse zwaarden. Deze waren recht en hadden twee
snijranden. De eerste originele zwaarden die we als voorloper van de moderne katana
kunnen zien, dateren van de Heian periode ( rond 700).
In de eeuwen daarna zijn het vooral crisissen die maakten dat er ontwikkeling gebeurde op
het vlak van wapens en het Japanse zwaard. Zoals we allemaal weten, is de mens op zijn
creatiefst als hij in oorlog is met anderen. De creatieve ontwikkeling van nieuwe technieken
gebeurde in Japan door invallen van de Mongolen, binnenlandse clanoorlogen, maar ook bij
de Japanse invasies van onder andere China.
Aan het einde van de Edo periode (1868) begon Japan aan een snelle industrialisering.
Zwaarden werden vervangen door vuurwapens. Aan het gebruik van het Japanse zwaard
kwam zelfs plots een einde door de Haitōrei in 1876, een wet die zwaarddracht verbood.
Enkel politie en militairen mochten ze nog dragen. Het feodale Japan en de tijd van de
samoerai was voorbij.
Veel zwaardsmeden moesten verplicht sluiten of gingen andere dingen smeden. Ze
gingen scharen en messen maken of zelfs hoefijzers. Dat leidde ertoe dat de kunst van
het zwaardsmeden bijna verloren ging in Japan. De demilitarisatie van Japan na de tweede
wereldoorlog deed deze situatie natuurlijk niet verbeteren.
De tweede wereldoorlog zorgde zelfs voor een drama op het vlak van de zwaardcultuur. Veel
Japanse zwaarden werden in beslag genomen door de Amerikaanse troepen. Ze werden
meegenomen naar de VS door terugkerende soldaten. Op dit moment zijn er minder dan
100.000 Japanse zwaarden bewaard gebleven in Japan. Daar tegenover staat dat er meer
dan 250.000 Japanse zwaarden zijn in de VS.

21

Samoerai
De samoerai (of bushi) waren de militaire elite klasse van het premoderne Japan. Ze groeiden
in de loop van de Japanse geschiedenis in belang en kwamen uiteindelijk aan de top van de
samenleving. Ze gebruikten wapens zoals bogen, speren en later ook vuurwapens, maar
hun belangrijkste wapen was het zwaard.
Het Japanse zwaard of de katana werd in de loop van de geschiedenis steeds populairder. De
manier van oorlogsvoeren vroeg steeds meer om close combat gevechten waarin snelheid
cruciaal was. Een goede samoerai kon zijn zwaard in één beweging trekken en zijn vijand
vellen. In Japan mochten enkel de samoerai een zwaard dragen.
Samoerai leefden volgens de bushido code (de weg van de strijder). Hierin zijn loyaliteit,
discipline en respect erg belangrijk. Ook vandaag vinden we in het moderne Japan nog
elementen van deze weg van de samoerai. Een voorbeeld daarvan is de zeer hoge mate van
trouw van een Japanner aan zijn werkgever.
De meeste samoerai (die het konden betalen) droegen twee zwaarden. Een langzwaard of
de katana met daarnaast nog een kortere wakizashi of een nog kortere tanto. Het tweede
zwaard was vooral nodig als er iets gebeurde op het slagveld met zijn eerste zwaard. Maar
er waren samoerai die konden strijden met twee zwaarden tegelijk. Die competentie gaf
hen natuurlijk een bijzonder voordeel.
Er zijn uiteraard nog andere types Japanse zwaarden, zoals de tachi, de odachi enzovoort,
maar daar gaan we niet verder op in.

Moderne katana
Vandaag zijn er nog maar 30 zwaardsmeden die voltijds leven van hun werk. Het is dus
een zeldzame opportuniteit om een zwaard te zien maken, zelfs voor Japanse mensen. Het
proces om een katana te maken, is complex en weinigen beheersen de kunst om het goed te
doen. Een degelijk Japans zwaard kost daarom ook snel miljoenen yens ofwel tienduizenden
euros.
Dat is een budget dat voor weinigen is weggelegd. En er zal zelden een liefhebber,
verzamelaar of beoefenaar van de budo sporten zijn, die zich zo’n Japans zwaard kan
veroorloven. Rond de jaren 90 kwam hier gedeeltelijk verandering in doordat smeden ook
buiten Japan zich gingen verdiepen in de Japanse stijl van zwaardsmeden. De ene deed dat
al beter dan de andere, de ene al met meer respect voor de traditionele methoden als de
andere.
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BushiSwords
Zelf ben ik sinds 1999 bezig met Japanse zwaarden. Ik heb de evolutie naar betaalbare
katana op de voet gevolgd. Vanuit mijn interesse voor Japan en Kendo, begon ik te zoeken
naar goed materiaal dat in België en Nederland beschikbaar was. De resultaten waren
ontgoochelend. Prijzen waren hoog en de kwaliteit vaak niet goed. Ik herinner me nog dat ik
in die begindagen enorm veel geïnvesteerd heb om zwaarden naar België in te voeren. Veel
van dat geld bleek verspilling, maar ik leerde er wel van. Het heeft er toe geleid dat ik heel
goed wist wat ik wilde van een Japans zwaard. En uiteindelijk leerde ik de juiste mensen
kennen die me konden helpen met mijn visie.
In 2015 heb ik dan een beslissing genomen. Ik besefte dat ik meer wilde van een Japans
zwaard dan wat er hier in West-Europa mogelijk was en dat ik beter kon dan wat er
aangeboden werd. Dat jaar richtte ik BushiSwords op. Bushi is het Japanse woord voor
strijder.
BushiSwords is onze smidse gelegen in Lonquan, China. Onze zwaardsmid heeft meer dan
20 jaar ervaring in het smeden van zwaarden in Japanse stijl. Hij heeft zelfs zijn opleiding tot
zwaardsmid in Japan genoten. Hij zou Japans zwaardsmid zijn, ware het niet dat hij Chinees
is en die titel dus niet mag gebruiken.
De zwaarden die we maken, zijn helemaal traditioneel gesmeed, volgens de oude technieken
waarmee Japanse katana al honderden jaren gemaakt worden. In de BushiSwords smidse
werken we met vijf artisanale medewerkers en één meester zwaardsmid.
Wat we belangrijk vinden is respect voor tradities. Onze zwaarden worden met de hand
gesmeden volgens de traditionele methoden. Ze zijn allemaal differentieel gehard om een
harde snijrand te krijgen en een flexibele rug (om de slag op te vangen).

Japanse zwaarden bekijken
Omdat alles artisanaal gemaakt wordt, maken we slechts 50 zwaarden
per jaar. Dus als je droomt van je eigen traditioneel gemaakte echte
katana, dan nodig ik je bij deze uit om eens langs te komen. Dan kan je
van dichtbij ervaren wat een echt Japans zwaard is. En als je een katana
wil, dan voorzie ik een mooie korting voor de FROS leden op al onze
BushiSwords zwaarden. Een zwaard kost tussen 790 en 940 euro.

ColdSteel.be
Wist je dat we ook verdeler zijn van Cold Steel in België en Nederland?
Dat Amerikaanse merk biedt zakmessen en vaste messen aan van hoge
kwaliteit en een zeer goede prijs kwaliteitsverhouding. Daarnaast heeft
Cold Steel ook blaaspijpen, tomahawks, wandelstokken, Sabels, Europese
zwaarden, training wapens en nog veel meer. Ook de BushiSwords
zwaarden staan allemaal op de ColdSteel.be website.
Dus bel of mail me even om eens af te spreken, dan zien we elkaar
binnenkort. Misschien kan je samen met een paar andere FROS leden
komen.
Tot snel
Christophe Slegers
www.coldsteel.be
info@coldsteel.be
0495/456.990
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Verloop project
Nieuwe Olympische
schietsporthal in Opwijk
Fros had opnieuw een interview met de toekomstige eigenaars/bestuurders Dirk De Bisschop
en Jos Van Belle. Wij verwijzen graag naar ons eerder verschenen artikel betreffende de
beschrijving van dit project.
Fros: Bij telefonisch contact enige maanden geleden, lieten jullie ons weten dat de Cat I
Vlarem Omgevingsvergunningaanvraag bij de Deputatie Vlaams-Brabant zeer complex
was voor jullie nieuw te bouwen Olympische schietsporthal. Kunnen jullie hierover nu al
iets meer zeggen?
Dirk: Gelet op de grootte van het gebouwencomplex (zo’n 3400m²) en de aard van de
sportactiviteiten was dit een zeer ingewikkeld en uitgebreid maar vooral een tijdrovend
dossier. Zo diende er rekening gehouden te worden met tal van niet alledaagse wetgevingen.
De voornaamste hierin was de nieuwe Vlarem-wetgeving specifiek voor schietstanden.
Fros: Is de omgevingsvergunning intussen dan gunstig afgeleverd of niet? Wij durven
jullie bijna niet te zeggen, wat voor tegenstrijdige berichten wij de laatste maanden…
Jos & Dirk: (glimlachend) Aan allerlei verhalen inderdaad geen gebrek, we hebben ook al
meermaals gelachen bij de vragen die we kregen. Maar wij kunnen u bij deze verzekeren.
Ja, sinds eind mei 2022 zijn alle procedures afgerond en is onze omgevingsvergunning
definitief afgeleverd met gunstig advies door de Deputatie.
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Fros: Dan kunnen jullie zich inbeelden wat onze volgende vraag zal zijn. Wanneer voorzien
jullie de opening van jullie nieuwe Olympische schietsporthal?
Dirk & Jos: Wel wat ons betreft, laat dit zeer duidelijk zijn. “Zo snel mogelijk.” Wie zelf met
bouwplannen bezig is, weet echter dat de gevolgen van de corona-pandemie en nu de oorlog
in Oekraïne nogal wat teweegbrengen in de bouwsector. Het zijn echt hectische tijden om
te bouwen. Wij hadden ons echter al maandenlang zeer goed voorbereid en hebben nu
direct bij aflevering van de omgevingsvergunning een akkoord met een gespecialiseerde
bouwfirma bereikt. De verwachting is dat de werken midden september 2022 beginnen.
Fros: Wanneer denken jullie dan effectief de deuren te kunnen openen?
Jos: Het ligt delicaat hierop te antwoorden. Laat ons afspreken, om in jullie volgende editie
hierop terug te komen. Graag wil ik jullie wel meegeven, dat er binnenkort een website zal
komen met het verloop der werken. Wij zullen Fros, als onze schietsportfederatie, hiervan
op de hoogte houden. Geïnteresseerde sportievelingen zullen zich via onze website ook al
als kandidaat lid kunnen aanmelden.
Fros: Nu de realisatie van dit niet alledaagse project, toch wel zeker en definitief is. Hadden
wij jullie vanuit Fros Multisport Vlaanderen, ook graag nog een vraag gesteld.
Op 19 juni 2022 werd succesvol door ons de eerste “Demo dag Alternatieve en Dynamische
disciplines georganiseerd in schietstand Heiveld te Sint-Katelijne-Waver.
Zou dergelijke demo-dag, in de toekomst bij jullie ook mogelijk zijn?
Dirk: Uiteraard, zal dit mogelijk zijn bij ons in “The Shooting Range” te Opwijk. Onze
gelijkvloerse luchtdrukstand met 10 banen zal ingericht zijn voor Olympische disciplines
en voor het organiseren van team-building. De 10 ondergrondse 25m banen en 8 100m
banen zullen conform de nieuwe Vlarem ingericht zijn voor Olympische en alle erkende
statische, alternatieve en dynamische schietsportdisciplines. De standen zullen beide dus
ook geschikt zijn voor Politie en erkende Veiligheidsdiensten.
Fros: Zijn er naast sportschieten nog sportactiviteiten die jullie voorzien?
Jos: Absoluut. Zo zullen om te beginnen, op het dak van de 100m schietstand de huidige 6
petanque-pleinen opnieuw heraangelegd worden. En de vergaderzalen/ polyvalente ruimte
zal door eender elke vereniging kunnen gebruikt worden.
Fros: Dirk en Jos, heel erg bedankt voor dit heel interessante interview, wordt ongetwijfeld
vervolgd. Als Multi Sportfederatie kijken we heel erg uit naar een verregaande en boeiende
samenwerking in dit prachtige project.
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Fros Biatlon
Merksem/Sint-Niklaas
verslag

Foto’s © Hilde Van Waes

Na enkele moeilijkere coronajaren mocht Fros Multisport Vlaanderen opnieuw een
ruimer deelnemersveld verwelkomen op de eerste 2 wedstrijden van het biatlonseizoen
in Vlaanderen. Op 15 mei werd het biatlonseizoen op gang geschoten in het Fortje van
Merksem. Enkele weken later konden we onze mobiele schietwand opbouwen in de Ster, te
Sint-Niklaas. In waves van maximaal 18 personen dienden de deelnemers vier looprondes
van telkens 1.5km af te leggen om na iedere loopronde in de schietzone terecht te komen.
Vijf doelen in liggend schieten raken, terwijl de hartslag nog best hoog is van het lopen, niet
evident… ieder gemist doel resulteerde in een strafronde van een 80-tal meter. Wie kon de
beste tijd behalen?
In het heuvelachtige Fort van Merksem ging de overwinning naar Dieter Moens, gevolgd
door Pieter Van Dyck en Charles Gesquiere. Zij hadden de voorbije jaren al heel wat
biatlonervaring opgedaan, liepen naar een sterke looptijd en behalen als niet-schutters een
steeds betere score in het schieten. Diezelfde Charles Gesquiere won de biatlon in SintNiklaas, gevolgd door Koen Van Roe en opnieuw Dieter Moens. Met 13/15 in het schieten
behaalde turnleraar Koen Van Roe de beste score bij de mannen.

26

In het vrouwenklassement neemt Nele Vermeulen de leiding in de tussenstand van het
Vlaams kampioenschap Fros Biatlon. Zij won zowel de Fros Biatlon in Merksem als in
Sint-Niklaas. Met 14/15 in Sint-Niklaas behaalde ze er een bijna perfecte schietscore! Ook
in Wallonië is ze oppermachtig in biatlon. Hierover kan je haar indrukken nalezen via de
website van Sporza.
Wanneer een deelnemer aan de drie manches van de Fros Biatlon deelneemt, kom hij /
zij in aanmerking voor het eindklassement en volgt de bekroning tot ‘Vlaams Kampioen
Fros Biatlon’! Er is een afzonderlijk klassement voor mannen, vrouwen en jongeren (-16
jaar), waarbij de 5 hoogst gerangschikte plaatsen van ieder eindklassement gehuldigd
worden op het einde van het biatlonseizoen. De beteren van het mannen-, vrouwen- en
jongerenklassement van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon mogen zich opmaken
voor het BK Biatlon, op 13 november in Elsenborn, waar de top van ieder klassement uit
Vlaanderen en Wallonië strijden om de Belgische titel!
Fros Multisport Vlaanderen wenst alle deelnemers, supporters en partners van harte te
bedanken om er samen reeds geslaagd biatlonevents van te maken! Hop naar de derde
en laatste wedstrijd van het Vlaams kampioenschap Fros Biatlon 2022, op zaterdag 3
september in het Sport Vlaanderen centrum van Herentals!
Hopelijk met jou erbij?
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Landelijke Fros
KALENDER

09/10
2022

Kampioenschappen
2022

Discipline 3: 100 m 3X20 ZWAAR
KALIBER STANDAARDGEWEER
Argentum, Meylweg 43, Kontich.
Inschrijvingen : walter.roelandt@skynet.be

ZWART KRUIT

21/08
2022

GSM: 0478 480 382

09/10
2022

Discipline 3a: 100 m Liggend, ZWAAR
KALIBER Kaliber STANDAARDGEWEER
Argentum, Meylweg 43, Kontich.
Inschrijvingen : walter.roelandt@skynet.be

23/10
2022

van 13 tot 16 u.
Domein Polugoon, Brechtsebaan, Brasschaat
https://fros.optijd.be

Discipline : 4-5

8/10

50 m. Liggend Vrijgeweer SENIORS
50 m. Standaardgeweer DAMES en JUNIORS

2022

MKG. Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen.
Neggers Jean:
0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com

15/5
2022

11/9
2022

Discipline 8: KOGELGEWEER 10 m. lr.22
De Zaatschieters, Schoolstraat 85a, Temse

26/6
2022

2022

TARGET 121, St.weg op Helchteren, Leopoldsburg.

Discipline 11 - 11A: LUCHTPISTOOL
600 pnt. Juniors, Dames, Seniors, 400 pnt. kadetten.
SV.Rebels, Fort 2 (lokaal 131) Wommelgem
https://fros.optijd.be

27/11
2022

13/11
2022

4/12
2022

18/12
2022

Discipline 12: SNELVUURPISTOOL
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout
https://fros.optijd.be

Discipline 12Bis: (Snelvuur Bis)
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek
https://fros.optijd.be

Discipline 13: CENTERFIRE (.32 & .38)
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout
Inschrijvingen : https://fros.optijd.be

Discipline 14: STANDAARDPISTOOL
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout
https://fros.optijd.be

https://fros.optijd.be

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

9/10
2022

Antverpia, Park Groot Schijn, 2100 Deurne
https://fros.optijd.be

27/11

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

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

GSM: 0478 480 382

Discipline: ORDONNACE MILITAIR
DIENSTGEWEER 100 m

aanwezig zijn om 8.00 uur

OPGELEGD: LUCHTGEWEER LUCHTPISTOOL

20/11
2022

Discipline 15: VRIJPISTOOL
MKG., Grote Nieuwedijkstraat 433, Mechelen.
Neggers Jean
Tel : 0468 110 299 - jeanneggers@gmail.com

Discipline 16: SPORTPISTOOL .22
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout
https://fros.optijd.be

SV.REBELS, Fort 2 (Lokaal 131)Wommelgem.
https://fros.optijd.be

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 Fros
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16/10
2022

9/10
2022

11/12
2022

Discipline 17: SUPERKALIBERS
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.
https://fros.optijd.be

Discipline 18 - 19: SNELVUUR
LUCHTPISTOOL SNELVUUR
Argentum, Meylweg 43, Kontich
walter.roelandt@skynet.be - 0478 480 382

Discipline : MATCH 5
PSC., Slachthuisstraat 13 A, Turnhout
walter.roelandt@skynet.be - 0478 480 382

Fros trofee: VAN ORSHAGEN MODEST
(alleen Fros clubs)

19/6
2022

Discipline: LUCHTGEWEER, -PISTOOL &
SPORTPISTPOOL
TEAM-schieten, min. 4 pers., max.5 pers.
per Club. & Disc.
Bepert aantal clubs door accommodatie beperking.
MKRV, Polderstraat 68, Mechelen.
Inschrijven voor 1 juni!
lou.vets@ skynet.be - 03 482 08

Wedstrijden waar men inschrijvingskosten moet betalen.
Kampioenschappen met een eigen- clubgericht karakter.
26/3
2022

19/2
2022

24/9
2022

Discipline: BENCHREST 50 m
Argentum, Meylweg 43, Kontich
https://Zilverberg.op.tijd.be - 03 448 21 49

Discipline: FLESSENSCHIETEN
Argentum, Meylweg 43, Kontich
https://Zilverberg.op.tijd.be - 03 448 21 49

Discipline: SPEED CHALLENGE
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.
https://fros.optijd.be

8/5
2022

3/9
2022

27/8
2022

Discipline: BOWLING PINS
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.
https://fros.optijd.be

Discipline: ACTION SCHOOTING
SAPO Fort 3, Frans Beirenslaan 2A, Borsbeek.
https://fros.optijd.be

Discipline: KLEINSCHIETEN
TIR DER KEMPEN, Dept 6, Noorderwijk.
adams.jef@skynet.be - 014 85 15 56
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TROFEE

VAN ORSHAEGEN
MODEST
Geschiedenis
Modest Van Orshaegen was een voortrekker van de schietsport. Binnen FKPA een echte
leider waar iedereen naar opkeek. In 1993 besliste hij dat het verder gaan met de toenmalige
bond niet langer kon. Hij was het zogenaamde boycotten door die heren grondig beu. Hij
besliste samen met het FKPA bestuur om naar Fros over te stappen en na enige gesprekken
kwam de FKPA schietsport bij Fros terecht. In het begin een beetje stroef maar na enkele
jaren was van die stroefheid niets meer te merken.
Ondertussen is het een grote organisatie die met respect bekeken wordt. Na het overlijden
van Modest in 2001 werd voor hem uit respect sinds 2002 de Fros Trofee Van Orshaegen
ingericht. In 2022 was het de negentiende keer dat het doorging. Enkel corona kon ervoor
zorgen dat het in die rijke geschiedenis slechts 2 keer afgelast diende te worden.
Louis Vets

Uitslagen Fros trofee Modeste Van Horshaegen 2022
Discipline 16 sportpistool
1ste plaats
DMST

2025

2de plaats
FORT LIER

2006

1

Tilborghs Dirk

527

1

Kemland Gert

526

2

Van Minsel Willy

512

2

Cabuy Kris

525

3

Jacobs Danny

496

3

Lambrechts Marc

490

4

Janssens Jelle

490

4

Deschryver Marc

465

3de plaats
TARGET 121

1992

1

Wilms Tom

534

2

Leppens Luc

508

3

Vaes Marc

480

4

Boogaerts Liesbet

470
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Discipline 9 luchtgeweer
1ste plaats
REBELS

2165

2de plaats
MSV

2147

1

Jacobs Bert

570

1

Verdyck Yannick

556

2

Verhe Aeneas

550

2

Libert Andre

538

3

Thirion Paul

538

3

Verrydt Eric

533

4

Schoenaers Jef

507

4

Van Eccelpoel Pierre

520

Discipline 11 luchtpistool
1ste plaats
DMST

2117

2de plaats
MSV

2109

1

Van Bruggen Kobe

540

1

Willems Gladys

544

2

Pinski Gregor

539

2

Theus Alex

533

3

Bosweger Edwin

536

3

Mertens Ernest

523

4

Van Minsel Willy

502

4

Schijvenaars Marianne

509

3de plaats
MKG 1453

1961

4de plaats
MKRV

1927

1

Chaltin Christine

520

1

Tielemans Walter

528

2

Bleeckx Marwan

510

2

Verbeeck Dirk

483

3

Goovaerts Rene

475

3

Buys Eddy

459

4

Harel Jean Jacques

456

4

De Laetr Patrik

457

5de plaats
RODV

1751

1

Van De Ven Jan

503

2

Bruggeman Lucas

448

3

De Hulsters Betty

418

4

D’Eer Anja

382
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Wapenhandel Nikabi

Verkoop, onderhoud en herstelling van alle wapens
De winkel met een persoonlijke aanpak in een huiselijke sfeer

Onze troeven:
• eerlijke prijzen
• correcte service
• grote voorraad
• snelle beschikbaarheid
• dienst na verkoop
• ruime openingsuren 7/7
• hulp bij vergunningsaanvraag

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

Belangrijke info :
-

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.

partner van
FROS Biatlon

