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Beste schutters, beste leden,

Eerst en vooral onze allerbeste wensen voor een hopelijk fantastisch 

2023.

Een goede gezondheid is het allerbelangrijkste maar ook voor onze 

geliefkoosde hobby ziet 2023 er veelbelovend uit met toch wel enkele 

mooie projecten:

Zo gaan onze dynamische disciplines, het F.D.S. of Fros Dynamisch 

Schieten in 2023 echt van start. Een L.V.R. (Low Velocity Rifle) 
competitie met (voorlopig) een zevental clubs zal als eerste opstarten.
De “The Shooting Range”, het nieuwe project met een olympische 

schietsporthal te Opwijk is in volle ontwikkeling en zal waarschijnlijk 

rond de verlofperiode van 2023 zijn deuren openen. We kijken 

er alvast heel erg naar uit. Het verloop van de werken en meer 

informatie over de opening kunnen jullie trouwens volgen via:   

www.TheShootingRange.be

Ook wat betreft de opleidingen Vlaamse Trainersschool zoals de 

initiator-cursussen pistool- en geweerschieten en kleiduifschieten 

zal 2023 ongetwijfeld een boeiend jaar worden. Eind vorig jaar werd 

Peter De Clercq aangesteld als nieuwe D.S.K.O. (Directeur SportKader 

Opleiding). Peter heeft alvast grootse plannen en meer informatie 
betreffende de opleidingen zal snel volgen, we wensen Peter heel veel 

succes in zijn nieuwe en boeiende functie.

Drie boeiende projecten welke ik er even wou uitlichten, maar 

daarnaast valt er in 2023 nog heel wat meer te beleven, denk maar 

aan onze biatlons, opleidingen doelschieten enz..

Nu wens ik jullie alvast heel veel leesplezier met alweer een 

professionele  wapenbeschrijving van Peter vandenbussche.

Gunther Herregodts        

Landelijk Coördinator         

Fros Multisport Vlaanderen  

http://www.TheShootingRange.be


3

Nieuwe prijzen vanaf 1 januari 2023

Er werd in ons voorgaand magazine beschreven dat er een verhoging 

ging gebeuren van het Fros lidmaatschap alsook de administratieve 

kosten inzake aanvragen voor de sportschutterslicentie. Hierbij 

nog even de informatie 

• Voorlopige sportschutterslicentie  

- 10 euro voor 1 categorie  

- 15 euro voor 2 of meerdere categorieën

• Definitieve licentie 60 euro 

(aanvragen vanaf 01/01/2023) 
• Hernieuwingen licentie 60 euro 

(vervaldatum licentie vanaf 01/01/2023) 

Coronamaatregelen

Onze coronamaatregelen gaan ook vervallen, vanaf 01/02/2023 zijn de coronamaatregelen 

niet meer van toepassing en dient de schutter te voorzien dat deze 12 schietbeurten behaald 

worden in minstens 2 trimesters. 

Goed opletten dus als je je geldigverklaring/hernieuwing indient met een vervaldatum vanaf 

01/02/2023!

Aansluiting bij “meerdere” clubs

Leden die bij meer dan één club aansluiten dienen Fros lidgeld te betalen voor elke club 

waarbij ze aangesloten zijn.

De toepassing van deze regel heeft te maken met de interpretatie van Sport Vlaanderen 

omtrent het begrip ‘lid’ zoals het in de tekst van het decreet op de sportfederaties wordt 

omschreven.

In het kort: Leden die geen bijdrage betalen kunnen niet aanzien worden als lid. 

Personen die lid zijn van een Fros club zijn wel verzekerd bij occasionele deelname aan een 

training/activiteit in een andere Fros club, op voorwaarde dat het dezelfde sporttak betreft, 

en als dit in functie is van hun lidmaatschap bij hun club, bv examen, schietproef, enz… 

Weetjes
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Aanvragen digitaal opsturen

Het is mogelijk om aanvragen voor voorlopige licenties en de jaarlijkse geldigverklaring per 

mail aan onze dienst te bezorgen, wij vragen dan wel om enkel de aanvraag per mail op te 

sturen en niet nog per post om een vlotte verwerking te garanderen.

Bij een geldigverklaring dien je dan geen gefrankeerde omslag achteraf op te sturen, wij 

voorzien deze dan zelf!

Examenplanning 2023 

Een nieuw jaar brengt natuurlijk heel wat nieuwe opportuniteiten met zich mee. Voor 

de schutters die nog een theoretische of praktische proef moeten afleggen kunnen onze 
nieuwe planning terugvinden via de link hieronder.

Proeven - Fros

Alvast veel succes gewenst!

Aanstelling De Clercq Peter DSKO Schietsport

Op 20 december werd Peter De Clercq formeel aangesteld als DSKO 

Sportschieten door de Taskforce VTS. 

Peter zijn ambities als nieuw aangestelde DSKO zijn om in 2023 de 

opleidingen van initiator Geweer- en Pistoolschieten alsook initiator 

Kleiduifschieten nieuw leven in te blazen en regelmatig nieuwe 

opleidingen opstarten en begeleiden.

Wij wensen Peter heel veel succes in de nieuwe stappen als DSKO 

en hopen samen een mooie samenwerking tegemoet te gaan in de 

komende jaren!

FDS Fros dynamisch Schieten

Zoals reeds lang aangekondigd gaan we in 2023 echt van start met een LVR competitie.

Op 14 januari was er reeds een technische vergadering met de geïnteresseerde clubs om 

de “rules” vast te leggen. 

Weetjes

https://fros.be/sporten/sportschieten/proeven/
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Wapenbelevenissen

Nagant M1895 revolver

Peter Vandenbussche

I. Inleiding
Na onze uitstap richting het luchtdrukgebeuren met de moderne AR20 van Hämmerli, 
waarmee we ons overigens nog steeds grondig amuseren, duiken we opnieuw de 
geschiedenis in. In deze bijdrage breien we immers een vervolg aan een bijdrage die we een 
klein jaar geleden schreven over het Mosin-Nagant geweer, ook wel bekend als de M1891. 
Welnu, we doen er een enkele jaren bij - zo’n viertal - om te arriveren bij de Nagant M1895. 
Geen geweer weliswaar maar een heuse ‘army revolver’ op Belgische leest geschoeid en 
bestemd voor het Russische Keizerrijk.

Het betreft dus zondermeer een antiek wapen 
dat in dit land gedurende enkele jaren omwille 
van zijn antieke status vrij verkrijgbaar was. Het 
was dan ook in die periode bijzonder populair 
onder wapenliefhebbers. Maar zoals altijd waren 
er de rotte eieren in de mand die al te gretig 
handel dreven in dit stuk oud ijzer waardoor 
het belandde in de schoot van creaturen 
waar het best niet in belandde. In 2013 werd 
het een vergunningsplichtig vuurwapen. 
Vanzelfsprekend is onze versie voorzien van 
het obligate groene kaartje en, behalve om te 
bewonderen om zijn historische waarde, wordt 
het gebezigd voor het schieten op de schijf in 
een schietstand en voor niets anders.
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II. Belgisch wapen
In onze vorige bijdrage over het Mosin-Nagant geweer bespraken 
we de patentconflicten tussen Mosin en Nagant. De discussie over 
wie nu het eerst ‘dit’ en het meest ‘dat’ had bijgedragen aan het 
wapenontwerp, deed zich echter niet voor met de Nagant revolver. 
Dat wapen is wezenlijk op en top Luiks design van de hand van 
Léon Nagant, weliswaar in opdracht van de imperiale Russen op 
het einde van de 19e eeuw. 

Waarmee we niet gezegd hebben dat de meerderheid van de 
Nagants van Belgisch fabrikaat zijn. Na zijn aanname door het 
Russische keizerlijke leger en de overname van de productierechten, 
verhuisde de productie vanaf 1898 integraal naar de Russische 
wapenfabriek in Tula waar er vanaf dan jaarlijks zo’n 20.000 
exemplaren van werden gemaakt. Het wapen zou nog vele 
decennia dienst doen als standard side-arm van leger en politie 
en zou ook een illustere reputatie als officierswapen krijgen. Een 
dat ook werd gebruikt tegen de eigen Russische soldaten die niet 
blindelings in de Nazi-vuurlinie durfden lopen. 

In totaal zouden er zo’n 2 miljoen van zijn gemaakt. Het schietijzer 
was zo wijd verspreid over de Russische invloedssfeer, zeker 
ook na de val van het Tsarenrijk, dat voor de communisten een 
Nagant gelijk stond aan revolver zelf. Net zoals wij zelfs vandaag 
nog makkelijk tegen een balpen, bic zeggen. Merk op dat de 
Nagant er kwam ter vervanging van de Smith & Wesson Model 
3, een top-break revolver die we eigenlijk ook beter kennen als de 
Schofield in kaliber .44. Op zich opmerkelijk, want zo’n top-break 
revolver had net zoals de Webley MKI (1887) vooral als voordeel 
dat die vrij snel te herladen valt. Iets wat van de zij-laders niet 
altijd kan worden gezegd. Hoe dan ook, de generale staf rond 
de Russische Tsaar zal zo wel zijn redenen hebben gehad om 
een nieuwe revolver te kiezen en daarbij viel dus het oog op dat 
Luikse ontwerp. Mogelijks zat daar ook wel enige compensatie 
in voor de spanningen die bovenvermeld patent conflict had 
opgeleverd. 

De toenmalige Russische elites leken de Luikenaars dan ook 
deels deze deal niet te willen ontzeggen. Al heeft de geschiedenis 
ook zo haar ironieën, want het was net die Nagant revolver – 
naar verluidt 7 stuks nog wel – die later zou worden gebruikt 
door de Bolsjewieken om de hele Romanov Tsarenfamilie, 5 
kinderen inkluis, in de zomer van 1918 in een bos genadeloos te 
executeren en verminken. Dat alles in naam van de rode revolutie 
die het communisme zou inluiden en daarmee zo mogelijk het 
donkerste hoofdstuk in de hele geschiedenis van de mensheid. 



III. Schiettuig
Maar over dat ontwerp gesproken, dat had toch wel 
enkele opmerkelijke karakteristieken die we niet direct 
in contemporaire revolvers terugvinden. Ja, het was een 
revolver, een ding dus met een trommel. Alleen was die 
trommel niet alleen een 7-schots magazijn, maar vooral, 
hij  roteerde niet enkel om zijn eigen as, maar bewoog 
ook naar voor. Uniek aan het Nagant design was immers 
de zogenaamde naar voren bewegende trommel na het 
opspannen van de hamer. 

Reden voor deze ingenieuze feature was het optimaliseren 
van de energie van het projectiel door het maximaal 
afsluiten van de gas seal. Tussen de trommel en loop zit 
bij revolvers immers standaard een spatie die wel wat drukverlies, alsook een vlam kan 
veroorzaken. Zeer nauwe aansluitingen tussen trommel en loop zijn dan ook weggelegd 
voor de hogere kwaliteitsrevolvers, genre Korth, Manuhrin, Colt Pythons of degelijke S&W’s 
en Rugers. Hoewel de Nagant bestemd was voor de massa-productie was Léon Nagant toch 
voldoende bekommerd om de kracht en precisie van het door hem ontworpen schiettuig. En 
in dat ontwerp zeigt sich der Meister. Dat in combinatie met een bijzonder patroon dat in 
design andermaal dezelfde precisie betrachtte. 

Hybrid design

 

De Nagant heeft enerzijds veel weg van een single action western style revolver à la 
1873 Colt peacemaker, zeker wanneer we kijken naar de manier die wordt geladen, hij 
wordt ontladen en de manier waarop de trommel kan worden verwijderd. Maar anderzijds 
zijn er toch ook opmerkelijke verschillen. Hoewel de trommel ook vergelijkbaar makkelijk 
verwijderbaar is als die van een western single action revolver, zit het verschil hem hierin 
dat de patroon ejectiepin in een beugel roteert rond de loopas. Dat is pas mogelijk nadat 
die ejectiepin zelf losgeschroefd wordt, ttz in een positie wordt gebracht waardoor ze kan 
worden uitgetrokken. Bij onze Ruger New Vaquero, een Colt Peacemaker kloon, is dat 
enigszins anders. De as die de trommel vasthoudt, kan naar voor worden getrokken door 
een dwarse korte geveerde pin in te duwen. Maar dat is niet het enigste verschil van dat 
tijdperk. Merk op dat de Nagant zich niet laat ‘semi-cocken’. Alwaar je bij een klassieke 
Peacemaker de trommel mooi ‘vrij’ kan laten draaien met ontspannen of semi-cocked hamer, 
is dat dus helemaal anders bij de Nagant. 

7



8

De Nagant is dan ook een double action revolver. Dat verklaart ook waarom die laadpoort  
(neergeklapte beugel op de foto) mechanisch totaal los staat van de trekker en hamer. 
Bovendien sluit die helemaal niet aan bij het design van het frame. De beugel lijkt wel door 
iemand anders of, op een andere plaats te zijn ontworpen. Esthetisch oogt het eigenlijk niet 
bepaald zeer verfijnd, toch niet wanneer we een concept van 1873, zoals onze Peacemaker-
kloon, ernaast leggen. Het wekt in die zin verbazing dat men in Luik twee decennia later 
eigenlijk niet veel verder kwam dan een soort bijzonder rudimentaire kopie van een behoorlijk 
verfijnde Amerikaanse mechaniek die niet onbekend kan geweest zijn voor de grote Luikse 
wapenmakers. 



9

 

De kolf zelf oogt ook niet bepaald magistraal van design. Geen breed evoluerende elegante 
greep. Niet daarvan. Verder dan een afgebogen ‘broom-stick’ kwamen de ontwerpers 
niet. Enkele houten inlegstukjes moesten wat het design ontbeert aan verfijning, kennelijk 
enigszins compenseren. Kwestie van er een vleugje ‘luxe’ aan de kleven. De handgrepen 
zelf zijn uit bakeliet vervaardigd. Verder zien we ook diverse platte schroeven bovenop het 
frame uit toornen. Toegegeven ten opzichte van de ‘blinde pinnen’ die we op de Amerikaanse 
zijladers zien, lijkt hij meer op een Meccano. En helemaal onderaan vinden we de weliswaar 
functionele ring om een koord aan te bevestigen. Deze feature was zondermeer om duidelijk 
te maken dat een revolver voor de Russen een luxe tool was voor de officier, van wiens 
corpus een dergelijk wapen bij voorkeur niet al te makkelijk werd verwijderd. De gewone 
sterveling/soldaat daarentegen die werd neergemaaid, kon maar beter zo snel mogelijk zijn 
geweer doorgeven aan het volgende stuk kanonnenvlees. 

Dat klinkt allemaal niet bepaald lovend, maar we gaan dit 
meteen ook nuanceren. Immers, budget en ‘duurzaamheid’ 
– niet in de dwaze woke betekenis die daaraan vandaag 
wordt gegeven - zullen zeker een rol hebben gespeeld. Hoe 
eenvoudiger een mechaniek, hoe minder flaws, hoe minder 
problemen dus. De Nagant lijkt wat dat betreft in de eerste 
plaats een no-nonsense wapen te zijn dat om die reden 
alleen al zo lang kon worden gebezigd. Betrouwbaar en 
solide door zijn eenvoud. Want hoe je het draait of keert, 
wie de Nagant bezigt, voelt ondanks al die vrij brute design-
elementen toch wel een kwalitatief stuk ijzer. Vergelijk het 
met een T34 tank. Allerminst verfijnd, maar een verdomd 
goed stuk rollend materieel dat de zwaarste Panzer kampf 
met trots doorstond. En eerlijk gezegd, het wapen is zeker 
niet lelijk van design. Hij oogt slank en mooi in balans en 
ondanks zijn veeleer frêle looks, kan je ervan op aan dat het 
ding uit degelijk staal is vervaardigd en derhalve tegen een 
stevige stoot kan. 
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IV. Munitie
Dat is alvast iets speciaal. Officieel is de Nagant revolvermunitie een 7,62x38R. Een .30 dus. 
Geen 7,65 mm die je eerder in dit type korte wapens zou verwachten. Hoewel het verschil 
zeer klein is, is het toch opmerkelijk dat voor de kopdiameter een kaliber werd gekozen dat 
we eerder associëren met lange wapens. Denk maar bv aan de .30 M1 carbine. De Nagant 
heeft een 98gr kop, bij een .30M1 is dat standaard een 110gr kop. 

Bovendien is de kop op een wel heel bijzondere manier ‘geseat’ in de huls. Hij is, net zoals 
een ‘wadcutter’ die we ook wel van het .32 S&W en .38 S&W patroon kennen, helemaal 
verborgen in de huls. Dat had, zoals hiervoor al gesuggereerd, zo zijn reden. Immers, in 
combinatie met de ‘tight seal’ door de naar voren beweegbare trommel, moest dit type 
patroon een hogere precisie garanderen. De kop vertrekt immers van een solide omgeving, 
volledig omgeven door de huls. De opgebouwde druk in de huls na het afvuren, zou de 
kop in een correctere manier vooruit stuwen. Een klassiek projectiel is immers maar ten 
dele ‘seated’ in de huls en zou daardoor meer onderhevig zijn aan variabelen die het traject 
nadelig zouden kunnen beïnvloeden. Afijn, tot daar de theorie achter dit toch bijzonder 
patroontje. 

Dat de patroon bijzonder is en al zeker niet meer courant is in gebruik, maakt hem natuurlijk 
niet bepaald goedkoop. Schieten met een Nagant revolver is daarom een vrij kostelijke 
affaire, vergelijkbaar met het vol kieperen van een 6-liter oldtimer zuipschuit van over de 
grote plas voor een ritje op zondag naar de bakker. Gelukkig zijn er nog fabrikanten zoals 
Prvi Partizan die het nog enigszins betaalbaar houden. 
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Schietervaring
Daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Deze keer opnieuw in onze vertrouwde 
schietstand van VPSG Machelen. We hebben hier vanzelfsprekend niet te maken met 
een match-grade schiettuig ontworpen voor de Olympische discipline, maar wel om een 
antieke officiersrevolver. Een museumstuk dus dat weliswaar nog steeds dienstig is voor 
sportieve of recreatieve doeleinden. Voor elk vuurwapen, van elke epoque kan er immers 
een competitie worden bedacht, al was het maar gewoon proberen er zo precies mogelijk 
mee op de kaart te schieten op 25 meter, bij voorkeur met één hand. 

Met de wetenschap uiteraard dat het schietijzer nooit de ambitie had om Olympische 
resultaten neer te zetten. Dat laatste merken we natuurlijk meteen aan een aantal 
eigenschappen die de uitdaging aanzienlijk moeilijker maken dan het gebruik van een 
moderner revolver. Om te beginnen is er het kleine handvat. Afhankelijk van de grootte van 
de pollekes zal dat goed, heel goed dan wel helemaal niet zo goed in de hand liggen. Onze 
handpalmen verdragen in de regel iets grotere grepen waardoor het eerlijk is te zeggen 
dat de kolf niet meteen een ideale match is. Nu, aangezien het ontwerp inmiddels meer 
dan 120 jaar oud is, hoeft dat natuurlijk niet te verbazen. De mensen waren in de 19e eeuw 
doorgaans ook aanzienlijk kleiner dan vandaag de dag. Alles was dus navenant. Maar die 
vrij kleine kolf heeft zo wel zijn invloed op de positie van de vinger op de trekker. Die laatste 
schuift automatisch meer door waardoor het iets minder comfortabel en ‘naturel’ aanvoelt. 
Je wordt dan automatisch gedwongen de kolf eerder wat tegen te draaien uit de handpalm. 



Trekkerdruk dan. In de wetenschap dat het om een 
officiersrevolver gaat, verwachten we ons dus niet 
aan iets dat de trekkerkwaliteit  van onze Python, 
recenter S&W’s of Rugers evenaart. We hadden 
geen trekkerdrukmeter ter beschikking, maar zo op 
het gevoel af en op basis van de info die het web 
ons bood, denken we aan om en bij de 6kg in single 
action. In double action mag je daar nog ettelijke kilo’s 
bijdoen. Kuch. Niet bepaald een pluimgewicht. Het 
zal dus zondermeer zo zijn invloed hebben op het 
schietcomfort en het bijhorende resultaat. En dat valt al 
bij al bijzonder goed mee. Uiteraard geen Olympische 
resultaten, maar het was dan ook weer even geleden 
dat we het ding gebezigd hadden. 

De grootste uitdagingen waren dan niet zozeer de 
balans van het wapen of de primitieve mikorganen, 
dan wel die bijzonder zware trekkerdruk. Occasioneel 
buiten de marges van de zwarte bol ‘dansen’ is daar 
vanzelfsprekend niet vreemd aan. 

Schieten, zeker met zo’n wapen, is een zaak van discipline om een schot niet zomaar ‘snel’ 
even te lossen, maar om zorgvuldig het ideale momentum om door te trekken af te wachten. 
Die trekker heeft geen indicatieve ‘two stage’ luxe of voordruk. Het is dus een ‘alles-of-niets’ 
verhaal. En dat alles kan dus resulteren in een zeer goed schot, maar even goed in een 
aanzienlijke afwijking. De discipline om bijtijds neer te leggen wanneer het mikken te lang 
duurt, is dus essentieel. In elk geval, de recentste schietbeurt met deze oldtimer overtuigde 
me ervan, dat het resultaat er alleen maar beter kan op worden naarmate de regelmaat 
van gebruik toeneemt. De inherente precisie van wapen en munitie zijn alvast aanwezig en 
dat bewijst in elk geval dat deze oldtimer veel meer in zijn mars heeft dan wat we zouden 
durven geloven. Voorts is het een zeer aangename ‘soft shooter’, geheel vergelijkbaar met 
die van een matchpistool .32 S&W. 

 

Maar verder gaan we geen appelen met peren vergelijken. En zoals u ondertussen weet, is 
de uitdaging de basis van heel veel genot. Niets zo saai dan een te voorspelbaar resultaat 
omdat wat je wil ondernemen zo voorspelbaar of geperfectioneerd is dat het nauwelijks 
errors toelaat. Om die reden schieten we in de regel liever met een obsolete militaire knar 
met open vizier en zonder bipods of andere steunen op 100 meter dan met een van onze 
te goed afgestelde moderne precision rifles. Onze absolute favoriet in dat verband, de Steyr 
M1895 8x56RS carbine, een brutaal, moeilijk te temmen beest… De hele idee erachter? 
Afhankelijk van diverse variabelen (gebrilde ogen, open vizier, militaire trekker, kaliber, eigen 
lichamelijke ondersteuning, ……) zo goed mogelijk schieten. 
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Conclusie
Deze Wapenbelevenissen ging over een antiek stuk schietijzer. We gaan hier dus geen 
conclusies neerschrijven over de aanschaf van dit of de keuze voor dat. We hebben het 
destijds voor een ridicule prijs van € 150 gekocht (holster en kuisroede inbegrepen) en 
laten vergunnen omdat het nu eenmaal een vuurwapen is, en zo lang dat functioneert, is 
het geschikt voor de schietstand. Omdat het conceptueel helemaal geen ‘sport’wapen pur 
sang is, maakt het voor ons de ideale uitdager van onze schiettalenten. Die zitten de ene 
dag natuurlijk wat beter in de haak dan op andere dagen. En navenant het aantal keren dat 
een wapen wordt gebezigd worden die er natuurlijk alleen maar beter op. 

De Nagant revolver heeft vanzelfsprekend dat nadeel dat het er geen is die zich omwille van 
de kostprijs van de munitie wekelijks laat bezigen. Maar zelfs bij dat occasionele gebruik, 
is het een bijzonder aangename shooter. En je doet het dan uiteraard niet om de veeleer 
gebrekkige features, zoals een kleine kolf, staalharde trekker of rudimentaire vizierlijn, maar 
wel, net zoals met een oldtimer auto, omdat het een voorwerp met een respectable pedigree 
is waaraan een verder gelegen historisch verhaal kleeft. Dat laatste levert op zich al een 
aanzienlijke bijdrage aan het schietgenot. 
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Wat wordt juist bedoeld met een schietbril voor een pistool- of 

revolverschutter?”

Van verschillende sportschutters (handvuurwapenschutters), verspreid over heel 
Vlaanderen, krijg ik regelmatig de opmerking te horen dat de oogartsen tot wie zij zich 

wenden om een schietbril te verkrijgen, onvoldoende weten wat er juist bedoeld wordt met 

deze “schietbril”.

Enkele weetjes voor we aan ’t werk kunnen gaan:

• Meesteroog:  een van beide ogen is dominant over het andere. De sportschutter gaat 

meestal dit oog gebruiken om zijn/haar doel te viseren.

• De sportschutter gaat zijn meesteroog scherpstellen op zijn/haar “ keep – korrel”;niet op 

het verder gelegen doel. Hij/zij moet het beeld van de korrel scherp in de keep van de 

mikinstallatie van zijn/haar wapen zien. Door zijn/haar correcte houding en stand hoeft 

hij/zij het doelwit niet scherp te zien.

• De sportschutter houdt over ’t algemeen zijn/haar beide ogen open tijdens het mikken. 

Hij/zij “mikt” met zijn/haar meesteroog, terwijl zijn/haar ander oog open blijft voor de 

lichtinval van het omgevingslicht. Zijn/haar tweede oog zal hij/zij meestal afdekken 

met een lichtdoorlatend, melkwit matglas. Hierdoor ziet hij/zij via zijn meesteroog zijn 

“mikinstallatie” scherp, zonder beïnvloeding door zijn/haar ander oog.

Een schietbril 

voor pistool  

of revolver?
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Waar moet ik als oogarts dus aandacht aan geven bij een verzoek voor een 

aangepaste schuttersbril?

• Heeft de schutter inderdaad een correctieve bril nodig, of heeft hij/zij enkel een 

afdekkend matglas nodig voor zijn/haar ander oog?  

Sportschutters hebben soms de leeftijd bereikt waarop hun zicht vermindert, zij 

hebben dan een leesbril nodig om hun krant of een boek te lezen. Ziet hij/zij dan toch 

nog scherp op de afstand waar hij/zij zijn/haar keep en korrel ziet? Zo niet, dan heeft hij/

zij een correctief glas nodig om op deze afstand “scherp” te zien.

• Zo hij/zij inderdaad een correctief glas nodig heeft voor zijn/haar   

meesteroog, op welke afstand ligt dan het brandpunt, waar hij/zij moet 

scherp zien?  

Terwijl hij/zij zijn/haar wapen omhoog brengt en op zijn/haar doel richt 

creëert de sportschutter op een identieke  manier een identieke  houding. 

Daardoor is de afstand tussen zijn/haar mikoog en zijn/haar “keep – korrel” 

steeds identiek.

 De stippellijn geeft de afstand weer tussen het oog van de schutter  en de 

“keep – korrel” van het handwapen. Afhankelijk van de looplengte van zijn/

haar wapen zal deze afstand licht variëren maar dit zal meestal geen invloed 

hebben op het aanpassen van een correctief glas.

  

• Heeft de sportschutter een fysisch probleem met zijn/haar meesteroog, kan hij/zij dan 

leren scherp richten  met zijn/haar ander oog en zijn/haar meesteroog “afsluiten”?

 Dit is inderdaad mogelijk.

 Niet alleen bij een probleem met zijn/haar meesteroog, ook bij een probleem in verband met 

zijn/haar links- of rechtshandigheid of het gemakkelijk aannemen van de schiethouding 

kan hij/zij leren zijn/haar niet-dominant oog als meesteroog te gebruiken.

 Hier gelden dezelfde voorwaarden: de focus ligt ook hier op het scherp zien van de korrel 

in de keep.

 Het afdekken van het niet gebruikte oog gebeurt ook hier door middel van een mat 

melkachtig glas.
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Ook bij de optometristen bestaan er misverstanden over het begrip 

“schietbril”.

Bij een schietbril is er maar één glas op sterkte.

Een schietbril is géén leesbril, de focusafstand is verschillend van een leesbril.

Het andere glas is meestal een melkwit matglas of er is helemaal geen ander glas.

Een sportschutter die vraagt een bril te maken, waarin maar één correctieglas zit, heeft 

geen nood aan een uitleg waarin hem/haar twee correctieglazen aangepraat worden. Hij/

zij weet meestal zelf wel wat hij/zij nodig heeft. Het onbegrip van sommige techniekers die 

niet begrijpen waarover de sportschutter praat komt meestal storend over.

Vandaar mijn poging om aan de mensen die weinig of geen contact hebben met de 

schietsport toch een beetje uitleg te geven. Hopelijk kan dit vervelende misverstanden uit 

de weg werken.

Mogelijks te gebruiken hulpmiddel, om zonder wapen naar de oogarts te kunnen gaan: een 

meetlat van ongeveer 20 of 30cm lang, waarop een keep en korrel van een afgeschreven 

pistool gelijmd werden.

Misschien is dit een ideetje voor de schuttersverenigingen om hun leden een dienst te 

verlenen? Maak een exemplaar en stel dit ter beschikking van je leden als ze naar de oogarts 

willen gaan om een schietbril voor te laten schriiven.

Peter De Clercq

Trainer A pistoolschieten

DSKO schietsporten

FROS



We knallen het nieuwe jaar in, letterlijk en figuurlijk!
Enkele weken geleden met vuurwerk, nu met een luchtkarabijn.

Biatlon is een combinatie van lopen en schieten met een luchtkarabijn. Heb jij een “steady 

hand”? Want voor elk doelwit wat je mist, moet je net wat meer lopen.

Elk jaar organiseert Fros enkele biatlons. Wil jij graag eens testen hoe goed je zelf kan 

mikken? Of hoe goed jij als ervaren schutter kan lopen? Iedereen vanaf 12 jaar is welkom om 

deze sportieve uitdaging aan te gaan. Misschien wel een goed voornemen voor jou dit jaar! 

Klik op de link https://fros.be/sporten/biatlon/ voor meer informatie en hopelijk zien we jou 

schitteren op onze eigen biatlons, of wie weet zelfs het BK Biatlon! 

Noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 22 april Fros Biatlon Sint-Niklaas (Provinciaal domein De Ster)

Maandag 1 mei Biatlon Kampenhout (Berg)

Zondag 14 mei Fros Biatlon Antwerpen (Fort van Merksem)

Zaterdag 2 september Fros Biatlon Herentals (Sport Vlaanderen)
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Fros biatlon

https://fros.be/sporten/biatlon/
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Holzhacker Challenge  

28 & 29 januari

Zo snel mogelijk een houten paal „omhakken“ met een Schmeisser AR15.

Het idee voor de Holzhacker Challenge kwam van de CEO van Schmeisser Thomas Hoff. Een 

paar jaar geleden, in december, maakte hij plannen voor het volgende jaar en brainstormde 

hij over een paar ideeën.

December is de tijd van de kerstboom. Zo is dan ook de gedachtengang om een boom 

“om te hakken” geboren. Het idee voor de uitdaging is om plezier te hebben. Soms kunnen 

wedstrijden en schieten in het algemeen een zeer strikt onderwerp zijn.

Met de uitdaging wilde hij iets creëren dat iedereen kan doen. Het is zo ongebruikelijk dat 

niemand een voordeel heeft. Iedereen heeft in principe dezelfde kansen. Het is natuurlijk 

een wedstrijd, maar het plezier moet duidelijk op de eerste plaats komen.

Schieten leuk en toegankelijk maken voor iedereen, gewoon genieten van een mooie dag 

op de schietbaan. Dat is het doel van de Holzhacker Challenge. 60 kogels afvuren om een 

houten paal om te hakken is heel anders dan gewone wedstrijden en mensen zijn dol op het 

buitengewone idee.

Kan er meer plezier zijn dan in korte tijd 60rds afvuren? 
In de loop der jaren is de Holzhacker Challenge uitgegroeid tot een Europees evenement. 

Tegenwoordig is de naam een volwaardig handelsmerk met een gepatenteerde naam, logo, 

koopwaar enz.

De Holzhacker Challenge vindt bijna in elk Europees land plaats en vanaf heden dus ook 

in België. Op 28 en 29 januari 2023 wordt de Holzhacker Challenge georganiseerd door 

schietstand & wapenhandel ‘t Mikpunt te Maasmechelen. Naast het hoofd evenement, 

de Holzhacker Challenge, zijn er ook tal van bijkomende evenementen zoals bowling pin 

schieten met de Schmeisser AR15-9 en 1911 Hugo. Op de 100 m stand zal een precisie 

100 m competitie plaatsvinden met de Schmeisser DMR .223rem. En er zijn ook testbanen 

voorzien waar het mogelijk is om test te schieten met de verschillende Schmeisser wapens. 

Bovendien krijgt u extra korting bij aankoop van een Schmeisser vuurwapen, zijn er talrijke 

prijzen te winnen en worden er 2 Schmeisser AR15’s uitgeloot onder de deelnemers.  

Kortom wordt het een weekend vol schietplezier volledig in het kader van de schietsport. 

Alle sportschutters zijn welkom!Inschrijven en meer informatie via de website  

www.mikpunt.eu of op de volgende pagina.

http://www.mikpunt.eu
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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


