
Schmeisser Holzhacker Challenge 
Schietstand ’t Mikpunt - 28 & 29/01/2023


Op 28 en 29 januari 2023 organiseren we in samenwerking met Schmeisser, voor de 1ste 
keer in België, de “Schmeisser Holzhacker Challenge”.


Het programma 

De schutter probeert zo snel mogelijk met een Schmeisser AR15 - 9 (9 x 19 
mm) de houten paal “door te hakken”. De schutter die op het einde van de 
wedstrijddag de snelste tijd heeft wint. De tijd loopt vanaf het start signaal 
totdat het afgehakte deel de grond raakt.


• Maximum tijd: 5 min

• Afstand: 15 m

• Aantal patronen: max. 60 

• Prijs: €70,00 (incl. patronen, gebruik wapen) 

• Elke schutter die op voorhand registreert ontvangt een T-shirt en goodie 

bag

• Per extra deelname: €35,00 (incl. 60 patronen, gebruik wapen, op 

voorwaarde beschikbare plaatsen, registreren voor een extra deelname kan 
alleen ter plaatsen op basis van de beschikbarheid)


• Prijzen voor de 1ste, 2de en 3de plaats, waardebon van €250,00 geldig in 
wapenhandel ’t Mikpunt voor de winnaar, HHC trophee


Als de paal niet wordt doorgeschoten wordt het resterende hout gemeten op het 
vooraanzicht zoals op de foto.  



Bijkomend programma 

Bowling Pin (steel plates): 


De schutter probeert zo snel mogelijk de 6 bowling pins om te schieten met 
de Schmeisser AR15 - 9 en Schmeisser Hugo 1911 (9 x 19 mm). Er worden 2 
reeksen geschoten (2 x 6 patronen). Het aantal omgeschoten pins + de 
gecombineerde tijd van de 2 reeksen bepaald de eindscore.


• Prijs: €15,00 (incl. munitie + gebruik wapen)

• Afstand: 15 m

• Aantal patronen: 20 (2 x 6 wedstrijdschoten, 2 x 4 proefschoten)

• Prijzen voor de 1ste, 2de en 3de plaats


100 m precisie:


12 schoten op 100 m met de Schmeisser DMR .223rem. De schutter met de 
hoogste score wint


• Prijs: €15,00 (incl. munitie + gebruik wapen)

• Afstand: 100 m

• Aantal patronen: 15 (12 wedstrijdschoten + 3 proefschoten)

• Prijzen voor de 1ste, 2de en 3de plaats


Test Shoot:


De deelnemers kunnen gratis verschillende Schmeisser geweren testen. De 
munitie moet ter plaatse worden aangekocht. 


Per dag wordt een Schmeisser AR15 en een aantal kleinere prijzen 
uitverloot onder de deelnemers van de hoofdcompetitie die nog 
aanwezig zijn op het einde van het evenement. 

Voorwaarden 

- België: In het bezit zijn van een definitieve sportschutterslicentie in de 
categorie van het vuurwapen. Of een wapenvergunning (model 4) in de 
categorie van het vuurwapen.


- Nederland: in het bezit zijn van een wapenverlof van een wapen in de 
categorie van het vuurwapen. 


- Duitsland: wapenvergunning in de categorie van het vuurwapen. 




Tijdstip 

• 28 en 29 januari 2023

• Van 10.00 u tot 18.00 u: om de 20 min start een nieuwe reeks, 4 

deelnemers per reeks. 

• Prijsuitreiking: 19.00 u


Deelnemen 

• Inschrijven kan via www.mikpunt.eu

• De inschrijving is pas geldig nadat het inschrijfgeld is overgeschreven. 

Indien een week na de inschrijving het bedrag nog niet is ontvangen wordt 
de inschrijving geschrapt en dient u opnieuw te registreren.


• Indien er nog plaatsen beschikbaar zijn op de dag van het evenement kan 
er ook ter plaatsen worden ingeschreven


• Enkel als u op voorhand registreert ontvangt u een t-shirt en Schmeisser 
goodie bag


• Op voorhand registreren kan tot en met 25/01/2023

• Inschrijven voor het bijkomend programma kan alleen ter plaatsen op 

basis van de beschikbaarheid. 

• Enkel de deelnemers van de hoofd wedstrijd die bij de prijsuitreiking 

aanwezig zijn doen mee met de tombola.

• De wedstrijd op zondag staat los van de wedstijd op zaterdag. Men kan 

aan beide wedstrijden deelnemen maar dan moet het volledige inschrijfgeld 
betaald worden (2 x €70,00).


• De bijkomende evenementen zijn beschikbaar zonder deelname aan het 
hoofdevenement, inschrijven ter plaatsen op basis van de beschikbaarheid.


• Munitie die over is moet worden terug gegeven.


Vermelden bij betaling: HHC 2023 + naam 
Rekening nummer: BE47 8601 1240 3780 

Tijdens het evenement en tot 2 weken erna krijgt u extra korting bij de 
aankoop van een Schmeisser vuurwapen.  

http://www.mikpunt.eu
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