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Beste leden, beste schutters,

Een jaar is weeral eens voorbij! Een jaar waar we met gemengde 
gevoelens op terugkijken: heel wat wetswijzigingen, en vooral heel 
veel onduidelijkheid.

Maar… het is kerstmis en een nieuw jaar staat voor de deur. Laten we 
dus vooral vooruitkijken en de positieve dingen van het voorbije jaar 
in de kijker zetten. FROS heeft dit jaar heel wat verwezenlijkt en er 
staat nog heel veel op het programma het komende jaar.

In 2019 was de biatlon van Schoten een schot in de roos. FROS 
verleende ook zijn medewerking aan de ‘Eburon Challenge’ in 
Tongeren, een geslaagde samenwerking die trouwens volgend jaar 
een vervolg zal krijgen.  In 2020 gaan we er voluit voor en willen we 
samen met onze clubs een heus FROS biatlonkampioenschap neer 
zetten: 5 biatlons in 5 verschillende provincies!

Eind 2019 werd ook het FROS online clubportaal gelanceerd, ongetwijfeld 
een grote stap om de ledenadministratie te vereenvoudigen en 
efficiënter te maken voor de aangesloten clubs. 

FROS stond dit jaar zoals steeds weer helemaal ten dienste van jullie: 
onze leden, de (sport)schutters.  Ik hoef niet te vertellen dat het 
uitreiken van de EU-certificaten heel wat extra werkdruk met zich 
meebracht voor onze medewerkers. Niettegenstaande hebben we al 
het mogelijk gedaan om ervoor te zorgen dat jullie in orde bleven met 
de veranderde wetgeving.

Op het einde van een jaar blikken we ook graag even vooruit. In 
2020 organiseert de Vlaamse Trainersschool  een cursus Initiator 
kleischieten en een cursus Instructeur B geweerschieten en vanuit 
FROS plannen we een (praktijk)bijscholing voor onze examinatoren,…!

Tot slot kan ik jullie ook nog meedelen dat vanaf 6 januari 2020 Gregg 
Daems het team van de FROS-medewerkers voor sportschieten zal 
komen versterken. Wij wensen Gregg dan ook een hartelijk welkom 
als nieuwe ‘FROS’er’. In de komende editie zullen we Gregg dan ook 
uitgebreid aan jullie voorstellen.

Nu rest mij nog één ding: jullie allen een prettig eindejaar toe te 
wensen en een voorspoedig 2020.

Gunther Herregodts en het volledige FROS team

Landelijk Coördinator        
FROS Multisport Vlaanderen



I. Inleiding
Het is niet de eerste keer dat we 
producten van Ruger beschrijven. 
In eerdere edities van dit magazine 
bespraken we o.a. the Ruger New 
Vaquero in .357magnum alsook het 
Ruger MKIII Targetpistool in .22LR. 
Het merk is ons dus niet onbekend 
en net omdat de ervaringen er in het 
algemeen dermate positief over zijn, 
vonden we onze weg ettelijke maanden 
geleden naar een nieuw product in 
het rijke gamma van de fabrikant1. Dat 
nieuwe schietijzer luistert naar de 
productnaam Ruger AR556 MPR. MPR 
staat voor Multi Purpose Rifle, het cijfer 
voor het kaliber waarin hij standaard 
wordt uitgevoerd. 

1  www.ruger.com 

Wapenbelevenissen
Let’s talk… Ruger AR556 MPR
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556 NATO2

Eerst een paar woordjes over het kaliber voor de lezers die daarmee niet bekend zouden zijn. 
556 NATO is een door ons aller FN Herstal3 eind jaren 70 van vorige eeuw ontwikkeld patroon dat 
voortborduurde op de in het begin der zestiger jaren door Remington4 ontwikkelde .223 patroon. 
Zonder ons te verliezen in alle ballistische details tussen beiden, komt het erop neer dat een 
in 556 Nato uitgevoerd wapen hogere drukken kan weerstaan dan een wapen in het klassieke 
.223Rem. De 556 patroon is ook standaard met een zwaardere kop uitgevoerd (62gr), terwijl de 
standaard .223 een lichte 55gr kop draagt. Dat is niet per definitie slecht, maar de spoed5 van de 
loop enerzijds en de lengte van de zogenaamde ‘throat’ of de keel van de kamer naar de trekken 
en velden van de loop toe verschillen. Bij een in 556 uitgevoerd wapen is die keel langer. Een in 556 
uitgevoerd wapen smaakt dan ook vaak liever zwaardere dan lichte kopjes. De eigen schietervaring 
leert dat het verschil onwaarschijnlijk groot is. Om niet te zeggen dat standaard .223 patroontjes 
van – zeg maar – Sellier & Bellot zowaar alle hoeken van de kaart opzoeken, terwijl aangepast 
gerief met zwaardere koppen mooie groepjes oplevert. 

2  Voluit in metrische waarden: 5,56x45 mm, waarbij het eerste cijfer vanzelfsprekend staat voor de dikte van de 
kop en het laatste voor de lengte van de huls.

3  www.fnherstal.com 
4  www.remington.com  
5  Ook wel ‘twist’ genoemd, zeg maar het aantal trekken en velden over een bepaalde afstand in de loop. 

I1. Looks – uitvoering 
De Ruger MPR is een sportwapen pur sang. 
Hoewel het wapen in se een AR15 style 
wapen is en om die reden door mensen die 
lijden aan hoplofobie6 gemakshalve wordt 
weggezet als een zogenaamd “assault rifle”, 
is het dat allerminst. Allereerst staat de ‘AR’ 
– stempel op dit soort wapens geenszins 
voor “assault rifle” maar verwijst het naar de 
producttypering door de initiële fabrikant, het 
Amerikaanse Armalite7, waarvoor ontwerpers 
Eugene Stoner, Robert Fremont en Jim Sullivan 
reeds in de vijftiger jaren een volledig nieuw 
automatisch wapen ontwikkelden. Niet veel 
later kwam het concept/patent in handen van 
Colt dat het meteen in groten getale begon te 
produceren voor het Amerikaanse leger onder 
de welbekende militaire productnummer M16. 

6  https://en.wikipedia.org/wiki/Hoplophobia 
7  https://www.armalite.com/ 

Dat laatste was vanzelfsprekend vol-
automatisch uitgevoerd en zou vooral een 
iconische reputatie verwerven  door zijn gebruik 
tijdens de Vietnamoorlog. De besproken MPR 
en zovele andere AR15-style schiettuigen van 
een quasi onbeperkte pluimage van fabrikanten 
hebben dus wel militaire roots; in hun semi-auto 
versie zijn ze bovenal ontwikkeld en bedoeld 
om de civiele markt te bedienen. En net omdat 
het semi-auto’s zijn, zijn het geen zogenaamde 
“assault rifles”. AR15’s functioneren wat dat 
betreft gewoon net zoals het eerste beste 
pistool. Net daarom zijn deze AR15-style 
wapens en bij uitbreiding alle andere semi-
automaten, schietijzers zoals zovele andere, 
perfect geschikt voor onze favoriete, perfect 
legale doeleinden.
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Uitvoering
Deze AR15 dus. Deze, want er zijn, zoals gezegd, bijzonder veel fabrikanten van bekende namen 
tot een aanzienlijke groep kleinere fabrikanten en taylor made workshops die dit type wapen 
produceren. De lijst lijkt eindeloos en dat bewijst alleen maar de bijzondere populariteit van het 
concept. De AR15 mag je met recht en reden de “1911” van de lange typisch Amerikaanse schiettuigen 
noemen. Amerikaans schrijven we, maar de werkelijkheid is dat ook Europese fabrikanten de 
markt van deze semi-auto’s ontdekten en ondertussen al een reputatie van verbeteraars van 
het initiële concept claimen. En dat is niet zelden onterecht, omdat EU wapenfabrikanten 8 
al wel eens de lat net iets hoger durven leggen dan de doorsnee Amerikaanse fabrikant van 
schietijzers. Al gaat dat weliswaar uiteraard vaak ten koste van een aantrekkelijke prijszetting 
en niet noodzakelijk meer schietplezier en voldoening. 

8 Bv Heckler & Koch, Schmeisser, Oberland om er enkele te noemen 
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Ruger Precision Rifle9

De AR556-lijn in het algemeen en de MPR in het bijzonder, komt bij Ruger eigenlijk niet echt helemaal 
uit de lucht vallen. Net zoals vele fabrikanten die tot voor 201110 traditioneel geen 1911-style pistolen 
produceerden, uit een vorm van patriottisme gaande weg allemaal wel een 1911 in het gamma 
opnamen, zo ook deden dezelfde fabrikanten dat de afgelopen jaren met AR15-style wapens. Bij 
Ruger was de weg al enkele jaren eerder ingeslagen met de introductie van hun Ruger Precision 
Rifle. Een groot kaliber grendelactie precisie wapen dat al AR15-style looks integreerde. 

Hoewel de Precision rifle dus  geen semi-auto is, en nog wel wat meer toeters en bellen bevat, 
moet je immers stekeblind zijn om - zeker wat het grendelhuis en handguard betreft - niet een 
heel vroeg knipoog te zien naar hun later uitgebrachte MPR. De Ruger Precision Rifle is inmiddels 
ook uitgegroeid tot een bestseller en een vaste waarde van topkwaliteit schiettuigen die de 
sportschutter na aanschaf niet helemaal berooid achterlaat. Het ding kost dus geen kleine auto, 
zoals zovele andere precision rifles van andere fabrikanten.

9  https://www.ruger.com/products/precisionRifle/models.html 
10  Het eeuwfeest jaar van het 1911-concept
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Safety & handling 
De veiligheid van de AR556 bevindt zich daar waar die zich bij quasi alle soortgelijken bevindt, op de 
linkerzijde van het grendelhuis, net boven de trekker. Een typische eigenschap is dat de draaihendel 
die de posities ‘safe’ en ‘fire’ regelt enkel kan gebruikt worden wanneer het wapen gekamerd/
opgespannen is. Kortom het feit dat je de draaiknop niet op safe kan plaatsen, is eigenlijk de 
indicatie dat het wapen NIET opgespannen/gekamerd en dus veilig is. Eens gekamerd/opgespannen, 
kan je het wapen dan securiseren door de knop naar safe te draaien. Dit selectiemechanisme is 
dus ergens vergelijkbaar met laadindicatoren (meestal uit stekende pinnetjes) die we op andere 
wapens tegenkomen. Het wapen heeft geen laderveiligheid, dus zonder lader en met patroon in 
de kamer, schiet het ding. Dat is ook weer inherent aan het initiële ontwerp dat het militaire 
lastenboek volgde. We bespraken hetzelfde fenomeen bij enkele klassieke 9mm pistolen. 

De handling  van de MPR is overtuigend intuïtief. Door de pistoolkolf voelt dergelijk wapen meteen 
natuurlijk aan. Het wapen weegt met zijn 3,4 kg (zonder accessoires) niet te zwaar. De volledig 
geventileerde voorgreep met M-Lok11 montagesysteem is dan ook super licht en doet het geheel 

zeer strak ogen. Standaard is de MPR voorzien van kwalitatief Magpul industries12 gerief zoals de 
pistoolgreep, de telescopische kolf en het bijgeleverde magazijn. De trekkergroep is eigen Ruger 
design: Elite 452® AR-Trigger is a two-stage trigger that offers a smooth, crisp, 4.5 pound trigger 
pull. It features a full-strength hammer spring for consistent primer ignition and a lightweight 
hammer that enables a faster lock time for improved accuracy. Een hele mond vol om te zeggen 
dat het wapen standaard met verdienstelijke trekkergroep wordt geleverd.

11  https://en.wikipedia.org/wiki/M-LOK 
12  https://www.magpul.com/ 



Merk op dat een specifieke AR-style montage 
daarbij ook helpt. De handguard zelf is zijdelings 
en onderaan helemaal geventileerd en uitgerust 
met het voormelde M-Lok systeem. Dat is 
beter dan een handguard die op alle hoeken 
en kanten is voorzien van Picatinny rails. Niet 
alleen maken die een wapen onnodig zwaar en 
scherp aan de kantjes, ook de ventilatie van de 
loop wordt er door verhinderd.

 Bovendien plaatst niemand over elke centimeter 
Picatinny rail een accessoire waardoor het 
gros van de railmontages eigenlijk volstrekt 
overbodig zijn. M-Lok biedt op al deze nadelen 
een antwoord. Men plaatst accessoires enkel 
daar waar men wil en het geheel blijft, licht, 
geventileerd en het oogt veel eleganter ook. 

Vooraan op de loop is de MPR ook nog eens 
uitgerust met een prima functionerende en 
alles behalve lompe mondingsrem. De loop zelf 
is keurig geselecteerd: Cold hammer-forged 
4140 chrome-moly steel barrel with ultra-
precise rifling provides exceptional accuracy, 
longevity and easy cleaning. The 1:8” twist rate 
stabilizes bullets from 35 to 77 grains, and the 
5.56 NATO chamber allows the use of both 
5.56 NATO and .223 Rem. Kortom, hoewel het 
wapen er behoorlijk kaal uitziet in de doos, 
is het toch tegelijk meteen,  m.i. voldoende, 
getuned om er onmiddellijk mee aan de slag 
te gaan. We schreven immers al dat de MPR 
meteen ook is voorzien van uitstekend Magpul 
pistoolhandvat16 en telescopische kolf17. Geen 
nood aan upgrades dus. Het enige wat de MPR 
behoeft, is optiek (en bijhorende montage) en 
een stabiele bipod voor de precisieschutterij.

16  Magpul MOE® grip 
17  Magpul  MOE SL® buttstock
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III. Versies – productgamma
De AR556 lijn van Ruger13 komt hoofdzakelijk in 
2 varianten (in diverse kalibers14). Een karabijn 
en een geweer. De hier besproken MPR behoort 
vanzelfsprekend tot de laatst categorie. De 
veeleer ‘standaard’ AR556 is een look-alike 
van het bekende M4-concept, zeg maar de 
korte versie van die traditionele M1615. Al moet 
gezegd dat zelfs het ‘karabijn’ van de AR556-
lijn met zijn totale lengte van 90cm niet veel 
korter is dan de MPR. De totale lengte verschilt 
ongeveer 7cm. Voorts zit het verschil vooral 
in de mikorganen en de lengte en stijl van de 
voorgreep en de kwaliteit van pistoolgreep en  
kolf.  

De MPR is daarentegen standaard voorzien 
van…. geen mikorganen. Dju toch. Die typische 
driehoekige korrel en carry-handle/peep hole  
keep die de klassieke AR15 kenmerkt, ontbreekt 
volledig. Maar, zal blijken, dat heeft zo zijn 
voordelen. Het laat immers perfect toe het 
wapen uit te rusten met eender welke optiek die 
bij het gewenste gebruik aansluit. Aangezien 
we dit wapen kozen voor precisieschieten op 
de langere afstand, konden we dan ook vrij 
kiezen om een aangepaste kijker te monteren. 

De Picatinny rail over de volledige lengte van 
de behuizing en handguard biedt aanzienlijke 
flexibiliteit. Eventuele issues met eye-relief 
ten opzichte van de richtkijker vallen heel 
eenvoudig op te lossen door de kijker voldoende 
naar voor te schuiven. 

13  https://www.ruger.com/products/ar556/overview.
html 

14  Courante zoals de 556 en dus geschikt voor 
.223rem, maar ook  bij ons minder courante zoals 
de 450 Bushmaster en 350 Legend

15  De eerste meet met uitgeschoven kolf om en bij 
84 cm, de tweede standaard 1 meter. 



IV. Accessoires
Hoewel de gekozen accessoires geenszins het eigenlijke voorwerp uitmaken van deze wapenreview, 
is het wellicht nuttig om even stil te staan bij enkele producten die naar mijn bescheiden mening 
prima samengaan met de MPR, nl. kijker, montage, bipod en extra magazijn. Enkele vrijblijvende 
tips dus voor wie het ooit overweegt een MPR aan te schaffen en de zoektocht naar de accessoires 
start.

Optisan
De merknaam klinkt wellicht menigeen volstrekt onbekend in de oren. Dat 
was tot voor een paar maanden bij ondergetekende tevens het geval, tot 
reviews op het web over geweerkijkers binnen de gewenste prijscategorie 
dit product regelmatig naar voor deden treden. Dat vereiste dat we even 
een sprong in het duister waagden. Optisan is een Taiwanese fabrikant van 
hoge kwaliteit optiek voor een schappelijke prijs.  Zeg maar A-kijkers aan 
B-prijzen. De fabrikant biedt levenslange garantie en anders dan vele grote 
merknamen, worden de kijkers in deze price range niet in onderaanneming 
door de een of andere Chinese allround fabrikant in mekaar gestoken en 
dan gelabeld met een bekende merknaam. Het staat iedereen vrij om zo 
diep in de buidel te tasten voor glas als hem of haar dat toelaat, maar 
wij blijven daar heel rationeel in. En hoge prijzen en vette merknamen, 
betekenen niet noodzakelijk dat men ook beter resultaat schiet of scherper 
ziet. We kunnen ons best inbeelden dat de super long range shooters de 
grenzen in alle opzichten willen aftasten, maar de doorsnee schutter in ons 
land mag al tevreden zijn als hij een schietstand vindt die een 100 meter 
schietbaan aanbiedt, laat staan eens op 300 meter zijn kans kan wagen. 
Deze EVX 5-20x50i met 30mm buisdikte, side focus en illuminated reticle 
blijkt een verstandige keuze waarmee het budget, AR-montage (eveneens 
van Optisan) inbegrepen, de € 500 grens niet overschrijdt! Die schappelijke 
prijszetting staat daarbij in schril contrast tot de beeldkwaliteit en kwaliteit 
van bedieningsknoppen en -ringen die het product biedt. Voor alle details en 
eigenschappen, bezoekt men gewoon best de website van deze fabrikant18.  

18  http://www.optisanoptics.eu/ 
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UTG Recon flex
Een ander noodzakelijk accessoire op dergelijk 
wapen voor de besproken toepassing is 
uiteraard iets of wat van ondersteuning. Je kan 
je tevreden stellen met een klassieke Caldwell19 

schietzak of de een of andere verstelbare 
benchrest steun, maar dat is steevast een 
gezeul richting schietbaan. Bovendien sluiten 
dergelijke steunen onnodig kantelen en hellen 
bij het positioneren (en dus een variërend 
schotbeeld) niet helemaal uit. Vergeet 
immers niet dat wanneer de kijker waterpas 
is afgesteld en je zelf met een bepaalde 
inclinatie zou mikken, het schotbeeld niet meer 
overeenstemt met de afstelling. En voor je het 
weet, blijf je maar draaien en zoeken naar die 
correcte afstelling. Wat we dus zochten was 
een bipod die de miklijn laag houdt en die 
vooral niet kantelt in de een of andere richting. 

Een bipod waarbij de positie van het wapen 
ook na elk schot hetzelfde blijft, kortom waarbij 
de kijkerafstelling en de mikpositie in lijn met 
mekaar blijven. Een stabiel en elegant design 
dus en ook hier - als het enigszins kan - voor 
een schappelijke prijs. We bleven dus uit de 
buurt van merken als Atlas20 of Fortmeier21 die 
snel in de honderden euro’s eindigen. Al leek 
het er even op dat enkel zij producten aanboden 
die aan de gewenste karakteristieken zouden 
voldoen. 

19 https://www.caldwellshooting.com/rests/ 
20 https://www.accu-shot.com/Atlas_Bipods.php 
21 https://www.vikingtactics.de/Fortmeier-Bi-

pod/?language=en 

Hoewel, doorgaans werken deze fabrikanten, 
maar ook populaire merken als Harris22 
(inclusief alle klonen ervan), met een montage 
die onderaan het wapen dient te worden 
bevestigd. Dat vereist meteen ook een adapter 
of montage van een picatinny rail onderaan 
de handguard (of beiden). Wat er ook van 
zij, telkens wordt het wapen eigenlijk te veel 
verhoogd en stemt de aangegeven lengte van 
de pootjes niet meer overeen met de bedoelde 
hoogte. Bovendien heeft 1 bevestigingspunt 
als nadeel dat alle torsies die de schutter 
aan het wapen geeft bij het positioneren op 
dat ene punt centreren. Niets daarvan bij 
deze Recon flex van UTG23. Die bestaat uit 
twee afzonderlijke beentjes die direct worden 
gemonteerd op de handguard dankzij het hoger 
vermelde M-Lok bevestigingssysteem. Door de 
zijdelingse montage begint de lengte van het 
been op de correcte hoogte, i.e. ter hoogte 
van de zogenaamde bore axis,  het midden 
van de loop. UTG is een bekende fabrikant van 
accessoires, bekender onder de naam Leapers. 
Op zich geen topmerk, maar het biedt wel vaak 
bijzonder kwalitatief en solide gerief24 aan voor 
een eerlijke prijs, in dit geval net geen €70. De 
pootjes zijn in hoogte en positie afstelbaar en 
ze komen in 2 lengte variaties. De hier gebruikte 
set is de kortste. 

22 https://www.harrisbipods.com/ 
23 https://leapers.com/index.php?act=prod_de-

tail&midx=1888&allids=1888&itemno=TL-BPDM01 
24 https://www.youtube.com/watch?v=6nNpWA-

BAOAc 
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10 schot magazijn
De Ruger MPR wordt standaard geleverd met een prima Magpul magazijn25, weliswaar 30 
schots. Dat is uiteraard nuttig en prima voor bepaalde dynamische disciplines, maar voor het 
precisieschieten is het vooral hinderlijk omdat de lange lader verhindert het wapen kort op de 
poten te houden. Aangezien de 10-schot Magpul  laders kennelijk niet zo makkelijk te vinden zijn 
bij de lokale wapenboer, kozen we voor een van het Duitse Schmeisser26. In combinatie met deze 
Ruger functioneert dat feilloos. 

Flexibiliteit
Een ander voordeel van zo’n ‘kaal’ wapen, is de flexibiliteit, niet alleen om de positie van klassieke 
kijkers vrij te kiezen, maar evengoed om er standaard ‘iron sights’ op te monteren. Wie het dus 
liever bij open vizier houdt, kan ook gewoon flip-up keep en korrels kopen. En wie de originele 
M16-looks niet helemaal kan loslaten, kiest toch gewoon voor een set met klassiek ogende carry-
handle (met geïntegreerde peephole keep) en bijhorende driehoekige korrel.

25  Magpul® PMAG®
26  https://schmeisser-germany.com/?lang=de 
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Onderhoud 
Semi-automaten hebben een gesloten grendelbehuizing en dat vereist voor het onderhoud ervan 
meer stappen dan bij een klassieke bolt action rifle. Wie voor het eerst een AR15 mechaniek koopt, 
zal wellicht angst hebben om tot een demontage over te gaan. Daar is evenwel geen enkele reden 
voor, omdat het concept nog steeds dat van het oude militaire lastenboek volgt en zulks betekent 
dat een dergelijk wapen op een eenvoudige manier moet kunnen worden gereinigd. In het kort 
- want we gaan hier geen handleiding voor demontage en reiniging beschrijven - komt het erop 
neer dat je zogenaamde ‘upper’ en ‘lower’ van mekaar scheidt door de 2 pinnen naar buiten te 
drijven. Dan is het zaak de zogenaamde bolt carrier te verwijderen uit de ‘upper’ en vandaar uit 
kan je heel eenvoudig slagpin, en grendel verwijderen. Bij een AR15 mechaniek is de slagpin niet 
geveerd, dus men hoeft heus geen angst te hebben dat er allerhande stukken gaan vliegen. Slagpin 
wordt gewoon geblokkeerd door en stom pinnetje  Het is dus al bij al een poepsimpele, loepzuivere 
mechaniek. 
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Op de ‘lower’ zit dan het trekkermechanisme. 
Intern zit er gewoon een klassieke hamer die op 
de slagpin mept. Het opspannen van het wapen 
gebeurt door die T-vormige charging handle. In de 
kolf zit dan de zogenaamde main spring die het 
geheel op spanning brengt. Voor alle duidelijkheid, 
de MPR is een klassiek AR-style mechaniek. 
Fabrikanten zoals Heckler & Koch brachten 
aan dat concept aanpassingen door de gasbuis 
die over de loop naar het grendelhuis loopt, te 
vervangen door een piston, zoals een AK47, CZ 
VZ58 kenmerken. 

Dat zou in extreme omstandigheden de 
betrouwbaarheid van het wapen moeten verhogen 
omdat het een voor de werking van de grendel 
minder ‘vuil’ systeem is. Voor de sportschutter, 
maakt het m.i. allerminst uit. Aanpassingen voor 
extreme omstandigheden, bewijzen in het beste 
geval hun nut in dergelijke omstandigheden. 
In het andere geval betaal je gewoon veel 
extra voor iets wat je niet behoeft. Maar goed, 
op dat principe draait ook deze industrie.  
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Schietervaring
Daar kijkt elke schutter vanzelfsprekend het meest 
naar uit. Aanvankelijk viel dat aanzienlijk tegen. 
T.t.z. allereerst met andere accessoires (kijker en 
bipod) maar bovenal door het voedsel dat we de 
MPR gaven. Inschieten van de aanvankelijke kijker 
begonnen we met standaard S&B 55gr munitie. 
We drukken ons zacht uit dat het schotbeeld dat 
we overhielden niet veel verschilde van dat van 
een ponskaart, vergelijkbaar met het verschieten 
van hagelpatronen op kaart. Dat had natuurlijk 
geen klein beetje te maken met de spoed van 
de MPR die een 1:8 is en de 556-kamer die 
liever langere en zwaardere koppen verteert. 
Alternatieve fabrieksmunitie vonden we in de 
69gr HPBT27 munitie van GGG28 uit Litouwen. Die 
laatste schiet Sierra match king koppen, excellent 
gerief dus.  Het resultaat verbeterde dan ook 
aanzienlijk. En hoewel GGG prima munitie is, is 
de prijs ervan ook niet min. Bovendien bleven we 
toch nog wat op onze honger zitten waardoor we 
uiteindelijk overschakelden op een ander recept 
in combinatie met betere accessoires. Nog steeds 
met 69gr HPBT koppen maar dan van betaalbare 
Servische makelij. Op de verdwaalde S&B 55gr 
rechts bovenaan na die in de target erboven had 
moeten uitkomen en die een beduidend groter 
gaatje ponst (foto), bereikten we met dat andere  
recept alvast een nog beter resultaat, een waar 
de enige variabele de schutter zelf blijkt te zijn. 
Om maar te zeggen dat wie deze MPR aanschaft, 
best meteen gaat voor goede fabrieksmunitie 
met zware koppen ofwel alternatieve wegen 
bewandelt.  

Voorts doen de nieuwe kijker en bipod hiervoor 
besproken, precies wat ervan hen wordt verwacht. 
Het beeld blijft ongeacht de vergrotingsstand heel 
klaar (geen storend tunneleffect dus) en de bipod 
laat het wapen waterpas on target, als ware het 
een benchrest opstelling. De trekker op zijn beurt 
is aangenaam bezigen en de recoil van het wapen 
is dankzij de uitstekende mondingsrem heel zacht. 
Niet dat de terugslag van een doorsnee .223 hoog 
is of dat we daar last van zouden hebben, maar de 
rem helpt wel het wapen na elk schot wat beter op 
zijn plaats te laten staan, klaar voor het volgende 
schot.  

27  hollow point boat tail
28  http://www.ggg-ammo.lt/
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Prijs/kwaliteit
Wat kost dat samengesteld schietplezier nu precies? Wel veel minder dan een vergelijkbaar 
wapen in basisuitvoering (zonder accessoires dus) van een populaire Duitse concurrent. En 
dat was ook grotendeels de idee achter de aanschaf. Eerlijk gezegd, AR-style schiettuigen zijn 
massa-productie. Alleen door hun bijzondere aantrekkelijkheid en populariteit, wordt er naar 
mijn bescheiden mening, gewoon vaak onwaarschijnlijk veel geld voor gevraagd. De kaap van +3K 
euro met enkele accessoires wordt al snel gerond en dat schrikt niet zelden kandidaat-kopers af. 
Dat is prima voor wie het ervoor over heeft, maar voor wie liever wat meer geld overhoudt voor 
voedsel, munitie dus en dus vooral schietplezier, wilden we met deze samenstelling bewijzen dat 
men voor een schappelijke prijs een prima functionerend AR-style schietijzer kan aanschaffen. De 
Ruger zelf kochten we bij een handelaar uit Merchtem29 die dat soort van schiettuigen vaak als 
eerste ter beschikking heeft30 en daarvoor  o.i. redelijke prijzen hanteert. €1180 euro betaalden we 
enkele maanden geleden voor het wapen. Dat is nauwelijks meer of gewoon de prijs van een beetje 
standaard 9mm pistool van SIG-Sauer. De kijker en montage vonden we elders samen voor €470 
(€420 voor de kijker en € 50 voor de AR montage) en de beentjes, zoals eerder gezegd, voor om 
en bij de €70. Een hulzenvangertje van UTG van €13 kon er ook nog af. Reken dus zelf maar uit, dat 
valt alles bij mekaar bijzonder goed mee. 

Voor dat geld, krijgt een mens bijzonder veel waar. Kwalitatief waar dat een schutter met een 
tevreden gevoel na een schietsessie huiswaarts laat keren. 

29  Wapenhandel Trefpunt, bij Ben en Martine (Bogaerdstraat 13, 1785 Merchtem)
30  Op stock dus, want vergeten we niet dat dergelijke wapens vergunningsplichtig zijn en dat men zich dan ook 

best verzekert dat het wapen tijdig kan geleverd worden na het verkrijgen van de vergunning. 
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Conclusie
De Ruger MPR is o.i. een wapen dat tegemoet komt aan vele eisen:  hoge kwaliteit, elegant design, 
volledigheid, en dat alles voor een eerlijke prijs. Binnen het rijk van AR-style schietijzers wel eens 
weggezet door concurrenten als een ‘low budget’ wapen. Maar net zoals we schreven over de 
Optisan optiek, in wezen een A-product aan B-prijs. Maar dat is eigenlijk Ruger ten voeten uit. 
Een no-nonsense fabrikant die de zeer brede basis van niet omhooggevallen wapenliefhebbers 
steevast weet te bereiken. Dat verklaart ook meteen de immense populariteit van het merk.  



17

Disc. Verduidelijking Pnt. Datum Plaats
3A 100 m liggend Zw. Kal. 600 4/5/2020 Argentum Kontich Bij de volgende Disciplines wordt er 

3 100 m 3x20 Zw. Kal. 600 4/5/2020 Argentum Kontich inschrijvingsgeld gevraagd voor on-
kosten 

OR 100 m lig.Ordenance 200 5/17/2020 Brasschaat

4 50 m liggend Seniors 600 5/16/2020 MKG  Mechelen Speed  Challenge

5 50 m ligg. Dam.+ Jun. 600 5/16/2020 MKG  Mechelen 26-Sep-20

6 50 m 3x40 Seniors 1200 5/16/2020 MKG  Mechelen SAPO

7 50 m 3x20 Dam.+ Jun. 600 5/16/2020 MKG  Mechelen

8 Geweer .22   10 meter 400 4/26/2020 Zaatschieters Temse Bowlingpins

9 Geweer .177 10 meter 600 9/27/2020 MKRV. Mechelen 10-May-20

9A Geweer .177 10 meter 400 9/27/2020 MKRV. Mechelen SAPO

10 Zwart kr. 25+50+100 m 100 8/23/2020 Target 121Leopoldsburg

11 Pistool .177  10 meter 600 5/17/2020 MKRV. Mechelen

11A Pistool .177  10 meter 400 5/17/2020 MKRV. Mechelen

12 Snelvuur pistool 600 10/17/2020 PSC Kleischieten - Trap / Jachtparcours

12bis Snelvuur bis 600 10/11/2020 PSC Tir der Kempen Noorderwijk

13 Center - Fire 600 9/20/2020 PSC 7/25/2020

14 Standaard pistool 600 6/14/2020 MKRV. Mechelen

15 Vrijpistool 600 5/24/2020 MKG  Mechelen

16 Sportpistool 600 6/28/2020 MKRV. Mechelen  Action Shooting

17 Super kalibers 400 10/18/2020 SAPO SAPO

18 Snelv.- LP.- Snelv. 600 4/25/2020 MSV 8/29/2020

19 Snelv.- LP.- Stand. 600 4/25/2020 MSV  

Opgelegd Lg / Lp 400 11/22/2020 Rebels

M 5 Pistool en  revolver 600 9/13/2020 PSC

9&16 Trofee VanOrshaegen 600 12/13/2020 MKRV. Mechelen 5 Schutters per klub waarvan de 4 
beste tellen 

Bench Rest 50 Meter 2/1/2020 Argentum Kontich

Sportgeweer 2/29/2020 Argentum Kontich

  De kampioenschappen worden alleen geschoten op de voorziene dagen

Landelijke   
kampioenschappen   
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Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een beginnende 
en/of recreatieve kleischutter te begeleiden.

Startdatum
14 maart 2020

Locatie
Gent – theorie
Bauffe – praktijk 

Toelatingsvoorwaarden
1)  Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin 

de cursus start
2) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor 

categorie C (geweer met gladde loop)
3) Slagen voor de toelatingsproef

Meer info vind je op deze link

Gegevens toelatingsproef
Datum: 02 februari 2020

Locatie: schietstand Bauffe of Tir Der Kempen   
(eigen keuze)

Meer info vind je op deze link

SPORTSCHIET
EN

FROS VTS trainerscursussen

Initiator kleischieten 2020

FROS Multisport Vlaanderen biedt begeleide trainingen aan in 
functie van de toelatingsproef in de schietstanden Bauffe en Tir 
der Kempen. Wanneer u geïnteresseerd bent in het volgen van één 
of meerdere trainingen, ter voorbereiding van de toelatingsproef 
van deze initiatorcursus, aarzel dan niet om FROS te contacteren 
via sportschutters@fros.be, zodat we een geschikte datum 
kunnen afspreken!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt zowel de bijdrage aan de 
toelatingsproef als de helft van het cursusgeld terug, wanneer u 
geslaagd bent + actief trainer bent.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via   
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00. 
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Doel cursus
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist een recreatieve 
en/of competitieve geweerschutter te trainen en begeleiden, op 
provinciaal en landelijk niveau.

Startdatum
23 oktober 2020

Locatie
Gent – theorie
Mechelen – praktijk 

Toelatingsvoorwaarden
1) Het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten of Initiator 

Geweerschieten bezitten of ermee gelijkgesteld zijn
2) Het diploma Algemeen Gedeelte Instructeur B bezitten
3) Een geldige Vlaamse sportschutterslicentie bezitten voor 

categorie D (geweer met getrokken loop)
4) Minstens 1 jaar lesgeef- en/of trainerservaring in clubverband 

kunnen aantonen

Meer info vind je op deze link

De weg naar deze cursus
Wanneer je het diploma van Initiator Geweer- en Pistoolschieten 
of Initiator Geweerschieten bezit, kan je inschrijven voor 
het Algemeen gedeelte Instructeur B. Deze module wordt 
sporttakoverschrijdend georganiseerd op verschillende locaties in 
Vlaanderen. Je kan ervoor kiezen om via zelfstudie helemaal zelf 
aan de slag te gaan of om lessen bij de Vlaamse trainersschool te 
volgen.

Meer info vind je op deze link

Geslaagd voor het Algemeen gedeelte Instructeur B? Dan ben jij 
volledig klaar voor de cursus Instructeur B geweerschieten!

Terugbetaling cursus
FROS Multisport Vlaanderen betaalt de helft van het cursusgeld 
van ieder opleidingsonderdeel terug, wanneer u geslaagd bent + 
actief trainer bent.

Meer info, vragen,…?
Contacteer FROS Multisport Vlaanderen via   
sportschutters@fros.be of 03 286 58 00. 

SPORTSCHIET
EN

FROS VTS trainerscursussen

Instructeur B geweerschieten 2020
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1°pl. TARGET 121 vier beste 2059

1 LEPPENS Luc 548

2 WILMS Tom 532

3 VAES Marc 504

4 BOOGAERTS Liesbet 475

5 0

2°pl. ARGENTUM vier beste 1933

1 ROELANDT Walter 519

2 SMEULDERS Walter 476

3 VERBERGT Dirk 474

4 De Schrijver Matthias 464

5 0

3°pl. ANTVERPIA vier beste 1883

1 TROOSTERS Ken 529

2 VAN GEEL Peter 475

3 SIMONS Jan 462

4 LECLERCQ Robert 417

5 0

4°pl. MKG. vier beste 1758

1 HAREL Jean-Jacques 497

2 GOOVAERTS Rene 484

3 MERGITS Matthias 441

4 GOOSKENS Frans 336

5 0

Discipline 16

SPORTPISTOOL
1°pl. MAGNUMS        vier beste 2434.0

1 MORBEE Kenneth 610.2

2 JAEGER Anke 610.1

3 VERAART Hannelore 608.0

4 JACOBS Bert 605.7

5 VERDYCK Yannick 579.2

2°pl. TEMSE              vier beste 2296.0

1 JANSEGERS Brett 594.4

2 CRABBE Alain 583.7

3 VAERENDONCK Maarten 565.8

4 VAN VOOREN Mark 552.1

5 ANDRIES Werner 543.9

3°pl. DMST                vier beste 2261.5

1 WILLEMSENS Jente 604.8

2 MAES Bart 567.2

3 VRIENS Dirk 545.7

4 VERHEIJEN Gwenny 543.8

5 0.0

4°pl. ANTVERPIA       vier beste 2146.5

1 VAN DEN BERGH Koen 591.1

2 VAN BROECK Gert 537.3

3 TROOSTERS Willy 519.4

4 DANSSAERT Rudy 498.7

5 LAURIJSSEN Frank 489.2

5°pl. MSV.                vier beste 1769.5

1 HENDRICKX Marcel 553.9

2 SMETS Marc 442.8

3 MICHIELS Ludo 408.2

4 VAN LOOCK Hilda 364.6

5 0

6°pl. MKG.1453         vier beste 1535.2

1 BLEECKX Marwan 589.0

2 DESMAE Stephanie 498.4

3 OSTES Hans 447.8

4 0.0

5 0.0

Discipline 9

LUCHTGEWEER
1°pl. MSV.                vier beste 2130

1 WILLEMS Gladys 550

2 MERTENS Ernest 536

3 THEUS Alex 535

4 SCHIJVENAARS Marianne 509

5 JORDAENS Freddy 495

2°pl. FORT LIER        vier beste 2104

1 BOGAERTS Gunther 538

2 DE CLERCK Walter 531

3 DESCHRYVER Marc 524

4 BOGAERTS Herman 511

5 LAMBRECHTS Marc 493

3°pl. MKG.1453         vier beste 2098

1 BUELENS Yves 545

2 CHALTIN Christin 545

3 JACOBS Joris 507

4 GERILS Hugo 501

5 SCHEPERS Erna 492

4°pl. MKRV                vier beste 2076

1 DE JONGHE Jordi 540

2 DE MUYNCK Mauring 528

3 TIELEMANS Walter 507

4 BUYS Eddy 501

5 DE LAET Patrick 492

5°pl. DMST                vier beste 2051

1 BOSWERGER Edwin 536

2 JANSSENS Dirk 522

3 THEUNIS Walter 502

4 VERHEIJEN Ingrid 491

5 RIEMIS Tom 441

Discipline 11

LUCHTPISTOOL

SPORTSCHIET
EN

FROS

Modeste van Orshaegen  
1935 - 2001
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1. Verantwoordelijken schietbeurten:
Wie door een club aangesteld werd voor het aftekenen van de schietbeurten 
is ‘enkel’ gemachtigd om schietbeurten te tekenen voor deze club. Er 
mogen dus geen beurten getekend worden in/of voor rekening van een 
andere club en/of schietstand.

2. EU certificaten
FROS behandelt enkel aanvragen van reeds aangesloten leden. Leden 
welke nieuw aansluiten maar ook lid zijn van een andere federatie dienen 
hun certificaat bij deze federatie aan te vragen.

We wensen er nogmaals aan te herinneren dat FROS enkel ‘volledige’ 
dossiers behandelt.

Prettige

eindejaarsfeesten 
vanwege FROS!

SPORTSCHIET
EN

FROS


