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Beste leden, beste schutters,

Het begint zo stilaan een klassieker te worden in ons voorwoord maar 
op woensdag 25 september is het ministerieel besluit betreffende 
de laders met een groter dan normale capaciteit in het Belgisch 
Staatsblad verschenen.

Terug een wetswijziging dus en terug heel wat vragen en onzekerheden 
bij de schutters. Heel wat administratie om in orde te blijven met de 
huidige wetgeving. 

FROS doet er alles aan om jullie, de schutters, zo goed mogelijk te 
informeren en (administratief) verder te helpen. Deze wetswijziging 
brengt ook heel wat extra niet voorziene administratie met zich mee 
voor onze medewerkers. Ik wil jullie dan ook uitdrukkelijk vragen om 
niet onnodig een EU certificaat aan te vragen zodat wij de schutters 
die echt een certificaat nodig hebben zo snel mogelijk verder kunnen 
helpen.

Meer informatie over wie een certificaat nodig heeft, kunnen jullie 
trouwens verder in dit tijdschrift lezen.

Gelukkig is er ook goed nieuws! Op zaterdag 21 september heeft FROS 
het schietgedeelte verzorgd van de Eburon Challenge Biathlon te 
Tongeren. Het betrof deze keer een samenwerking met een externe 
partner. Onder een stralende zon werd het evenement trouwens een 
groot succes. Sfeerbeelden en een verslag verder in dit nummer.

Tenslotte nog wat FROS nieuws want ook tijdens de vakantie hebben 
we niet stilgezeten.

Vanaf november lanceren we ons online ledenportaal waarbij de 
aangesloten clubs de (leden)administratie e.d. online met FROS zullen 
kunnen regelen, een mooie stap naar digitalisering. Verder staan er 
nog enkele bijscholingen voor onze examinatoren op het programma 
en blijven we continu werken om onze examencentra te optimaliseren.

Organiseert jouw club trouwens een evenement of wedstrijd? Laat 
het ons weten, dan plaatsen we het graag in dit tijdschrift.

En ja, bijna was ik het vergeten! Hopelijk hebben jullie een fijne 
vakantie gehad en zijn jullie goed uitgerust want we hebben terug 
een fantastisch mooi artikel van Peter Vandenbussche. Ditmaal over 
de Colt Python: veel leesplezier.

Gunther Herregodts        
Landelijk Coördinator        
FROS Multisport Vlaanderen
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Publicatie nieuw ministrieel besluit 
beperking laders
Zoals verwacht, verscheen op 25 september 2019 een ministerieel 
besluit in het Belgisch Staatsblad, zie http://www.wapenunie.be/
node/677.

Dit besluit zet de Europese vuurwapenrichtlijn om. Vanaf 13 juni 2017 
(u leest het goed: dus retro actief) worden laders of vuurwapens 
uitgerust met laders verboden indien de capaciteit van de lader hoger 
is dan:
• 20 patronen voor semi-automatische revolvers en pistolen met 

centraalvuurpercussie
• 10 patronen voor semi-automatische geweren met 

centraalvuurpercussie. 

Er zijn echter uitzonderingen:
• wie een vergunning had voor een semi-automatisch wapen die is 

afgegeven voor 13 juni 2017, mag dit wapen voorhanden hebben en 
gebruiken met een lader die niet meer dan 30 patronen bevat. 

• ook wie kan bewijzen dat hij zijn lader aankocht voor 13 juni 2017 
(b.v. door een factuur, een overeenkomst over de lader of elk 
ander in rechte toegelaten bewijsmiddel) valt niet onder de nieuwe 
beperking. Dus voor laders voor lange halfautomaten gekocht 
voor 26 september 2012 geldt geen beperking, voor dergelijke 
laders gekocht tussen 26 september 2012 en 13 juni 2017 geldt 
een beperking van 30 schoten. Let wel: de laders gekocht voor 26 
september 2012 mogen enkel “los” voorhanden gehouden worden 
en mogen dus niet worden gebruikt met een wapen

• voor wapens vergund op 13 juni 2017 of later geldt onder meer 
een uitzondering voor houders van een sportschutterslicentie 
die in het bezit van een certificaat afgegeven door een erkende 
schietsportfederatie waaruit blijkt dat het betrokken wapen 
gebruikt kan worden voor disciplines.

• heel specifiek voor IPSC-schutters is een uitzondering: zij mogen 
laders voor korte halfautomatische revolvers of pistolen gebruiken 
die meer dan 20 patronen bevatten, op voorwaarde dat de lengte 
van de lader niet groter is dan 171mm conform het IPSC rulebook

© DeKamer LaChambre
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Een vraag, een adreswijziging, een certificaat, … ? Wie contact opneemt met FROS 
wil uiteraard zo snel mogelijk verder geholpen worden. 
Het is natuurlijk onze doelstelling om iedereen zo snel mogelijk en met de juiste informatie te 
kunnen verder helpen. Vaak wordt echter onnodig veel tijd verloren omdat de mail niet op het 
juiste adres terecht komt.

Dit zijn onze juiste contactgegevens:
1. sportschutters@fros.be = FROS administratie (ledenadministratie, sportschutterslicentie, 

adreswijzigingen, enz …….)
2. schutters@fros.be = vragen ivm wetgeving, aanvraag certificaten enz ……

Telefonisch is FROS bereikbaar op het nummer:
• 03/286.58.00 maandag tot vrijdag van 9u tot 12u

Welke actie moet u ondernemen ?
• Indien de vergunning voor het wapen dateert van voor 13 juni 2017: 

o u doet NIETS. U kunt voor deze wapens laders gebruiken met een capaciteit van maximaal 30 
patronen

• Indien de vergunning voor het wapen dateert van 13 juni 2017 of later: 
o U bent vanaf 25 september 2019 en mogelijks al vanaf de datum dat u uw wapen en lader 

kocht in het bezit van een verboden wapen. Het besluit voorziet geen overgangsregeling of 
een regularisatiemogelijkheid dus u kunt geen enkele actie nemen om vervolging uit te sluiten. 

o U kunt de capaciteit van de lader zelf beperken zodat er niet meer dan 10 patronen in kunnen 
(door b.v. een schroef, iets in te schuiven, veer te blokkeren op de juiste diepte,...)

o als u houder bent van een sportschutterslicentie, vraagt u bij de federatie een certificaat aan 
voor de betrokken wapens. De certificaten worden wapen per wapen toegekend, het is niet 
mogelijk om een algemeen certificaat aan te vragen dat geldig is voor meerdere wapens

o indien u al een certificaat van de federatie heeft voor een automatisch wapen dat werd omgezet 
naar een halfautomatisch wapen, is datzelfde certificaat ook geldig voor het verwerven van 
laders met een capaciteit van maximaal 30 patronen. Zowel in de EU wapenrichtlijn als in de 
wapenwet wordt voor beide gevallen naar hetzelfde certificaat verwezen.

• Indien u een vergunningsaanvraag indiende voor een halfautomatisch wapen waarover de 
gouverneur nog dient te beslissen: 
o de gouverneur kan uw aanvraag verder behandelen. 
o als u niets doet, kan u het wapen enkel voorhanden hebben met laders van niet meer dan 10 

patronen
o indien u ook wenst te schieten met laders die meer dan 10 maar minder dan 31 patronen bevatten 

(b.v. standaard lader van 30 voor ordonnantie schieten), dan dient u een certificaat aan te vragen 
bij de federatie. Deze mogelijkheid bestaat enkel voor houders van een sportschutterslicentie. 
Het certificaat kan pas worden aangevraagd nadat de wapenvergunning door de gouverneur 
verleend werd, de federatie moet immers nagaan of het vergunde wapen voldoet aan de 
voorwaarden voor deelname aan een discipline. U kunt laders met een capaciteit van meer 
dan 10 patronen voor een lang halfautomatisch wapen pas verwerven nadat u het certificaat 
heeft.

• Wie een extra lader wenst aan te kopen zal eveneens een 
certificaat van de federatie moeten kunnen voorleggen ook al 
is de vergunning afgegeven voor 13 juni 2017.
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Wijziging vervoer van wapens
1. Nieuwe regels voor vervoer van wapens
Particulieren die vuurwapens vervoeren, zullen dit enkel nog kunnen 
mits ze een “wettige reden” hebben. We denken daarbij aan alle 
verplaatsingen in het kader van het recreatief of sportschieten, 
de jacht, verzamelen, etc... De vroegere regel dat men enkel tussen 
verblijfplaatsen, schietstand, jachtterrein, erkende persoon... mag 
vervoeren vervalt. In de plaats daarvan zal iemand moeten kunnen 
aangeven om welke reden hij een wapen vervoert. Deze nieuwe regel 
zal ongetwijfeld aanleiding geven tot discussie.

Voorts zijn ook de te nemen veiligheidsregels aangepast. Vanaf 9 
december 2019 gelden volgende regels:
· de wapens, munitie en laders worden vervoerd buiten het zicht;
· de wapens, munitie en laders worden vervoerd op een wijze waarbij 

deze niet gemakkelijk kunnen worden gegrepen;
· de wapens zijn ongeladen en de vervoerde laders zijn leeg;
· tenzij dit materieel onmogelijk is, worden de vergunningsplichtige 

wapens vervoerd in de slotvaste koffer van het voertuig;
· de vergunningsplichtige wapens worden hetzij onbruikbaar gemaakt 

door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor hun 
werking essentieel onderdeel, hetzij vervoerd in een of meerdere 
slotvaste koffers of etuis ;

· de munitie wordt afzonderlijk van de wapens vervoerd in een of 
meerdere slotvaste koffers, tassen of etuis.

In de praktijk wijzigt er weinig. Het is nu wel duidelijk dat er of een 
trekkerslot, of een vervoer in een slotvaste koffer nodig is. Onbegrijpelijk 
is dat het in de toekomst opnieuw toegelaten is om werktuigen die 
een inbraak kunnen vergemakkelijken te laten rondslingeren rond de 
plaatsen waar wapens opgeslagen worden.

Het vierde en zesde streepje zijn echter niet van toepassing op 
houders van een jachtverlof die wapens, munitie en laders vervoeren 
op een jachtterrein of tussen aangrenzende jachtterreinen. Dit is een 
overbodige uitzondering, vermits er in dergelijk geval sprake is van 
wapendracht in het kader van jacht of faunabeheersactiviteiten. Deze 
wapendracht is expliciet toegelaten door artikel 15 van de wapenwet.



De nieuwe regels (en dus ook de uitzondering voor de jagers) zijn van toepassing vanaf 9 december 
2019. Tot dan gelden de huidige regels.

Er worden tevens specifieke regels ingevoerd voor het vervoer van wapens door erkende personen 
(zie nieuw artikel 15/1 KB 24 april 1997. Deze nieuwe regels zijn van toepassing vanaf 9 december 
2019, sommige specifieke maatregelen voor het vervoer van automatische wapens zullen vanaf 9 
juli 2020 van toepassing zijn.

2. Wijzigingen uitvoeringsbesluit wapenwet
De volgende zaken worden gewijzigd:
·       In het KB uitvoering wapenwet wordt de procedure beschreven die door de overheid moet worden 

gevolgd indien het recht om wapens voorhanden te hebben onder de uitzonderingsregeling van 
artikel 12 wapenwet wordt ingetrokken, geschorst of beperkt. Dit is in de praktijk relevant indien 
de gouverneur beslist dat er redenen van openbare orde zijn om het wapenbezit bij houders van 
een sportschutterslicentie of jachtverlof te beperken. Deze lacune in de uitvoeringsbesluiten 
wordt nu na bijna 13 jaar opgelost (zie nieuw artikel 18, §1 KB uitvoering wapenwet.

· Door de zondagswet van 2018 werd aan houders van een jachtverlof toegelaten dat ze hun 
wapens passief konden houden gedurende tien jaar ipv gedurende drie jaar. Deze nieuwe 
uitzondering was echter niet conform de EU vuurwapenrichtlijn. In het KB uitvoering wapenwet 
wordt nu aan de gouverneurs te taak gegeven om, telkens de geldigheidheid van een jachtverlof 
meer dan 5 jaar vervallen is, aan de jagers te vragen een uittreksel strafregister voor te leggen 
(zie nieuw artikel 18, §2 KB uitvoering wapenwet.

· Er wordt bepaald welke types laders mogen worden uitgeleend of voorhanden gehouden op basis 
van het jachtverlof of de sportschutterslicentie. Bij uitlening mogen de laders mee uitgeleend 
worden die behoren tot één van de wapentypes die gedefinieerd zijn voor het afleggen van 
de praktische proef (pistool, revolver, geweer, zwart kruit). Voor jagers mogen enkel de laders 
voorhanden worden gehouden voor lange vuurwapens toegestaan waar het jachtverlof geldig 
is. Voor sportschutters mogen enkel laders voorhanden worden gehouden voor een wapen dat 
zou kunnen worden verworven zonder vooraf een vergunning aan te vragen mits het invullen van 
een formulier van overdracht “model 9” (zie nieuw artikel 25ter KB uitvoering wapenwet).

· de lijst van diensten die toegang krijgen tot het CWR wordt uigebreid.

3. Regeling neutralisatie van laders
In het KB van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of 
decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt werd een 
regeling over de neutralisatie van laders opgenomen.

4. Opslag van vroegere “HFD-wapens”
Er werd een nieuwe regeling ingevoerd waardoor de opslag van ex-HFD wapens die tot 2013 vrij 
verkrijgbaar waren slechts aan beperkte veiligheidsregels onderworpen is. Zie nieuw artikel 1/1 KB 
24 april 1997.

Het einde van de nieuwe stroom regelgeving is nog niet in zicht. Er komt ook nog een koninklijk 
besluit over de aangifte en registratie van onklaar gemaakte wapens.
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I. Inleiding
Colt1, een merknaam die traditie, klasse en kwaliteit weergalmt, 
zoals alleen Rolls-Royce2 dat doet. Die vergelijking is niet toevallig, 
want het besproken model, de Python, werd door menig auteur 
van naslagwerk over het merk in het algemeen en dit model in het 
bijzonder als zodanig vergeleken met de Britse mechanische adel. En 
toegegeven, welk product wil er niet naast de Britse hofleverancier 
van vierwielers prijken. Een merk ook dat legendarische motorisaties 
produceerde voor al even legendarische warbirds of the sky, zoals de 
fameuze Supermarine Spitfire3. Een rijk verleden van mechanische 
hoogstand dat velen tot op heden blijven hanteren als ultieme 
referentie naar kwaliteit. De Python, een van de vele slangen in de 
legendarische ‘moderne’ revolverlijn van het iconische Colt heeft vele 
wapenliefhebbers-harten sneller doen slaan. En dat is niet alleen een 
way back when sentiment, dat is anno 2019 niet anders. We gaan 
hier evenwel zelf niet vervallen in overdreven sentimentaliteit, want 
voor ons, is de Colt Python vooral gewoon een uitzonderlijk mooi 
wapen waarvan we als jongeling droomden omdat het een aantal 
eigenschappen heeft die we gewoon niet terugvinden bij andere 
beroemde merken. En wellicht ook een heel klein beetje omdat hij in 
onze prille jeugdjaren al wel eens opdook zowel over de plas als aan 
deze kant ervan in het theater op de buis4.

1  https://www.colt.com/ 
2  https://www.rolls-roycemotorcars.com/en-GB/home.html# 
3  https://nl.wikipedia.org/wiki/Supermarine_Spitfire 
4  http://www.imfdb.org/wiki/Colt_Python 

Wapenbelevenissen – Colt Python…   
Story of legendary snake
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Laat ons beginnen met te benadrukken dat 
deze Wapenbelevenissen gaat over een 
historisch wapen, om de heel eenvoudige reden 
dat het al enige tijd, i.e. sinds 1999, niet meer 
in productie is5. Zonder meer een immense 
teleurstelling voor wie de karakteristieken 
en looks evenzeer genegen is en na dit alles 
moet lezen dat het geen zin heeft om meteen 
naar de lokale wapenboer of -boerin te hollen 
voor een exemplaar. Alvast deze pleister op 
de verse wonde, niet alleen circuleren ze als 
occasie wapens (vaak in ‘pristine condition’ 
omdat de eigenaars ervan ze koesterden), maar 
evengoed is er lichtpuntje. 2020 zou wel eens 
het jaar van de reïntroductie van de Python-lijn 
revolvers kunnen worden. 

Dat laatste kondigde Colt enige tijd geleden zijdelings aan. Of het ook werkelijkheid wordt, is 
voorlopig koffiedik kijken, maar gelet op de succesvolle doorstart die Colt sinds haar faillissement 
in 2015 maakte, gaan we het zeker niet uitsluiten. 

Moeilijke jaren

Jawel, Colt heeft zeer moeilijke periodes gekend. In 2015 was het zover en leek het verhaal voor 
Colt na 160 jaar ten einde. Meer dan een opkuis van de historische assets bleek het gelukkig niet 
te zijn, want niet veel later nam het merk een doorstart die tot op heden vrij succesvol blijkt te 
zijn. Of dat aan de patriottische doortocht van Donald T. en zijn MAGA campagne is gelegen, laten 
we om politiek-correcte redenen even in het midden. Feit is wel dat het merk er terug staat en 
alweer een mooie lijn van  klassiekers in het (soms prijzige) aanbod heeft. En dat aanbod kijkt 
heel duidelijk terug naar dat roemrijke verleden. Onder de klassiekers vinden we vanzelfsprekend 
de grootvader van alle revolvers terug, de Colt Single Action Army revolver6, ook wel bekend 
onder de vredelievende vlag Peacemaker. Dat ze immens populair zijn, bewijst het feit dat ze 
quasi permanent out of stock zijn op de website van de legendary C-company. 

5  Een beperkte ‘limited edition’ lijn werd geproduceerd tot 2005
6  https://www.colt.com/series/SAA_SERIES 
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Daarnaast vinden we ook een hele lijn even legendarische lange semi-
auto’s terug die we ook wel kennen onder de producttypering AR157.    
Merk op dat Colt heel recent besliste de productie van de AR15 voor de civiele markt op te schorten8. 
Daaruit werd door de ‘wapenminnende pers’ meteen euforisch afgeleid dat e.e.a. zou hebben 
te maken hebben met de schietincidenten waarbij dit type van schiettuigen al wel eens wordt 
gebruikt. Truth of the matter is, dat Colt grote militaire en law enforcement orders binnenhaalde 
en zich daarop eerst zal focussen, veeleer dan de verzadigde  markt van dit soort geweren te 
blijven voorzien van haar versies. Het is dus een capaciteitsbeslissing, niet meer dan dat.

Maar evengoed, helemaal terug van nooit weggeweest, is die andere grootvader, maar dan deze 
van de pistolen, de 19119. En vergis u niet, ook de oude productnamen leven vandaag onverminderd 
voort. De Government Model, Gold Cup,  Commander en vele andere klassieke lijnen, ze zijn allemaal 
eveneens terug van maar even weggeweest. Om maar te zeggen, tradities leven voort en de big 
C-company draagt daar zijn steentje – of veeleer rots - aardig aan bij. 

7  https://www.colt.com/series/AR15_SERIES 
8 https://www.colt.com/news/2630
9  https://www.colt.com/category/pistols 



Samuel Colt – John Moses Browning
Bijbelse (voor)namen, die mekaar zouden 
vinden in de immens succesvolle ontwikkeling 
van schiettuigen doorheen de 19de en 20e 
eeuw. Hoewel stichter Samuel Colt reeds op 
47-jarige leeftijd in 1862 – te midden the Civil 
war -  en na de opbouw van een succesvol 
imperium, het leven liet, zou het merk niet 
zonder bekende naam achterblijven. Niemand 
minder dan JM Browning vervoegde ettelijke 
jaren later de Colt geledingen voor een tijdje. 
Aan het begin van vorige eeuw leverde dat 
de hiervoor reeds vermelde roemrijke Colt 1911 
Government Model op. Het .45 ACP10 pistool, 
zou gedurende vele decennia daarna en tot op 
heden de basis vormen van een brede schare 
van moderne pistolen. Zo populair dat quasi 
elke - veel jonger - wapenfabrikant er een in 
zijn catalogus moest opnemen. Vele andere 
wapentypes droegen eveneens de naam Colt-
Browning, maar geen daarvan zou zoveel 
geschiedenis blijven schrijven als die 1911. 

En dan hebben we het nog niet over de vele 
afgeleiden die dan wel mechanisch verfijnd en 
verbeterd werden, maar die optisch nog steeds 
zijn gebaseerd op dit tijdloze design. 

 

10  Automatic Colt Pistol

10

Samuel Colt

John Moses Browning
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En hoewel de Anaconda pas in 1990 werd 
gelanceerd, zat er een heel vet knipoog naar 
het oude design van de Python. Colt wilde 
daarmee niet enkel een stevig handkanon 
in het gamma hebben, maar dacht eraan 
kennelijk het succes van de Python in een 
beweging nog eens overdoen. De Anaconda is 
inmiddels al even uit productie gehaald, maar 
de King Cobra en Cobra daarentegen prijken 
sinds dit jaar (opnieuw) in de catalogus. Het 
is dat goede nieuws dat ons doet vermoeden 
dat Colt mogelijks weldra opnieuw wat meer 
serpenten in zijn terrarium zal toelaten. 
Voorlopig moeten de fans van lange lopen 
nog even op hun honger blijven. Deze lijnen 
moeten het voorlopig stellen met 2¨ en 3¨ 
lopen. Dat laat zich wellicht vooral verklaren 
door de bijzondere populariteit in de US van 
zogenaamde concealed carry schiettuigen. 

II. De slangenkuil van Colt
Python, een gevaarlijk venijnig beest. Wellicht 
inspireerde dat destijds de marketeers van 
Colt. Maar daar bleef het niet bij. Wellicht 
door het bijzondere succes van deze stalen 
slang, inspireerde dat enkele decennia later 
de fabrikant om het recept nog eens te 
presenteren. En prijs was het bij de lancering 
van de (King) Cobra en Anaconda.  De King 
Cobra was, zeg maar de moderne variant van 
de Python, een 357Magnum dus. Het was 
het antwoord medio jaren tachtig van Colt 
op de 686-lijn die S&W begin van datzelfde 
decennium met groot succes introduceerde. 
En wie niet al te veel aandacht besteedt aan 
details, zal niet altijd heel direct het verschil 
tussen beiden waarnemen. De Anaconda op 
zijn beurt was Colt’s antwoord op dat ander 
immense succesverhaal van S&W, de Model 2911 
of Rugers’12 Redhawk in het fameuze kaliber 44 
Magnum. 

11  Of 629, de in 1978 gelanceerde stainless versie 
ervan

12  www.ruger.com 
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Maar goed, wat nu niet is, kan nog komen. En dat deed het ook, afgelopen maand werd alweer 
een nieuwe slang geboren. Colt kwam immers zo pas op de proppen met de King Cobra Target13 , 
“featuring a 4¼” barrel, adjustable rear sight, elevated fiber optic front sight, and custom wood 
medallion grips”. Wie op de levering daarvan in België niet kan wachten, gaat op zoek naar een 
goede occassie of koopt gewoon de uitstekende alternatieven van S&W of Ruger. Dat de King 
Cobra een schot in de roos is, blijkt alweer uit het feit dat het wapen andermaal out of stock is. 
“Make Colt great again”, is duidelijk het credo van de wapenminnende Amerikaan. 

13 https://www.colt.com/detail-page/clt-kng-cobra-trgt-357-da-425
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In elk geval over de looks kunnen we even kort 
als sprekend zijn. De Python onderscheidt 
zich uiterlijk van vele andere revolvers door 
die zogenaamde ‘ventilated rib’, zeg maar die 
stijlvolle geventileerde bies over de loop, alsook 
de voor die tijd ongebruikelijke  full barrel 
underlug, zoals dat officieel heet. Kortom dat 
extra staal dat onder de loop doorloopt en 
het geheel er niet alleen gespierd doet uitzien, 
maar vooral ook functioneel bijdroeg aan de 
balans van het wapen en stabiliserend werkt. 
De loopmonding zelf is ook kenmerkend. Die 
is immers niet afgeplat, maar loopt nog even 
voorbij de loopblok.

III. Looks – uitvoering
De hier besproken Python is een 4¨ barrel versie 
die dateert uit 1979. Het internet is bijtijds een 
wonderlijk gegeven. Colt heeft immers een 
website die toelaat de productieregisters te 
doorzoeken op basis van het serienummer14. 
Altijd handig voor de koper van vintage gerief 
om het voorwerp ergens een plaats te kunnen 
geven in de tijd. Als zo’n fabricagedatum 
dan bijvoorbeeld nauw aansluit bij een 
geboortedatum, dan geeft het zo’n voorwerp 
meteen een klein beetje een speciale betekenis. 

Over het officiële geboortejaar van de Colt 
Python dan, wel die is medio vorige eeuw 
gelegen, meer bepaald 1955. Dat was in 
hetzelfde jaar dat grote concurrent Smith & 
Wesson15 zijn befaamde model 29 uitbracht, het 
44 Magnum schietijzer dat voor altijd aan Dirty 
Harry16 (en alle sequels) zou worden gelinkt. 

14  https://www.colt.com/serial-lookup 
15  https://www.smith-wesson.com/ 
16  https://www.imdb.com/title/tt0066999/?ref_=nv_

sr_1?ref_=nv_sr_1 
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Wat de Python nog specialer maakte, was de 
precisie waarmee hij in mekaar was gestoken. 
Het moest allemaal mooi fitten. De spleet 
tussen de trommel en zogenaamde forcing 
cone, zeg maar het begin van de loop, is 
zeer nauw. Dat komt de precisie en snelheid 
van het projectiel ten goede. Ook de rest 
van de stukken sluiten ‘naadloos’ aan. Het 
enige wat tegenvalt, is de houten kolf. T.t.z., 
de greepstukken houden niet vast genoeg 
aan mekaar. Bij het schieten, schuift het ene 
plaatje weg van het andere. Dat komt omdat 
er geen pinnetjes werden ingeplaatst om de 
2 helften perfect te aligneren. Maar daarvoor 
zijn oplossingen te bedenken. 

Tenslotte is er die typische oversized kolf 
die een Python typeert. De kolf is meer naar 
achteren geplaatst, waardoor de Python een 
meer ‘stretched look’ krijgt. Colt koos voor zijn 
Python het zogenaamde ‘large I-frame’, een 
grote kast dus en dito trommel. Dat die wel 
wat groter en potiger was dan zijn toenmalige 
concurrenten, bewijst dit beeld (rechts). Een 
Model 19 van S&W waarvan het originele design 
uit 1957 stamt oogt heel wat slanker. Zowel de 
zwenkarm als de brug over de trommel zijn 
merkelijk lichter. Dat laat zich natuurlijk ook 
voelen in de hand.  

De Python was standaard uitgerust met 
een verstelbaar vizier en zachter getunede 
trekker, wat hem meteen van bij aanvang 
kwalificeerde als een echte sportrevolver voor 
de precisieschutterij.  
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Uitvoering
Hierover kunnen we vrij kort zijn. De variaties 
van de Python zaten vooral in looplengte en 
materiaaluitvoeringen. Blued steel, nickel, 
stainless,.. . De populairste versies waren de 6¨ en 
4¨loop, waarvan de 6¨objectief de mooiste is. Naar 
onze bescheiden mening, nog steeds de mooiste 
der ‘moderne’ revolvers op de aardkloot. 

Er bestond ook nog een zogenaamde snub nose, 2,5” of 3” loop. Dat wapen werd fel beconcurreerd 
door de S&W model 19 of 6617. Het was de periode van de korte loop high power detective revolvers. 
Kleine handkanonnen dus, want datzelfde 357Magnum patroon werd behouden, hoe kort de loop 
ook was. Niet onterecht werd daarvan gezegd: it kicks like a mule. De eigen ervaring leert dat dit 
soort wapens het zelfs verbazend goed doen op de schietkaart, zelfs op de volle 25 meter.  

Wat de materiaaluitvoering betreft, draagt de diep geblauwde versie van de Python sowieso onze 
voorkeur weg. Met al die bling-bling is uiteraard niets mis, maar om de een of andere reden, gaat 
blued steel de Python beter af. 

17  afhankelijk van de materiaaluitvoering
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platter dan de orginele kolf en dat past alvast 
beter in onze pollen dan de op dat punt dikkere 
houten kolf. Voorts blijft e.e.a. nog voldoende 
origineel ogen, de voet van de kolf is nog steeds 
‘oversized’ breed en het reliëf bovenaan, 
alwaar de kolf aansluit bij het frame, werd 
eveneens bewaard. Voor de liefhebbers van 
dieren met ivoren lichaamsdelen, waaronder 
wijzelf, het betreft zogenaamd ‘bonded’ ivory, 
simulatie dus, maar wel met dezelfde kleur, 
textuur en feeling in de hand. En ‘ivory’ staat 
vooral voor de kleur, het ‘bonded’ slaat op 
een soort composietmateriaal in combinatie 
met glasvezel dat door Dupont20 werd 
ontworpen en ook wel in keukens en badkamer 
oppervlaktematerialen terecht komt. Het is 
voor alle duidelijk geen gewone plastiek. Het 
heeft een stevige en vrij zware constructie. 
Vergelijk het met echte Diamanten tegenover 
Swarovski21 steentjes. Als het maar goed 
geslepen is, maakt het al veel minder uit of het 
millenia oud koolstof-mineraal dan wel keurig 
afgewerkt kristal is. 

20  https://www.dupont.com/ 
21  https://www.swarovskigroup.com/S/home/index.

en.html 

Accessoires
Veel opties voor een Python zijn er niet, 
omdat die standaard heeft wat een puike 
competitierevolver nodig heeft. Maar omdat 
het oog ook wat wil en de originele houten 
kolf,  naar onze mening niet perfect in de hand 
klikte, we geen fan van rubber zijn op klassieke 
wapens en Karl Nill18 al genoeg producten 
aan ons versleet, dachten we eraan eens iets 
anders te combineren op dit geblauwde staal. 
We kozen voor een set ‘oversized bonded 
ivory’ grips van The Boone Trading Company19 
een onderneming uit het uiterste Noord-
Oosten van de uiterst Noord-Oostelijke Staat 
Washington (niet Washingon DC dus). In het 
ruime aanbod van dit soort grepen vonden 
we precies wat we nodig hadden. We lieten er 
voor enkele dollars de originele Colt paardjes 
aan toevoegen. Niet alleen zijn de looks mooi 
meegenomen, ondanks zijn gladde oppervlak 
(ze bestaan ook checkered), maar bovendien 
ligt de revolver aanzienlijk beter in de hand. 
De verhoudingen zitten net iets anders. De 
‘taille’, het smalste stuk van de kolf is net iets 

18  https://www.nill-griffe.com/ 
19  www.boonetrading.com 
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Wij herinneren ons vooral de Franse cinéma die 
kennelijk verzot was op de Python. Toenmalige  
top-acteurs, of ze nu Yves Montand26 of Jean-
Paul Belmondo27 heten, zagen zich er wat graag 
mee figureren. Wat Yves Montand betreft, 
werd er zelfs een misdaadfilm naar genoemd, 
‘Police Python 357’28. Om maar te zeggen. En 
voor die andere grote ster van het Franse 
doek, J-P Belmondo viel de Python kennelijk zo 
danig in de smaak dat hij er zich in minstens 
3 actiefilms29 met zichtbaar genoegen van 
bediende. Net zoals de S&W 29 voor Eastwood 
een handelsmerk werd, zo was dat het geval 
voor Belmondo met die 6¨ Python. Gelet op het 
TV-aanbod in die jaren, verbaast het niet dat de 
Franse cinéma aardig heeft bijgedragen aan de 
populariteit van de Python in onze contreien. 
Zo ver zelfs dat de merknaam ‘Colt’ het ei zo 
na tot een productnaam schopte, een beetje 
zoals bic30 daarin was geslaagd. 

26  https://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_
fn&q=Yves+Montand&s=all 

27  https://www.imdb.com/name/
nm0000901/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1 

28  http://www.imfdb.org/wiki/Police_Python_357 
29  Flic ou voyou, Le Professionnel en Hold-up
30  https://www.bicworld.com/fr 

4. TV-icoon 
Zoals vele schiettuigen een eigen carrière 
uitbouwden via het witte doek of de kijkbuis, 
zo was dat niet anders voor de Python. Omdat 
het al om een ouder wapen gaat, dienen we 
daarvoor weliswaar al even terug in de tijd gaan. 
En hoewel de Python zo geen revolvericoon als 
Clint Eastwood22 achter zich kon scharen, heeft 
het schiettuig dienst gedaan als rekwisiet 
op menige cinema of TV-scène23 in de US of 
zelfs UK24 zoals in de populaire actiereeks 
Dempsey & Makepeace. Dat was in de tijd toen 
schiettuigen over het kanaal nog niet helemaal 
politiek-incorrect werden verklaard, zo erg zelfs 
dat ze er zelfs James Bond toe verplichtten 
in een finale scène25 zijn Walther PPK weg te 
gooien…. En hoewel hij ze nooit op de scène 
heeft gebruikt, was niemand minder dan Elvis 
Presley naar verluidt een stevige verzamelaar. 

22  https://www.imdb.com/name/nm0000142/ 
23  http://www.imfdb.org/wiki/Colt_Python 
24  http://www.imfdb.org/wiki/Dempsey_and_Make-

peace#Colt_Python 
25  https://www.youtube.com/watch?v=fnxwANP-

WnGM 
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V. Onderhoud van een oldtimer
Over hoe we een revolver reinigen, gaan we u vanzelfsprekend niet vervelen. Over hoe u daarentegen 
een oldtimer in prima conditie houdt daarentegen, deze kleine tip: Renaissance wax31. 

Deze wax werd medio vorige eeuw ontwikkeld in de laboratoria van het Britse museum, als alternatief 
voor de zuiver natuurlijke wax die bepaalde zuren bleken te bevatten, hetgeen de onderliggende 
materialen op termijn kan beschadigen of doen verkleuren. Deze wax kenmerkt zich door een 
totale PH-neutraliteit en een bijzonder conserverend effect, zonder dat men het wapen niet meer 
mag manipuleren. 

Naar verluidt worden alle schiettuigen van het NRA museum32 in Virginia – en dat zijn er heel 

wat -  ermee behandeld. Need say no more. Het spreekt vanzelf dat deze wax uiteraard ook voor 
niet-oldtimers kan worden gebruikt. Na gebruik, is het resultaat alvast overtuigend knap. Het 
zal vanzelfsprekend geen corrosie of andere dieper gelegen schade zoals diepe krassen doen 
verdwijnen als sneeuw voor de zon, maar het zal in elk geval verhinderen dat corrosie of andere 
verwering zich voortzet. Optisch heeft het een mooie glans die de blauwing terug doet herleven. 
En wie zou twijfelen aan de kwaliteit van het product, het is een Britse hofleverancier. Met al het 
te conserveren gerief dat Queen Elisabeth in haar vele paleizen en andere optrekjes heeft te 
onderhouden, mogen we ervan uitgaan dat het zijn diensten heeft inmiddels bewezen. We gaan 
nog niet zo ver om te vermoeden dat ze het zelf als dag- of nachtcrème bezigt. 

 

31  https://lewaparts.eu/ 
32  http://www.nramuseum.org/ 
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Alles bij mekaar een prima revolvergevoel waar 
we sowieso warm van lopen. We blijven immers 
grote fan van de klassieke revolvermechaniek 
die ons traditionele hart telkens weer wat 
harder doet slaan. Of deze Python hogere ogen 
gooit dan pakweg een 686 van S&W34? 

Nope, voor ons is deze Python hooguit 
evenwaardig. Een 686 of variant in het 
actuele  S&W aanbod of een GP100 van 
Ruger blijven evenwel onwaarschijnlijk goede 
alternatieven.  Zeker als we out of the box die 
perfecte matchtrekker van S&W meetellen en 
de fluo-korrel op de neus. Dat laatste missen 
we echt wel op de Python. Goed contrast is 
een voorwaarde voor schietcomfort. Met dat 
‘zwart op zwart op zwart’ – verhaal, ligt de 
lat automatisch hoger en het schietresultaat 
soms wat lager. Maar goed, klagen doen we 
zeker niet. En wat de looks betreft, tja deze Colt 
haalt het met meters van zijn concurrenten. 

34  https://www.smith-wesson.com/firearms/mod-
el-686 

VI. Schietervaring33

De Python heeft, zoals elk ander schietijzer, zijn 
voor en nadelen. Allereerst is hij gebouwd op 
een zogenaamd ‘big frame’, Colt’s large I-frame. 
Dat maakt dat deze 4¨ revolver meteen een 
stevig gewicht heeft. Met zijn 1107 gram leeg 
(met houten kolf) gewicht kan men bezwaarlijk 
volhouden dat hij niets om het lijf heeft. 
Daarmee is hij geenszins overdreven log, want 
zijn (huidige) directe concurrent, de S&W 686 
weegt quasi net hetzelfde. Dat neemt niet weg 
dat, zoals dat voor revolvers in het algemeen 
geldt, het gewicht sowieso naar voor is 
gelegen. Een 4¨ is wat dat betreft niet ‘over the 
top’, net niet te ‘neuslastig’. De gladde houten 
standaard kolf die we tijdens de schietsessie 
gebruikten, daarentegen heeft dan wel wat 
checkering op de zijflanken, vanachter voelt 
hij nog steeds vrij glad aan. Bij het overhalen 
van de trekker is een rechts uitdraaiend effect 
niet altijd makkelijk te compenseren, hetgeen 
zich ook op de kaart vertaalt. Bovendien blijkt 
deze Python bijzonder hoog afgesteld. Met het 
vizier op zijn laagste stand, dienden we nog 
steeds ergens in de 6 te mikken. Het was op 
deze centertargets op 25 meter met 1 hand wel 
wat spelen met de hoogte. 

33  www.vpsg.be 
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VII. Conclusie
De Colt Python is bovenal een historisch schiettuig, a classic. Wie 
hem koopt - en er in bepaalde gevallen bijzonder veel geld voor 
over heeft - doet dat omdat elk van deze resterende wapens op 
deze aardkloot sowieso uniek is. 

Elk stuk vertelt zijn eigen verhaal, de looks zijn onevenaarbaar 
en bovenal is het merk iconisch. Ook al zullen zijn directe 
hedendaagse concurrenten van S&W of Ruger (model 686, 
GP100,..) op vlak van kwaliteit even hoge ogen gooien, dat neemt 
niet weg dat de kans heel gering is dat zij na een productiestop 
even lang zullen herinnerd worden. 

Een Python .357Magnum is dan ook bovenal een schiettuig voor 
liefhebbers van het genre. Wie hem niet zoekt, is er sowieso niet 
echt in geïnteresseerd en zal er al zeker geen exorbitante prijs 
voor neerleggen. Wie hem echt zoekt, vindt hem, maar houdt 
best rekening met de prijseffecten van de begeerte.  Al hebben 
we dat laatste zelf aanzienlijk kunnen beperken….
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In 2018 bood FROS Multisport Vlaanderen haar sportschutters een nieuw aanbod 
aan, met twee zomerbiatlons in Turnhout (i.s.m. De MerodeSchutters) en Kontich 
(i.s.m. Argentum). 

Op 11 mei 2019 was het de beurt aan Schoten, waar FROS voor het eerst een outdoor 
schietstand liet bouwen. Door een nauwe samenwerking met wapenhandel Nikabi 
(http://wapenhandelnikabi.be/) werden er 18 schietbanen gebouwd in het prachtige 
gemeentepark van Schoten, waarvoor grote dank! 

Reeds vroeg klonken de eerste schoten 
aan de initiatiestand, waarbij 3 banen door 
de deelnemers gebruikt konden worden om 
hun wedstrijd voor te bereiden. Voor velen 
een eerste kennismaking met een wapen! 

Daarna startten de deelnemers aan hun 
individuele wedstrijd. Iedere minuut een 
nieuwe deelnemer, waarbij eerst een 
kilometer gelopen werd in het park van 
Schoten. Daarna liepen de deelnemers 
opnieuw de piste van SAV Schoten op, 
om de eerste schietsessie liggend af te 
werken. Hopelijk niet teveel strafronden? 
En hop… terug het loopparcours op! 6km en 
3 schietsessies later kon het klassement 
opgemaakt worden, met hiernaast de top 
10:

Hop naar de zomer van 2020, waar FROS 
Multisport Vlaanderen u zal verwennen 
met een gloednieuw biatlon-concept! 

To be continued…!  
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FROS Biatlon Schoten 2019

Top 10:
1.  Lefebure Bram (VPSG)
2.  Lammens Thomas
3.  Coninx Carl
4.  Keuppens Les
5.  Rooms Dieter
6.  Van Gestel Maarten
7.  Van der Linden Peter
8.  Frickx Jietse (VPSG)
9.  Vindevleugel Joshua
10. Carlier Yannick (The Chapel)

Volledige uitslag: 
zie website www.frosbiatlon.be
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Op zaterdag 21 september organiseerde Handbal Tongeren voor het eerst een 
biatlon, doorheen het knappe stadscentrum van Tongeren. 41 teams van telkens 
3 personen namen er deel, en kwamen tijdens hun loop over 5km 2 keer aan de 
schietstand om 5 biatlondoelen te raken. Met succes! Zowel mannelijke, vrouwelijke 
en gemengde teams schoten vanop 10 meter zeer regelmatig raak om een zo klein 
mogelijke straftijd te bekomen! 

FROS Multisport Vlaanderen werd door de organisatie gevraagd om het schietgedeelte 
voor haar rekening te nemen. Hiervoor kon FROS niet alleen rekenen op de trouwe 
medewerking met wapenhandel Nikabi (www.wapenhandelnikabi.be) voor het 
beschikbaar stellen van de biatlonwand en de schietdoelen, maar ook op de FROS-
clubs die zorgden voor de baancommissarissen. Leden van De MerodeSchutters 
Turnhout, Recreatieve SchuttersVereniging Limburg en Verenigde PistoolSchutters 
Grizzly gaven de 123 deelnemers een nooit te vergeten schietervaring in hun (vaak) 
eerste biatlon.

Meer info over deze organisatie kan u terugvinden via www.biathlontrophiesbelgium.be.

FROS is volop bezig een gloednieuw biatlon-concept uit te werken voor 2020. In 
iedere Vlaamse provincie zal u deze gloednieuwe sport kunnen ontdekken… be 
prepared (www.frosbiatlon.be)!  

FROS Biatlon Tongeren
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Op 22 en 23 juni 2019 vond het tweedaagse Championnat de Ligue 
-FU- Nord Pas Calais plaats op de stand van Loon Plage.  2 VKS leden 
hadden  er zich voor  ingeschreven m.n. Marc Sarrazin en Marc Campe. 
Marc Sarrazin kreeg  zaterdag zijn 100 clays voorgeschoteld en was goed 
voor een score van 92/100. Daarmee prijkte hij  helemaal bovenaan de 
score lijst. 

Op zondag was het de beurt aan Marc Campe. Toen die het score bord 
bekeek , besefte hij dat het een moeilijke opdracht zou worden om de  
score van Marc Sarazin te verbeteren of te evenaren. Op het einde van 
de dag bleek dat ook zo en Marc Campe behaalde een score 88/100. Hij 
veroverde daarmee een verdienstelijke 4de plaats.  De 2e en 3e plaats 
waren respectievelijk voor Willy Gekiere en George Gerin  (beiden met 
89). 

Het was duidelijk dat Marc Sarrazin andermaal in zeer goede doen was. 
Hij boekte immers een 2de overwinning in evenveel weken. Proficiat 
aan Marc Sarrazin. 

Championnat de Ligue FU
Nord Pas Calais
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Resultaten Prijs Beretta

1 ERE SERIE 2 EME SERIE 3 EME SERIE
SINGIER FABRICE 91 DUPUIS ALEXIS 88 VANDAMME BRYAN 91

PONCHAUT ERIC 91 LAMI PASCAL 85 DUJARDIN PHILIPPE 86

SION NICOLAS 91 WENDI MAT 81 FLAMANT ERIC 82

LELEU RICHARD 90 DUPONT SEBASTIEN 78 JOSELIER JULIEN 78

GRIMAUX LUDOVIC 88 DURSIN JEAN LUC 77

LELIEVRE 88 DAMES -  JUNIORS MAGONET 76

PALMIERO GAETANO 88 GEORGES SYLVIE 50 DEMEULESTER LUDO 75

LONGELIN FREDERIC 87 ABRAHAM ERWAN 52 LEROY DIMITRI 71

ABRAHAM MATHIAS 85 VANSLYPT ROHNNY 68

GERIN GEORGES 85 GOLLUNSKI ANDRE 67

BALLET HERVE 81 DEPARIS NICOLAS 66

PRONIEZ MATHIEU 81 FRANQUET JF 66

WIMILLE OLIVIER 80 BEAUS MATHIEUX 63

TILMANT JEAN MICHEL 75

VETERANS
ETIENNE JOEL 91

OPDECAMP GEERT 89

CAMBIER PASCAL 87

MASCHELEM PATRICK 87

SAINT ROMAIN JEAN L 87

VINDEVOGEL IGNACE 86

BLEUSE PHILIPPE 86

TRUBLIN BERNARD 85

COOPMAN CHRISTIAN 85

GUILBERT CLAUDE 83

LEMIRE BRUBO 83

MORDAL JACQUES 81

LONGELIN GERARD 80

GALLEZ RENALD 78

DION BRUNO 75

MICHAUX BENOIT 75

VANCAHEEZEL LUCIEN 73

DELPLANQUE ERIC 73

CAWOY GERARD 70

SUP VET
GESQIERE WILLY 86

MORDYCK EMILE 82

ABS MICHEL 82

DUMEGE GEORGES 80

MANKOWKI EDWARD 77

BRISSON RUDY 77

HUYTERHAGEN WILLY 72

LADRIERE PASCAL 61

VAINQUEUR  AU  SCRATCH  LE SYMPATIQUE SUPER VETERANT BELGE

MARC  CAMPE  AVEC  94 / 100



 

Funshoot t.v. v. Kinderkankerdag 
 

K.K.P.S. Hobsor vzw 

Hoofdfrontweg 3, 2660 Hoboken 

 

Er zal een videotir aanwezig zijn op gang 1 ! 

Toegelaten :  handvuurwapens  45 acp, 9 mm,38 sp  (50 schots)  

 geweer 30/30 en kaliber 12,44/40  (25 schots) 

. 22 en lucht   (30 schots) 

                                                                Geen loden koppen en wadcutters ! 

 

 

Inschrijven van 10u00 tot 17u00 ! 

Deelnemen: 
€ 10 

Herkansing: 
€ 5 




