Reportage

In ons vorige Schakelnummer stelden we de Steyr voor, de
nieuwste aanwinst op wapengebied. Tijdens de theoretische lessen,
die de cursisten trouwens werden aangeboden op eigen terrein,
leerden Marc De Croock en Leo Letourneur hoe je in 30 seconden
zo'n machinegeweer in of uit elkaar moet halen. Samen met
enkele andere tips is dan de basis voor een veilig onderhoud
verzekerd, maar je moet natuurlijk ook nog kunnen schieten met
zo'n gevaarte. Wij maakten een oefendag mee in de schietstand
van de Kempische schuttersvereniging in Sint-Lenaerts.

Walter Van Steenbergen
houdt voor ons de
silhouetkaart even omhoog

Vandaag is het de beurt aan de collega's van de Motorbrigade (Haven en
Brasschaat), de Opsporingsdiensten
Directie Antwerpen en Minerale Olie,
samen met de plantons van de Sectie
van Meteren.
ik voel me al wat geruster, wanneer
ik word voorgesteld aan Ingrid
Adriaenssens. Zij verzorgt de eerste
hulp bij ongevallen. Niet dat ze hier
meteen van plan zijn om een bloederige western na te spelen, maar het
gebeurt dat iemand het wapen verkeerd opspant en daar een snijwonde
aan overhoudt. Bovendien kan je
maar beter op zeker spelen.
Volledig ontspannen stap ik dan ook
de schietstand binnen. Dit gevoel
wordt zelfs nog een beetje aangemoedigd door de omgeving, want als
ik de schietstand even wegdenk, sta
ik gewoon in een oude rommelige
schuur, waar het dak her en der serieuze gaten vertoont.
Laat daar doorheen enkel zonnestraaltjes priemen, voeg er nog wat kakelende kippen bij en een paar balen
stro en je hebt de perfecte set voor een
boerentafereeltje...
Een reeks schoten. Ik sta opnieuw als
aan de grond genageld. Vergeten om

de geluidsdempers op mijn oren te
zetten. Niet direct een modieus zicht
maar, blijkt nu, ongelooflijk praktisch!
Zeker wanneer je weet dat elke cursist
zo'n 20 kogels gekregen heeft om te
leren schieten met de Steyr. Zij dragen
bovendien een bril om zich te beschermen tegen het wegvliegende kruit.
Tijdens de les wordt elke leerling persoonlijk begeleid door een instructeur, zodat technische foutjes onmiddellijk in de kiem kunnen gesmoord
worden.
Ze starten met een oefening
precisievuren
Precisievuren is een van de disciplines

van het wapengebruik samen met het
snelvuur en het parcourlopen.
Bij het precisievuren wordt naargelang
het wapen een bepaalde hoeveelheid
patronen afgevuurd. Ze richten dan op
een doel waarop ringen gedrukt staan
met een waarde van 10 tot 1 punt. Bij
de douane wordt bij deze oefening
een afstand gerespecteerd van 10 en
20 meter en voor het machinepistool
20 en 30 meter. Eerst wordt steeds op
de kortste afstand geschoten om de
schutter meer zelfvertrouwen te geven.
De verplaatsing van de korte naar de
lange afstand gebeurt met een leeg
wapen.
Bij snelvuur van op méér dan één afstand, vertrekt men steeds van het verste punt, vanwege de veiligheid,
omdat men zich dan verplaatst met
een gela-den wapen.
Zowel bij precisievuur als snelvuur
kunnen barricades ingelast worden.
Bij de twee laatste disciplines worden
silhouetkaarten gebruikt om op te
schieten, omdat dit het meest de realiteit benadert.

64.000 kubieke meter. Het stof (met

Iedere cursist heeft zijn eigen instructeur

De eerste lichting is klaar

"Magnifiek wapen," knikt Walter Van
Steenbergen tevreden, "met het optische vizier schiet je makkelijker het
maximum aantal punten."
Sally Van Den Wouwer is iets minder
enthousiast: "Ik schiet liever met het
pistool. De grendel is me te stroef."
"Dat betert nog wel," komt haar instructeur geruststellend tussenbeide, "het
wapen is nog nieuw en na wat oefening zal het beslist even vlot gaan."
Ronny Vervoort deelt de mening van
Walter: "Met dit wapen heb je geen
vervelende terugslag en je kan er heel
precies mee richten."
Walter Voorhoof voegt er nog aan toe:
"Dit wapen is makkelijk hanteerbaar,
maar het blijft wennen. De schietoefeningen zijn nu al beter georganiseerd
dan vroeger, en dat is maar goed ook.
Wie met wapens moet omgaan, moet
veel kunnen oefenen zodat je ermee
vertrouwd raakt en in paniek geen
domme dingen gaat doen." Peter
Fabry gaat daarmee volledig akkoord:
"Leo Letourneur en Marc De Croock
drongen er tijdens de les op aan dat
we minstens eenmaal per week ons
wapen even zouden (de)monteren om
vertrouwd te geraken met het gebruik
van ons wapen en dat we dagelijks bij
het begin en het einde van de dienst
de veiligheidsmaatregelen moeten
toepassen. Het hoort nog niet thuis is
ons dagelijkse ritueel, maar eigenlijk is
het niet te veel gevraagd, het gaat
tenslotte om de veiligheid."

Er moet zoveel mogelijk
geoefend worden

Over de instructeurs niks dan lof: deze
mensen kennen hun verantwoordelijkheid en zijn ervan doordrongen dat
omgaan met wapens gevaarlijk kan
zijn. Zij stelden zich vrijwillig kandidaat en werden op basis van hun
schietresultaten, hun achtergrond en
positieve interesse geselecteerd door
de Dienst Organisatie en Beheer op de
Centrale Administratie. Drie weken
lang volgden ze dagelijks lessen in de
Politieschool, waar ze naast theorie
ook praktijklessen kregen in het omgaan met het pistool, de Steyr, de
peper-spray en de handboeien. Om
de twee jaar krijgen ze bijscholing. In
alle lessen staat de veiligheid voorop,
dus ook cursussen EHBO staan op het
programma.
Momenteel zitten de instructeurs echter geplaagd met een vervelend probleem.

het aanwezige kruit) moet hierin gefilterd worden tot 3ppm: dit wil zeggen
3 delen stof op 1 miljoen delen lucht.
Het is verplicht om de filters om de zes
maanden te vervangen en daar hangt
een prijskaartje aan vast van 10.000
BEF per beurt. De filters worden bovendien opgehaald door gespecialiseerde firma's.
De installatie bestaat uit verschillende
schietgangen voor handvuurwapens
en één ervan heeft een stalen kogelvanger van 16.000 kg. De andere
schietgangen voor geweren en karabijnen hebben kogelvangers van oude
autobanden. Het afvoeren van deze
stukgeschoten banden gebeurt driemaal per jaar en kost 6.000 BEF per
ton. Jaarlijks betekent dat 6 containers
aan de kostprijs van 35.000 BEF per
stuk.
Voorlopig rekent onze Administratie
erop dat deze schietstand geopend
blijft, want zij weet niet zo meteen
waar ze anders terecht moet.

Tekst en Foto's: Ann Van Puymbroeck
Graag wil ik langs deze weg Freddy
Van Eersel danken voor de uitnodiging
en de deskundige begeleiding.

Een vervelend probleem

De V.Z.W. Kempische Schuttersvereniging moet misschien de deuren van
haar schietstand in Sint- Lenaerts
sluiten, omdat zij niet helemaal in orde
zouden zijn met de vereiste reglementen.
Ik stond ervan versteld toen ik te horen
kreeg waaraan de oude schuur zoal
moet voldoen, alvorens er hier schietoefeningen mogen gegeven worden.
VLAREM moet een Klasse 1- vergunning afgeven van "Hinderlijke Inrichting". Het is interessant om te weten
dat de Kerncentrale van Doel dezelfde
vergunning nodig heeft om haar activiteiten te kunnen uitoefenen.
Er dienen afzuiginstallaties aanwezig
te zijn met een gezamenlijk debiet van

Zo lijkt de schietstand
enkel een oude schuur
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