Schieten for fun, 30 augustus 2017.
*Naar aanleiding van het artikel „Krachtige luchtpistolen zomaar in de winkel“
in de Telegraaf van dinsdag 8 augustus 2017.
*Luchtdrukwapens zijn hier te koop mits je 18 jaar of ouder bent. Bij onlinekopen wordt je „geregistreerd“ door een foto van een identiteitsbewijs.
-De mondings-energie, in Joules, is niet wettelijk geregeld in Nederland. In de
landen om ons heen wel. Volgens De Telegraaf: in Spanje 24 J, in Frankrijk 20 J,
in Tsjechie en Polen 17 J. In Duitsland 7,5 J en maximale snelheid van de projectielen 170 m/s: Waffen mit Energie über 0,5 J und unter 7,5 J unterliegen
dem Waffengesetz und haben eine `F`-Kennzeichnung im Fünfeck. Erwerb, Besitz und Transport der Waffen ist Volljährigen ohne Waffenschein erlaubt.
-Bij ons zijn alle luchtdrukwapens vrij te koop. 270 Joules komt voor! Er is een
wet in de maak zodat in 2018 de limiet 80 J wordt. Nog steeds veel meer dan
in de landen om ons heen.
Volgens de Telegraaf onderzocht het Nederlands Forensisch Instituut in 2015
het verwondings-gevaar: de grens voor mogelijke dodelijke verwondingen ligt
bij 14 Joules! Mijn ervaringen met een luchtgeweer (luchtbuks) en een luchtpistool, beide 7,5 J mondingsenergie, wijzen er op dat 14 J te veel is om voor
je plezier te schieten. Met 7,5 J moet je al goed weten hoe je dat doet.
Welke soorten “wapens” zijn er met mondingsenergie tot aan 7,5 Joules?
A. Luchtgeweren (luchtbuksen): 4,5 mm/cal .177 loden diabolo’s en
luchtpistolen: 4,5 mm/cal .177 en 5,5 mm/cal .22 loden diabolo’s (lengtes 5,5
resp. 6,5 mm), Ook luchtpistolen met 4,5 mm/cal .177 stalen kogeltjes.
Knikloop of CO2 capsule voor de druk. Mondingsenergie ongeveer 7,5 J.
Voorbeelden Weihrauch 30S (luchtdruk) resp Crosman 2240 (CO2).
B. Airsoft geweren en pistolen zijn bijna exacte replica’s van bekende
vuurwapens. De plastic balletjes van 6 mm/cal .43 wegen 0,12 tot 0,3 gram.
Veer spannen of CO2 voor de druk. Mondingsenergie tot ongeveer 2 J.
Er zijn 3 soorten volgens de Duitse wet:
-Kleiner dan 0,2 J met 0,12 gram balletjes is speelgoed. Ook in Nederland.
Vanaf 3 jaar begeleiding en brillen opzetten. Voorbeeld Walther P22
(veerdruk).
-0,2 tot 0,5 J met 0,20 gram balletjes. Vanaf 14 jaar begeleiding en brillen.
Voorbeeld Walther PPQ (veerdruk).
-0,5 tot 7,5 J met 0,25 gram balletjes. Vanaf 18 jaar. Brillen voor iedereen die
aanwezig is. Voorbeeld Beretta 90two (CO2).
C. RAM pistolen: 10,8 mm/cal .43 rubber- (zachte en harde), plastic- of peperkogels. Mondingsenergie van 4 J tot 7,5 J. Vanaf 18 jaar. Brillen voor iedereen.
Hele lichaam bedekken want teruggekaatste kogels kunnen pijn en kleine
verwonding veroorzaken. Voorbeeld Walther PPQ M2 T4E (CO2).
D. Peperpistolen: Ballistische straal tot 6 meter. Vanaf 14 jaar.
Voorbeeld Walther PDP, Personal Defense Pistol.
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