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SV .30M1-Benelux vzw

Small bore silhouette schieten



Wat is metallic silhouette schieten?

Metallic silhouette schieten is een reeks wedstrijden waarbij we op in metaal
uitgesneden dieren schieten. Op verschillende afstanden, afhankelijk van het
type wedstrijd.

Op onze schietvereniging beoefenen we (voorlopig) enkel het “Smallbore Rifle
Silhouette” schieten.

Deze nota is een kleine introductie. We hebben ook een uitgebreide  “Rulebook”,
gebaseerd op de NRA spelregels.

Wat is “Smallbore Rifle Silhouette ?

Bij “Smallbore Rifle Silhouette” gebruik je een .22 Rimfire (.22LR) om op vrij
korte afstanden (tot 100 meter) op kleine metalen doelen te schieten. Je
.22-geweer kan een grendelactie, hefboomactie, pomp of zelfs een
semi-automatische zijn zoals een Tikka T1X, CZ455, CZ457, Ruger 10/22,
Browning BL22, S&W M&P 15-22 ….. Het is een sport waaraan velen kunnen
deelnemen.
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Hier zijn enkele van de bijzonderheden:

Wanneer je deelneemt, moet je je aanmelden bij de Match Director. Meestal is
dat de persoon op kantoor die al het papierwerk voor de wedstrijd probeert te
doen. Hij/zij zal je dan dirigeren naar de schietstand waar de RO je opwacht.

Waaruit bestaat een wedstrijd ?

Er zijn twee soorten wedstrijden: een wedstrijd van 40 schoten (en dus ook 40
doelen) en een wedstrijd van 60 schoten. Bij SV 30M1-Benelux schieten we
meestal een wedstrijd van 40 patronen. Dat betekent 10 schoten op de
kippendoelen (op 40m), 10 op de varkens(op 60m), 10 op kalkoenen (op 77m)
en ook op de 10 rammen (op 100M). Iedereen neemt deel volgens zijn/haar
vaardigheidsniveau in een classificering. Je start eerst als niet-geclassificeerde
schutter.

Je schiet staand, zonder steun, geen slings (geweerriem), geen zware
schietjassen, maar scopes zijn OK en misschien wel aanbevolen.
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Welke uitrusting gebruik je ?

Het staat je vrij welk geweer je gebruikt, zij het een grendel, een pompactie of
een semi-automaat, zolang het maar de randvuurpatroon .22LR schiet (zie
verder). Je wapen mag met een richtkijker of een dot (geen laser) zijn uitgerust.

Bij gebruik van patroonhouders (laders) worden maximum 5 patronen geladen.

Je mag een timer gebruiken om je resterende tijd weer te geven. Én ook een
spotter, met spottingkijker, is toegelaten.

Een ‘OBI’ Open Bolt Indicator (ook wel Empty Chamber Flag genoemd) is een
must.

Wat is niet toegelaten ?

- Er worden geen geweerriemen gebruikt.

- We schieten met .22 randvuur (rimfire) geweren. Elke standaardsnelheid of
hoge snelheid .22 short, long of long rifle geweermunitie is toegestaan, maar
de extra hete patronen zoals de STINGER- of VIPER-patronen (Hyper velocity
munitie) en magnums zijn verboden.

- Stijve schietvesten worden niet gedragen.

- Schietschoeisel wordt eveneens niet gedragen.

- Armsteunen (palm rest) mogen niet gebruikt worden.

- Electrische of automatische tekkersystemen zijn eveneens verboden.

Waar staan de doelen (dierfiguren) ?

De doelen staan in 2 “banks”, telkens per 5 (10 in totaal dus), op verschillende
afstanden:

- Kippen op 40 meter

- Varkens op 60 meter

- Kalkoenen op 77 meter

- Rammen op 100 meter
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(Ter info: de doelen zijn 1/5 formaat van de originele grootte welke op veel
langere afstanden gebruikt worden)

Hoe verloopt een wedstrijd ? Basis Routine.

In principe gaat een wedstrijd ongeveer als volgt:

- Schutters worden naar de lijn geroepen.

- Het wapen wordt tijdens verplaatsingen met de “loop opwaarts” gedragen.

- De schutter begeeft zich naar het schietpunt met zijn geweer en 5 patronen
(los of in een lader). Er is nog geen manipulatie van het wapen toegelaten. Het
commando ‘Load/Listo’ wordt gegeven.

- Nu mag de schutter zijn kijker eventueel instellen, wapen laden, en de
schiethouding (wapen aan de schouder) innemen. Hij heeft hiervoor 15
seconden, tijd genoeg.
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- 15 seconden later wordt het commando ‘Fire/Fuego/Vuur’ gegeven. (Spaanse
commando's worden soms gebruikt omdat de sport in Mexico is uitgevonden,
en het is traditie, maar optioneel).

- Je hebt 2 ½ minuut om 5 schoten te lossen (Dat is 30 sec per schot, dus wel
tijd genoeg !) - eén op elk doeldier in een rij van links naar rechts. Als je het
dier omgooit, is het een treffer, als je het mist, of gewoon omdraait, of het
schudt, is het een misser. Schiet nooit twee maal op hetzelfde dier.

- Let op dat je uw eigen silhouetten schiet en niet van een eventuele
buurman/schutter !

- Nadat de 2 ½ minuut voorbij is, wordt het bevel staakt-het-vuren gegeven
‘Cease Fire/Alto Fuego/Stop vuren’. Vergeet uw resultaat niet te noteren (kan
door spotter).

- Dan rust je ongeveer een minuut, nog steeds staande op de schietpositie, dan
wordt de routine opnieuw gestart.

- Dit wordt (2) keer gedaan totdat je (10) schoten op het soort dier hebt gelost.

- Als je dan klaar bent met een rij dieren, worden de geweren veilig gemaakt en
in de wapenrekken geplaatst, loop omhoog, met OBI/ECF (Open Bolt
Indicator/Empty Chamber Flag) op zijn plaats. Er zit dan ook geen
patroonhouder of lader in het geweer. Ook geen munitie meer in de laadtubes
van het geweer.

- De lijn wordt als veilig beschouwd als alle geweren in de rekken staan.

- Tijdens een “staakt-het-vuren” wordt om welke reden dan ook NIET met
vuurwapens omgegaan. Je krijgt dan de opdracht om de doelen die je hebt
neergehaald terug op te stellen om je voor te bereiden op de volgende
estafette.

- De wedstrijd is afgelopen nadat je (10) schoten op elk dier hebt gemaakt. Bij
gelijkspel is er een shoot-off.

Scoren

Elke schutter heeft een spotter/scorer die de hits en missers noteert en erop
toekijkt dat de spelregels gevolgd worden.

Doelen dienen omver geschoten zijn, en de juiste volgorde. Een juist geschoten
doel is een hit (1 of X). Een gemist doel of een doel dat niet volgens volgorde
(vlnr) is geschoten is een miss (0). Dit wordt zo op het scoreblad genoteerd.
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Indien een doel niet gepresenteerd staat (bv. omgevallen door de wind), mag de
schutter doorgaan naar het volgende doel en eventueel terug gaan naar een
vorig, eerder gemist doel. Indien er geen 5 doelen gepresenteerd waren krijgt de
schutter voor de start van zijn volgende beurt een doel extra = “een alibi”.

Veiligheid

Houd er rekening mee dat we de veiligheidsregels strikt toepassen. Oog- en
gehoorbescherming is verplicht.

Tips

- hou uw munitiekeuze onder 1200 fps.

- Richtkijkers: De meeste geweren worden geleverd met open vizieren die
meestal worden gebruikt bij de jacht. Deze vizieren zijn goed om snel een goed
beeld te krijgen bij bewegende doelen, maar ze hebben niet de resolutie die
nodig is voor super nauwkeurigheid. Daarom kiezen bijna alle
silhouetteschutters voor een richtkijker. En hoewel het waar is dat elke
richtkijker kan worden gebruikt voor silhouet, kiezen de meeste schutters voor
een kijker met veel vergroting (meestal in het bereik van 12x tot 24x) en
richtknoppen (turrets)voor eenvoudige aanpassing van de hoogte.

- Richtkijker afstellen: De meeste schutters stellen hun geweren en richtkijkers
in om op elke afstand op doel te zitten. De beste manier om dit te doen, is door
een doel op 40 meter te zetten, de verstelbare objectieflens scherp te stellen
en op deze afstand uw nulpunt in te stellen. Maak nu met een potlood een
vinkje op zowel de objectieflensring als op de elevatieknop (turret). Verplaats
het doel vervolgens naar respectievelijk 60 en 77 meter, stel de verstelbare
objectieflens scherp en krijg je nul (zero) op deze afstand. Gebruik opnieuw
een potlood om een   vinkje te maken op zowel de objectieflensring als op de
elevatieknop. Volg deze procedure tot 100 meter. Je hebt nu vier maatstreepjes
op je objectieflensring en vier op je elevatieknop. De maatstreepjes zijn nu uw
referentie voor het schieten tijdens een wedstrijd. Draai bij kippen de lensring
en elevatieknop naar de eerste markering. Gebruik voor varkens het tweede
vinkje. Gebruik voor kalkoenen het derde vinkje en voor rammen het vierde
vinkje. U moet echter altijd uiterst voorzichtig zijn om de knop in de juiste
richting te draaien! Als je het in de verkeerde richting naar het verkeerde vinkje
draait, kun je helemaal verdwalen! Tip: Op Youtube is veel info aangaande te
bekijken.

- Zoals eerder vermeld, willen sommige mensen hun richtkijker niet op meerdere
afstanden inschieten, of ze vertrouwen hun telescopen niet genoeg om de
hoogteknop (elevation turret) te verplaatsen. Deze mensen stellen in op één
afstand en "houden over" of "houden onder" om op de verschillende afstanden
te schieten. Er is geen reden waarom deze techniek niet erg effectief kan
worden toegepast. Het zal alleen wat oefening vergen om precies te leren
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hoeveel je moet “over houden" of “onder houden" op de verschillende
afstanden.

- De houding: Al het schieten wordt gedaan vanuit staande positie zonder dat
speciale kleding of uitrusting is toegestaan   (d.w.z. - geen schietjassen,
schietlaarzen, polssteun, enz.). Dit zal je dwingen een stabiele houding op te
bouwen met alleen je eigen lichaam voor ondersteuning. Het belangrijkste doel
is om zoveel mogelijk skeletkenmerken en zo min mogelijk spieren te
gebruiken voor ondersteuning. Te veel spierspanning leidt tot vermoeidheid en
een onstabiele houding.

- Een goede plek om te beginnen is om uw voeten ongeveer schouderbreedte uit
elkaar te houden met de tenen iets naar buiten gericht. Uw algemene oriëntatie
moet enigszins open zijn voor de doelen (voor een rechtshandige schutter, in
een volledig open houding is uw hele voorkant naar het doel gericht, in een
volledig gesloten houding is uw rug naar het doel gericht en in een neutrale
houding uw linkerhand schouder is naar het doel gericht. Dit moet zorgen voor
een stabiele basis.

- Bij het “schouderen” van het geweer moet je de kolf niet te hoog of te laag
plaatsen. U wilt het contact met de kolf maximaliseren terwijl u het geweer
hoog genoeg plaatst om een   comfortabele hoofdpositie te bereiken. Een kolf
met een wangstuk of hoge kam is wenselijk. Uw gewicht moet gelijkmatig over
uw voeten worden verdeeld - zowel van voren naar achteren als van
voren/achteren. Gebruik de rechterhand om stevig vast te pakken, maar wurg
het geweer niet.

- Misschien wel het belangrijkste onderdeel van een goede silhouettegreep is de
draagarm. Het geweer vasthouden zoals een jager zou doen, is geweldig om
snel op een bewegend dier te schieten, maar het is minder dan optimaal voor
het schieten op doelen. Probeer in ieder geval uw bovenarm naar binnen te
brengen en tegen uw ribben te laten rusten. Sommige mensen kiezen ervoor
om hun elleboog op hun voorwaartse heup te laten rusten. De hand kan het
geweer ondersteunen met de handpalm, een inkeping tussen de vingers of met
vingertoppen.

Veel plezier en succes !

Johan S.
11 december 2022


