
Het is een veel gehoorde uitdrukking: de loop schiet, 
maar de kolf treft. Heeft je geweer een kolf die niet is 
aangepgst aan jouw persoon, dan is de kans moot 
dat je veel mis schiet. Eeuwig zonde. Diana van der 
Valk geeft tips voor ecn passende kolf. i ' 

Diana van der V d k  
1 Diana van dervalkis schietinstructeur. .' w 

eigenaarvan schietschool Diana, b. 
rneervoudig Nederlands karnpioen ' 

Olyrnpisch Skeet, KNSA-docent en 
SIN-examinator. 

u i t ervarlng weet D~ana van der 
Valkdat tegenwoordigzo'n 
tachtig procent van de bezoekers 
van een schietbaan met een niet 
goed passend geweer schiet. 

'Vroegerzater op de rneeste schietbanen een 
wapenhandelaar, die je advies gaf over aankoop 
en aanpassingen en met je de baan op ging om je 
net aangeschafte geweer te testen. Maar met de 
opkomstvan vergelijkingssites op internet 
kwamen de prijzen onder drukte staan. Was 
vroeger buigen en verlengen van de kolf bij de 
prijs inbegrepen, nu zijn ditvaakextra kosten om 
maar een zo laag mogelijke prijs te kunnen 
bieden.' 
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Een standaardgeweer is voor de 
meesfe jagers niet ideaal 

Internet iedere keer op een andere manier over de bies en 
Daarbij komt ooknog eens datveel rnensen zich komt je schot steeds ergens anders terecht. 
in eerste instantie wel laten adviseren bij een Schouder je steeds op dezelfde manler, maar laat 
goedezaak, maarvervolgens op internet gaan het resultaat te wensen over? Dan is het tijd om 
kijken waarze hetgeweervan hun keuze het eens na te denken of het misschien aan je 
goedkoopst kunnen aanschaffen. Van derValk: schiettechniek ligt. Is ookdat niet de oorzaak, dan 
'De dozenschuifmentaliteit. En dan loop je de wordt het tijd om na te gaan ofje kolfwellicht 
kunde en kennisvan een ervaren geweermaker aange~astrnoet worden. 
mis. Het geweer past je niet goed, waardoor je 3 8md8 ,. 
niet lekker schiet. Vervolgens kost hetvaakeen 
hoop tijd, energie en uiteindelijkgeld voordat 

zoals een schiet~nstructeur, gunfitter, 
kolvenmaker of de betere wapenhandelaar.' Met tijd om je hou 

ledereen is uniek. De een he& kn@ @mini & 
ander brede schouders en we6 

na gaan denken over 
Een eerste vereiste is dat je van jezPtEeker 

Immers, doe je dit niet consequent dan luijkjc c,,gpz&~wordt waard 
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Schiet je linkhand@, 
mar heb je een rechter 
dominant oog, dm Edfk - 
je niet recht wer de bies. c 

je &]'kt schuin over de 
bies, wamdeor je schot 
argcms d e r s  terecht 
komt rdmrje vglwacht. 
Bierdoor %Met je rechts 

I 

van je beoogde d ~ e l  
I 
I 

Dominant I 

Dat treffers niet altijd terecht komen waar je ze voor je gevuc, 
geplaatst had, kan meerdereoomken hebben. Een van die 
oorzaken is de dominantlevan je ogen. Bij ieder rnens is &en 
oog dominanter dan het andere. Ben je rechtshandig, dan is 
datvaakje rechteroog, ben je linkshandig, dan is hetje 

linkeroog. Maar dat is niet bij 
iedereen zo. Schiet je rechtshandig 
omdatje rechtshandig bent, rnaar 
heb je een linker dominant oog, dan 
kijk je schuin over je bies. Metals trebben. Ookvoor jagers die aan een oog blind zijn of rninder 
gevolg dat je erdus naast schiet. De zicht hebben, geldt: het oog met (het meeste) zicht is je 

lijn oog- korrel-doel komt dan niet dominante oogen het geweermoet dus rechtvoor dat oog 
overeen metde lijn schouder - korrel staan. Schiet je a1 jaren met de 'verkeerde' hand, dan is 
-doel.Ben je een beginnend 

- 
' opnleuw leren schieten niet altijd wenselijk of haalbaar. In zo'n . , 

schutter, dan is de beste oplossing gevalzou een crossover kolf een oplossing kunnen zljn. Hierbij 
om Linkshandigte leren schleten. schietje met jevoorkeurshand, terwijlde loopvoor het 
Dat betekent dus dat je een geweer dominante oog staat. Heb le geen ideewelkvan je ogen het 

meteen linkshandige kolf nodig dominante oog is? Vraag dan eens aan je instructeur of hlj of zij 

hebt. Voor linkshandigen met een het weet. In de meeste gevallen kan een goede instructeur 

rechter dominant ooggeldt datzij bepalen welkoog bij jou dominant is. 
dus het beste rechtshandig kunnen 
leren schieten en dus een geweer 
meteell rechtshandige kolf nodlg 

De meeste memen 
hebben nog nooit 20:. 

kolfgezien: Em 
crossover kolf biedt 
uitkomst voor mensen 
dfe a1 jaren schieten 
met h a  voor- 
keunhand, terwijl dit. 
niet overeenkomt met 
hun dominante oog. 
Een crossover kolf 

I 

: wordt aItijd op maat I 

gemaakt i 
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dloven: een geweer met em nonnale.. 
. ,  

- F  : . .. 8, ' 8 . 8 -  

. . . - . - 
Oplossen --+i 

Watvoor aanpassing de kolf nodig heeft, hangt 
uiteraard van je lichaamsbouw af. Is de arm 
waarmee je de lopen stuurt helemaal gestrekt, 
dan is de kolf in de meeste gevallen voor IOU te 
lang. Een te lange kolf kan verschillende gevolgen 
hebben. Om ruirnte te maken voor de lengtevan 
de kolfwordt deze bijvoorbeeld In de bovenarrn 
geplaatst in plaats van in de schouder en kijkje 
niet recht over de bies. Is de elleboogvan je 
sturende arm juist sterkgebogen en voelt het of je 
het geweer in je schouder moet duwen, dan is de 
kolfvrijwelzekerte kort. Je kijktop de bies en hebt 
dus opschot, waardoorje over het doel heen 
sch~et. Vaakslaat het geweer ook nog eens tegen 
je jukbeen. In het eerste geval moet je kolfverkort 
worden, in het tweede gevalverlengd. 
Wat betreft het bu~gen van de kolfgeldt datvoor 
personen met een stevig postuur of brede 
schouders de kolfrneer buiging nodig heeftdan 
voor smalle personen. Ookde pitch - de hoekvan 
de achterkantvan de kolf- isvan belang. Het deel. k dus dat In je schouderstaat. Een andere pitch 
zorgt voor een andere drukverdeling op je 

Foto: Frederikvan Breen Guns& Gunstocks .. -@ ' 
schouder. Voorvrouwen, die anatomisch anders 
gebouwd zijn dan mannen, kan het aanpassen 
van de pitch van de kolfveelverlichting geven. 
De kolf boort dan niet rneer in de bovenkantvan 
de borst. Sowieso kan een slecht passende kolf 
veel pijn en zelfs schotangstveroorzaken.Terwijl ' 
hetvaakeenvoudigop te lossen is. - -  
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Een Monte Car10 hlfioigt &&# ' 7 * 

largeti] 
neb je het idee dat je in dewinter beter schiet U ~ I I  

in de zomer, of juist andersom? Datzou zo maar 
kunnen. Over het algemeen heb je in de winte 
dikkere kleren aan dan in dezomer. Dat kan al 
snel tweeenhalve centimeter schelen. Met andere 
woorden, in de winter'verlengt' je kleding de kolf 
6%fzo'n tweeenhalve centimeter. Ookdit is 
eenvoud~gop te lossen. Zorg dat je kolf passend I 
is op hetmoment dat je winterkledingdraagt. 
Maakof laat een plaat rnaken die ongeveer 
tweeenhalve centimeter dikis en zet dezeplaat in 
dezomertussen je kolfplaat en de kolf. In de 
winterverwijder je de plaat. Zo heb je altijd, 

I 
ongeacht hetseizoen, een kolf met de juiste 

1 Iengte. 'Cyn , - 
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Grip 
Niet alleen verlengen, verkorten, pitch aanpassen 
en buigen behoren tot de mogelijkheden. Ook 
kan de kolf opgehoogd worden via een Monte 
Carlo kolf. Dlt is met name aan de ordevoor 
mensen met een lange nek. Staat de kolf goed in 
de schouder, maar ligt de wangvervolgens niet op 
de kolf, dan isverhogen gewenst. Niet alleen kijk 
je op de bies en heb je dus opschot, ook Loop je 
het risico dat het geweer omhoog tegen je 
jukbeen aanslaat met een blauwe wang als 
gevolg. Een andere aanpassing is adaptatievan 
de greep. Voor mensen met grate of juist kleine . 
handen kan het nodig zijn de greep teverbreden 
ofte versmallen. Heb je kortevingers, dan kun je 
misschien niet makkelijk bij de trekker. Ookdit is 
op te lossen. Kortom de mogelijkheden zijn legio. 

krrm ditgc?wmlsae 
wrgroot. Vmr &md, 

md een gemiddelde 
handgrootte is deze greeg 

dus veal te gro~t  4 
&#err WW iernmci met ni 

In de winter 'verlengt'je 
kleding de kolf met zdn " 
tweeenhalve centimeter 2 

r 


