Kaliber uitvoeringen Replica’s Lever Actions laatst bijgewerkt 4-11-2021
Er is een groot gebrek aan kennis over welke Lever Action wapens in welke kalibers toegestaan zijn in
Dreyse en Pope en zoals omschreven in de Richtlijnen voor het mede invullen en ondertekenen van
WM-3 formulieren door verenigingsbestuurders uitgegeven door de KNSA in punt 1:
De aanvrage voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen door een schutter,
wordt aan de achterzijde mede ingevuld en ondertekend door het bestuur van zijn vereniging.
Aangezien de regelgeving mede is gebaseerd op het vertrouwen dat in het bestuur van een
schietvereniging kan worden gesteld (aldus de minister van justitie), dient die invulling gewetensvol
en deskundig te geschieden
Dit document probeert hierin duidelijkheid te brengen.
Welke zwart kruit kalibers zijn in originele lever action wapens gebruikt:
Henry 1860: .44 Henry Flat
Winchester 1866: .44 Henry Flat
Winchester 1873: .32-20 / .38-40 / .44-40
Winchester 1876: .40-60 / 45-60 / .45-75 / 50-95 Express
Winchester 1886: .38-56 / .38-70 / 40-65 / .40-70 / .40-82 / .45-70 / .45-90 /.50-110 Express /.50-11450
Winchester 1892: .32-20 / .38-40 / .44-40
Winchester 1894: .32-40 / .38-55
Marlin 1881: .32-40 / .38-55 / .40-60 / .45-70 / .45-85
Marlin 1888: .32-40 / .38-40 / .44-40
Marlin 1889: .25-20 / .32-20 / .38-40 / .38-55 / .44-40
Marlin 1893: .32-40 / .38-55
Whitney-Kennedy lever action large frame: .40-60 / .45-60 / .45-75 / .50-95 Express
Whitney-Kennedy lever action small frame: .32-20 / .38-40 / .44-40
Whitney 1878 Burgess rifle: .45-70
Colt Burgess lever action: .44-40

Welke zwart kruit kalibers zijn in originele slide action wapens gebruikt:
Colt Lightning medium frame: .32-20 / .38-40 / .44-40
Colt Lightning large frame: .38-56 / .40-60 / .45-60 / .45-65 /.45-85 / .50-95 Express
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De Replica’s lever action welke op de markt zijn met de kalibers en de kalibers welke toegestaan
zijn in Dreyse en Pope (SWR deel 7 KNSA) .
Uberti/Perdersoli
Model 1860: .44-40 / .45LC
Toegestaan: (Dreyse en Pope) .44-40
Model 1866: .22LR / .22MAG. / .32-20 / .38SP. / .38-40 / .44SP. / .44-40 / .45LC
Toegestaan: (Dreyse) .44-40 (Pope) .32-20 / .38-40 / 44-40
Model 1873: .32-20 / 38SP. / .38-40 / .357 MAG. / .44SP. / .44-40 / 45LC
Toegestaan: (Dreyse) .44-40 (Pope) .32-20 / .38-40 / 44-40
Model 1876: .45-60 / .45-75 / 50-95
Toegestaan: (Pope) .45-60 / .45-75 / 50-95
1883 Colt Burgess : .44-40 / .45 LC
Toegestaan: (Pope) .44-40
Model 1886: .45-70
Toegestaan: (Pope) .45-70
Model 1894: .30-30 / .38-55
Toegestaan: (Pope) .38-55
Winchester
Model 92: 44 Rem Mag / 357 Mag / 44-40 Win / 45 Colt
Toegestaan: (Pope) .44-40
Model 94: .30-30 / .38-55
Toegestaan: (Pope) .38-55
Rossi
Model 92: .22 LR / 44 Rem Mag / .45 L Colt / 357 Mag / 454 Casull / .44-40
Toegestaan: (Pope) .44-40
Henry
Model 1860: .44-40 / .45LC
Toegestaan: (Dreyse en Pope) .44-40
Model Big Boy: Niet Toegestaan
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De Replica’s slide action welke op de markt zijn met de kalibers en de kalibers welke toegestaan
zijn in Pope (SRW deel 7 KNSA).
Uberti
Colt Lightning 1884: .357 MAG. / .44-40 / .45 LC
Toegestaan: (Pope) .44-40

Aanvullende informatie waarom sommige kalibers en wapens niet toegestaan zijn.
De Marlin 95 welke begon als de Marlin 1895 wordt nog steeds geproduceerd door Marlin alleen in
1895 is Marlin overgestapt als bedrijf om alleen nog maar wapens te maken welke geschikt zijn voor
moderne kruitsoorten dus de Marlin 1895 is nooit als zwart kruit wapen gemaakt. Dat sommige
patronen de overstap naar modern kruit hebben overleeft (b.v. .45-70 en .38-55 deze worden nog
steeds gemaakt) is geen reden om het wapen toe te staan in de Historische Wapengroep.
SWR deel 7- 2.2.1
N° 56 Pope - individueel - (team Walpole)

A.

Geweer: Elk type enkelloops achterlaad-kogelgeweer met getrokken loop, zowel enkelschots
als repeterend, ontworpen voor het gebruik van zwartkruit-patronen, model van vóór 1900,
kaliber minimaal .22CF (5,6 mm), met uitzondering van kaliber .22” randvuur.

B.

Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar
profiel naar origineel model. Diopter en ringkorrel toegestaan, indien origineel van model.

C.

Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf. D Houding: Staand.

D.

Afstand: 50 meter.

SWR deel 7- 2. 2.1
N° 57 Dreyse - individueel - (team Sömmerda)

A

Geweer: Elk type militair enkelloops achterlaadgeweer, zowel enkelschots als repeterend, in
de uitvoering zoals die bij enig land met dat kaliber en die hulsvorm in gebruik is geweest,
ontworpen voor het gebruik van zwartkruit patronen, model van vóór 1900, kaliber 8 mm
(.323") of groter.

B

Vizierring: Originele richtmiddelen of replica's naar origineel model. Korrelhoogte vrij maar
profiel naar origineel model.

C

Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.

D

Houding: Staand.

E

Afstand: 50 meter.

F

Het is niet toegestaan om de loop gedurende de serie te wissen.

G

Een trekkerversneller is niet toegestaan.
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SWR deel 7- 7.3
Deze wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als met een
eenheidspatroon, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn samengevoegd.
Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en ontworpen voor het gebruik van zwart
kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd te hebben behouden. De te gebruiken munitie moet
eveneens van een model van vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type wapen waarmee geschoten
wordt. Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en eventueel voorzien van een
papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van mantelkogels en/of gas- checks is niet
toegestaan.
Bovenstaand artikel nummer geeft ook aan dat patronen gebruikt moeten zijn in het type wapen. Dit
geeft een kleine flexibiliteit om Lever Actions waar geen replica’s worden gemaakt in de originele
munitie uitvoering (b.v. de winchester 1860 en 1866) toch te kunnen gebruiken daar deze replica’s
wel in .44-40 worden gemaakt en deze in andere Lever Actions (Type wapen)wel origineel werden
verschoten dus mogen deze wapens met deze munitie gebruikt worden.

