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• 18 pagina’s nieuws
• Veertig jaar CZ 75
• IWI Jericho 941
• Korth pistool

SHOT Show 2016BP
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Het Amerikaanse bedrijf Lucky 
Shot maakt gadgets van ver-

schoten patroonhulzen, in allerlei kali-
bers, al dan niet voorzien van een pro-

jectiel. Misschien niet altijd even 
handig, maar vaak goed voor 
een glimlach. Op de SHOT 
Show hadden ze bijvoorbeeld 
de ‘artillerie troon’, een stoel 
uit groot-kaliber munitie. In 

ons verslag van de beurs staat er 
een foto van. Hun meeste pro-

ducten zijn een stuk hand-

zamer, zoals de afgebeelde .50 BMG 
flessenopener (ook verkrijgbaar in .308 
of 20 mm Vulcan), of de oordopjes 
gemaakt van twee 9 mm Para hulzen. 
Er zijn houten kistjes met een 20 mm 
Vulcan, 25 mm Bushmaster of 30 mm 
A-10 GAU-8 patroon, een Gatling Gun 
Bar met een 30 mm GAU-8 patroon als 
borrelfles en zeven ingekorte hulzen 
als borrelglaasjes, en verschillende pa-
tronen die je als handgreep op de bier-
tap kunt zetten. Het complete aanbod is 
te vinden op www.luckyshotusa.com.

Lucky Shot

Het is niet altijd gemakkelijk om de slede van een pistool ach-
teruit te halen, vooral niet als je minder kracht hebt, of door 
omstandigheden maar één hand kunt gebruiken. Dan kan de 
Racking Assist helpen. Het apparaatje is bedacht door Russ 

Hoeffken, die direct ook maar de fir-
ma Racking Assist, LLC oprichtte 
(www.rackingassist.com). Het ap-

paraat bestaat uit een aluminium voetstuk met een pin, en een iets 
kortere kunststof cilinder. Het voetstuk is doorboord, zodat het 
kan worden vast-
gezet. Om de Rac-
king Assist te ge-
bruiken zet je de 
loop over de pin, 
en duw je het pis-
tool naar beneden. 
De voorkant van 
de slede wordt 
tegenhouden door 

de kunststof 
cilinder, de 
loop glijdt 

tussen pin en 
cilinder en zie 

daar: de slede gaat 
naar achteren. Het 
afgebeelde exem-
plaar is voor stan-
daard lopen van 9 
mm tot .45, en er 
is ook een versie 
voor bull barrels. 

Sledehulp

Voor de liefhebbers: een .50 patroon als kroonkurk opener.
Lucky Shot maakt gadgets van verschoten patroonhulzen, zoals oor-
dopjes van 9 mm Para hulzen.

De Racking Assist.
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Talon Grips
Fabrikanten van pistolen met een kunststof kast doen hun best die zo han-
teerbaar mogelijk te maken. Maar wat als je de structuur te scherp 
vindt, of juist niet ruw genoeg? De firma Talon Grips heeft daar 
een oplossing voor, met zijn ‘Rear Wrap’. Het is een soort 
sticker: een laser-gesneden sjabloon dat op de pistool-
greep kan worden geplakt, en alle vier de kanten van 
de greep bedekt. Als de greep op zijn plek zit moet 
hij worden verwarmd (liefst met een haardroger) zodat 
hij wordt gefixeerd. Talon heeft drie texturen: glad, rub-
berachtig, zoals het afgebeelde exemplaar, en ruw. Die 
laatste lijkt op schuurpapier. SAM heefteen exemplaar 
meegenomen, maar het ontbrak ons nog aan de tijd om het 
op de Glock te plakken. Dat ziet u in het volgende nummer. 
Talon heeft zijn grepen voor een keur aan pistolen. Het aanbod is te 
vinden op www.talongrips.com.

Zero Tolerance
Zero Tolerance is een messenmaker. Die vindt u normaliter 
in ons andere tijdschrift, Messenmarkt. Maar Zero Tolerance 
maakt ook tactische pennen, en die kunnen weer wel in SAM. 
Het afgebeelde exemplaar is een collector’s item, want het werd 
uitgereikt tijdens het feestje dat Zero Tolerance dit jaar Las Ve-
gas hield, bij gelegenheid van het tienjarig bestaan. De pen is 
van 6061-T6 vliegtuigaluminium en heeft een ‘Rite in the Rain’ 
punt. De jubileumpen heeft geen glasbreker. De pen is hier ge-
fotografeerd op het bijbehorende notieboekje.

De Talon Rear Wrap zoals hij 
wordt geleverd.

De instructies. We gaan ermee aan de gang en in het volgende nummer 
tonen we het resultaat.


