
 

 
 

Waarom Henry 
 

Om misverstanden te voorkomen Henry is een facultatief opgezette discipline zoals 
omschreven in de circulaire punt 2.6 

 
Het bestuur van de s.v. Dutch Muzzleloaders ontdekte dat een aantal schutters welke wapens 
hebben voor de discipline Pope niet naar wedstrijden gaan om de veel geuite reden “we doen mee 
voor spek en bonen”. Een groot aantal van deze schutters gebruiken wapens in de zogenaamde 
pistoolkalibers en zijn veelal Lever action wapens. Wij  willen proberen met het introduceren van 
de discipline Henry om deze schutters ook de mogelijkheid te geven om met gelijksoortige wapens 
een onderlinge competitie te schieten en daardoor ook deze schutters te betrekken in wedstrijden. 

 
Wij willen ook in het KNSA wedstrijdseizoen 2023-2024 wedstrijden organiseren voor alle 
schutters welke interesse hebben in deze discipline (Henry). Een overzicht van deze wedstrijden 
staat vermeld op de site www.KNSA-HW.nl .    

 
Henry– individueel -(team Smith & Wesson) dit is een  facultatief opgezette discipline 
 
A Geweer: Elk type enkelloops achterlaadgeweer met getrokken loop, zowel enkelschots als 

repeterend model van voor 1897, ontworpen voor zwartkruit patronen welke in deze 
periode gebruikt zijn in revolvers of pistolen. De zwartkruit patroon moet daadwerkelijk in 
een revolver of pistool voor 1897 gebruikt zijn welke alleen geschikt was voor zwartkruit 
met uitzondering van kaliber .22 randvuur 

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

C Schijf: ISSF 50-meter pistoolschijf.  
D Houding: Staand. 
E Afstand: 50 meter.    
F Een trekkerversneller is niet toegestaan 
G Standaard kolf, palm- of handsteun en/of schouderhaak is niet toegestaan. 

 
De naam voor deze discipline is afgeleid van de patroon .44 Henry Flat  Rimfire daar deze in de 
geweren Henry en Winchester model 1866 werden gebruikt maar ook onder andere in Colt 
revolvers. 
 
De naam voor het team is afgeleid van de patroon .32 Short Rimfire van Smith & Wesson welke 
gebruikt werd als eerste in de revolver van Smith & Wesson model 1½ en 2 maar werd later ook 
gebruikt door andere fabrikanten van revolvers en pistolen en ook meerdere geweren van 
verschillende fabrikanten werden voor deze patroon gemaakt. 
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