Wapens
Wapens doden geen mensen, mensen halen nog altijd de
trekker over
Na het zoveelste dodelijke wapenincident in de militaire- en politiewereld met de moderne AANVALSWAPENS in de vorm van een Glock of Walther PPQ, wil ik iedereen waarschuwen voor het
gebruik van deze wapens. Natuurlijk is elk wapen dodelijk, vergeet niet dat ook een BOT MES dodelijk is! Zelfs een sjaal, een stropdas of een balpen. Ik snap nog steeds niet waarom alleen vuurwapens in de ban zijn gedaan door de overheid. Ik kan zelfs met een schoenveter iemand zijn nek breken zonder veel moeite, al is die persoon (liefst) 20 centimeter groter en 40 kilo zwaarder!
Alles wat men in handen krijgt kan op een destructieve manier worden gebruikt tegen je medemens terwijl velen dit niet beseffen en het vertelt me dat daarom veel mensen denken vuurwapens
nodig te hebben om zichzelf te kunnen verdedigen. Natuurlijk ga ik me in dit verhaal niet opwerpen
als een wapenexpert omdat ik weet dat er vele betere wapenkundigen rondlopen dan ikzelf. Dat is
echter niet hetzelfde als, ik kan niet met wapens omgaan of niet schieten. Misschien dat ik een Walther P5, P99 of PPK pistolen niet meer blindelings uit elkaar kan halen maar ik weet nog steeds hoe
het moet, geloof me. De Glock en de PPQ hebben me nooit aangetrokken, hier het waarom!

Het ‘mankement’ van de GLOCK 17, 21 en de Walther PPQ
Van deze pistolen is de veiligheid quasi aanwezig en nauwelijks te gebruiken. De iets vooruitstaande trekker is de ‘veiligheid’. Dat is in mijn ogen een uitnodiging om ongelukken te krijgen. Dodelijke ongelukken wel te verstaan. Er is geen haan zodat ook het ontspannen als het wapen is doorgeladen zal ‘vergeten’ worden door meeste mensen die een dergelijk pistool hanteren.
Hier een link na een zoveelste schietincident met een Glock, ditmaal bij de Franse politie na een
spelletje ‘snel trekken’ van het pistool.
De Walther PPQ is het aanvalswapen bij onder
andere de Amerikaanse Navy Seals. Een paar jaar
geleden zat een seal samen met zijn vriendin iets
te drinken in een café waarbij hij zijn ‘persoonlijke’ wapen tevoorschijn haalde en spelenderwijs
tegen zijn slaap zette. Het wapen was doorgeladen, heeft geen afdoende beveiliging, de trekker
kan niet worden ontspannen op een gemakkelijke

manier zonder het magazijn eruit te halen en is uitermate gevoelig, en het schot ging af. Hij dood en
zijn vriendin voor het leven getraumatiseerd!
Indien politieagenten en militairen, specialisten gewend om met wapens om te gaan, per ongeluk
zulke wapens afvuren dan moeten we GROTE VRAAGTEKENS zetten bij deze vuurwapens hun
veiligheid.

Hier ziet u de ‘dubbele’ trekker nogmaals waardoor het pistool zogenaamd beveiligd wordt!

PPQ staat voor Police Pistol Quick Defence, in mijn ogen synoniem voor AANVALSWAPEN

Geen enkele veiligheid bij een Glock is gemakkelijk te bedienen en men heeft beide handen nodig om deze te grendelen of ontgrendelen. Niemand zal zich ‘in het veld’ hiermee bezig houden. Dit is om ongelukken vragen!

Een Glock is taboe en wat de Walther betreft blijf ik bij de P99! Veilig voor alle medemensen!

