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Gestoog, slukie voor stukie, bir by bit, begint Pele Lincoln noom en fqsm op te bouwen onder Europese precisieschullers.Onder de firmqnoqm Roedole Precisionzer hii een immer uitbreidend polel oon fiine cuslom en
semi-custom geweren op de mqrkt. Wii konden vers von de pers twee Roedole Avengers teslen. Een genol!

ls er lezers zijn die zich op de kop
'waar hebben we die naam
krabben eerder gehoord?- dan is dat begrijpe-

Assemblage
Welbeschouwd is Roedale Precision
een assemblagebedrijf. Men past

Roedale Precision in Nederland en Belgiö

bestaande ontwerpen vaak aan, laat
deze buiten de deur maken en zet ze

reeds in editie 89. Met een test van een hlper-

tenslotte uiterst secuur in elkaar.

lijk. AK56

Wapenmagazine introduceerde

Het Roedalechassis.

strak gebouwde M14 die door Pete Lincoln
onder handen was genomen.
Toen wij onlangs de kans kregen om niet ddn
maar twee echte Roedale grendel-custombuksen aan de tand te voelen, compenseerdedat
weer mooi dat intens trieste gevoel dat we die
dag hadden omtrent het gedrag van het KNSA
"Skippy"
"Bakkertje",
bestuur.Martin
en Kees
bedankt voor het aanbiedenvan de therapie!
Royal Engineers
'splinternieuw' het
Nee, nieuw in de zin van
is
Avenger model niet. Roedale heeft inmiddels

De sublieme CG trekker. Een juweeltje!

de Avenger II uitgebracht die weliswaar niet in
techniek maar wel in uitvoering andersis. Ach,
zolang de Avenger II maar minstens dezelfde

De kleine dingen
Precisiegeweren zoals de Avenger, zijn geen
staaltjesvemuft maar blinken juist uit met hun

klassein huis heeft...

eenvoudigeopbouw. De echte waarde van deze
buksen zit in de manier waarop een en ander
gefabriceerd en in elkaar gezet is. Zijn alle
boringen haaks?Ziln alle pasvlakken parallel?
Is het materiaal op strategischeplaatsencorrect

Roedalemaakt de actiesniet zelf maar gebruikt
ondermeerNieuwzeelandseBarnard systemen.
Ook besteedt hij zaken uit in Duitsland. Ja,
Duitsland. Daar is Pete Lincoln uiteindelijk
neergestreken na een carriöre in het Britse
geniekorps en een burgerjob in de Europese
ruimtevaartindustrie. In zijn vrije tijd sleutelde
hij toen al aan zijn eigen geweren en die van
mede-sportschutters.(Toen Lincoln acht jaar
was, verbouwde hij al lucht- en vuurwapens!)
Enkele jaren geleden werd de dienstbetrekking
opgezegd en was Roedale Precision nabij
Osnabrück een feit. De naam Roedale komt
van de streek in Yorkshire waar Lincoln oorspronkelijk vandaan komt
Goed, genoeg volslagen nutteloze i
Over naar de buksen!

Lincoln met een van de eerste buksen die
hij voor een Nederlandse klant bouwde.
Denk aan de al genoemdeAvenger actie en de
3-noks grendel. (Roedale ontwerp maar ze
doen heel sterk aan de Tikka 3 en Barnard actie
denken.) Ook de aluminium./kunststof lade is
zo'n geval. Ja, helemaal met u eens: deze unit
lijkt als twee druppels Schnappsop de overbekende kolf van Accuracy International. (De
nieuwste Avenger II kolfis dus een 100% specifiek Roedale model met naar onze smaak niet
over Q.venmoole

gehard?Ligt de boring exact in het hart van de
Lothar Walther matchloop? Ligt de kamer
exact in het verlengde van de boring. Is de
headspace in orde? Is het Cc-trekkermechanisme rammelvrij maar ook heel erg belangrijk - spanningsvrij onder de actie bevestigd?
'zuigend' in
Ligt de complete actie
de lade?
Enzovoort enzovoort enzovoort. Dat allemaal.
beste aanbidders van de nul
waar het voor

Snoepwinkel
Smullenmaar.Vanbijvoorbeeldde 20 MOA helling die de geintegreerde Picatinnyrail al maakt.Scheeltweer het nodigegeduvelmet after
marketmontage-vulplaatjes
die overalop passenbehalveop uw geweer.
En de al genoemdeCG trekker waarvande schoenzelf in lengterichting
verschuifbaar
is. Eenuitkomstvoor schuttersmet eenhandmaatdie niet
overeenkomt met die van de ontwemer van
de pistoolgreep.
Afijn, de makers van deAvengers weten hun
weetje. Wat je als klant alleen hoeft te doen
is rondlopen in de Roedale precisie-snoepwinkel en de beste smaken uitkiezen.
Het is deze echte custom-mogelijkheid die
geen enkele Avenger er hetzelfcle uit laat
zien. Zo koos Martin voor een zandkleurige
Gunkote finish, een Parker-Hale voorsteun

en een medium contour loopprofiel, terwijl
Kees voor de klassieke*TRG" sportgeweeruitstraling ging. Zwart, Harris tweepoot, zeer
heavy barrel en geen mogelijkheidvoor een
mondingsrem.
Althans,niet op het hier afgebeeldezwartewapen.Keeshadbij het shoppen
kennelijk nog wat wisselgeldin de knip en
bestelde zijn Avenger met een extra .308
Winchestergekamerdeloop. Daaroppast wöl
eenmondinssrem.UiteraardfabrikaatRoedale. De redactie kon twee 6%x47Lapua Avengers beproeyen (inks). Eentje kwam zelfs met
een wisselloop in kaliber .308 Winchester (rechts, helaas niet beproefd). De eigenaren
De onweerstatnbare 6Yz!
hebben duidelijk een verschillende smaak qua uitvoering, kleur en loopdikte.
In welk kaliberzijn de in dit artikelafgebeelde
buksen eigenlijk gekamerd? Ha, een fijne verrassing. Beide geweren
verschietende 6%x 47 mm Lapua patroon. Dat maakt het leven van een
wapenjoumalist nou zo leuk je kunt met de meest uiteenlopendeen niet
alledaagsekalibers aan de gang! De 6YzLapla is nog niet zo heel lang
op de markt maar wint gestaag aan populariteit onder long range schutters. Waarom? Welnu, de kogeldiameter van 6,5 mm lijkt een onweerstaanbare aantrekkingskracht te hebben. Zowel op militair- als op sportgebied. Zo kennen we natuurlijk allemaal de fijne kwaliteiten van de 6%
x 55 "Zweedse" Mauser. En de 6VzGrendel. En de 6/z x 284. En nog een
hele tris 6Y, nrn kalibers die de afgelopen 100 jaar zijn bedacht,
beproefd, gewildcat, uitgerekt, opgereld, verlengd en verkort. De 6Yzx
47 Lapua huls lijkt aldus een uitstekend 6% mm-compromis te zijn.
Geen overkill en overbore kruitcapaciteit, groot genoegom bijvoorbeeld
37 grain Nl40 kruit te bevatten maar toch compact genoeg om een hele
korte, stijve actie mogelijk te maken. (Overigens heeft Hornady het concept bijna I op 1 gekopieerd en als 6,5 Creedmoor op de markt gebracht.
Het gaat maar door!)
Slaap, schutter, slaap!
Nu is zo'n alinea die over de accuratesse Eaat en het gevoel dat een
wapen de schutter geeft, al zo vaak geschreven, dat we er eigenlijk dit
keer maar vanaf zien. Niet in de laatste plaats omdat deze Roedale buksen zo slaapverwekkend accuraat zijn. Heus echt origineel waar. Toen
Martin bijvoorbeeld de allereerste5-schots goep op 100 meter met zljn
wapen schoot, eindigde dat
meteen al met een bijna rond
gat van ongeveer 10 millimeter.
Trek daar het kaliber van af
en je houdt een netto groep
over van nog geen 4 millimeter! Dat lukte hem de
avond dat we de wapens
beproefden op de fijne schietaccom-

De portemonneetswaren
kennelijk min of meer evendik!

modatie van SV Griffioen
te
Amersfoort, net niet nog een keer.
Logisch. Er staan-driekerels achterje

te zieken,je wiendin zit op de
banknaarjete kijken ennaast
je ligt een schietmakkermet
eenzelfdewapenin hetzelfde
kaliberte proberenof hij jou
eruit kan schieten.Bovendien
heb je een dag hard werken
plus eenautorit van eentwee
uur achterde rug.
Wat bijna idem dito opging Gladde grendel of met klassieke
voor Kees.de buurmanschut- '6Stolle"spiraalgroeven.
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De lopen van de hier besprokenwapens zijn 28
inch lang en hebben een spoed van 1 op 8Yz

cm het maximale üt de 6% Lapua patroon
haalt. Nou, een mooi onderwerp voor na het
schieten,achtereen glas bier.

inch. Normaliter zljn wij geen liefhebber van
lopen die Ianger zijn dan 60 centimeter maar
beide eigenaren bezwoeren ons dat je met 71

Omdat customgewerennooit hetzelfde zijn, is
een artikel als dit nauwelijks bruikbaar voor de
'Die mottiliefhebber die enthousiast roept:

ze dienen.

kookhebbuh!' Wat wii veronderstelden
toen wij de door Roedale onderhanden
genomen M14 testten,heeft het schieten
met de Avengers bevestigd: dit customhuis levert uitstekend werk af.
Maatwerk. In opdracht. Als het moet
helemaal toegewijd en toegespitst op
slechts d6n discipline en volgens uw
wensen. En een prettige verrassing: de
prijzen vallen alleszins mee. Zo kwam
de zandkleurige Avenger op € 3.150,kaal. Dus zonder voorsteun, kijker en
rem. Dat is dus een custombuks voor
ruweeg de prijs van een Sako TRG.
Surf naar www.roedaleprecision.com of
stap in de auto of op de motor en kachel
eensde grens over naar Hasbergen.Ligt

Handig, zo'n tong-in-wang schuifmaat! En we
meten hier niet eenshet bestegroepje!

zo le zien bij Osnabrück.niet eens zo
heel ver van Enschedevandaan.
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