
 
Van: john haufman [mailto:johnhaufman@outlook.com]  

Verzonden: maandag 26 januari 2015 18:32 

Aan: proff@proff-info.nl 
Onderwerp: gebruik Strike hold 

 

Dag Marco, 
 
Bij deze wil ik je het volgende mede delen. 
ik ben vanaf 2000 in de schietsport actief . Dat is ruim 15 jaar. 
In al deze tijd heb ik hoofdzakelijk Ballistol gebruikt maar ook andere smeer middelen zoals 
wapen olie en betreffende wapen vetten van diverse  fabrikanten. 
 
Ik was dan ook zeer sceptisch over Strike Hold. 
Dit veranderde snel nadat ik een mede schutter zijn slede van zijn Sig Sauer p226 zag sluiten. 
hierop ben ik het ook gaan gebruiken. En ik ben versteld gaan staan over de vele voordelen 
die Strike Hold heeft. 
Zoals de smerende werking ervan. Deze is droog dit heeft tot voordeel dat er geen silicone 
resten op het wapen zitten als ik het wapen lange tijd niet gebruik. Voor de 
wapenverzamelaar is deze uitermate geschikt. Hoe dan ook ik ben geen wapen verzamelaar 
maar sportschutter . Dus worden mijn wapens om de zoveel tijd gebruikt. 
 
De nu oude wijze van smeren olie en vetten hadden tot nadeel dat als ik mijn wapens 
gebruikte ik deze eerst moest afdrogen. Dat is niet meer nodig met Strike Hold.  
Dus zo uit het wapenkoffer te gebruiken. 
 
Verder vindt ik het schoonmaken na het schieten veel vlugger gaan. 
Voorheen moest men de oude olie en vetten verwijderen voordat ik aan het schoonmaken 
kon beginnen . Dit is niet meer van toepassing. Gewoon inspuiten en schoon vegen en je 
bent klaar. Voorwaarde hiervan is wel dat na elke schiet oefening de wapens worden  
gepoetst met Strike Hold. 
 
Strike Ho gebruik ik op al mijn wapens te weten Blazer lrs 2,Sig Sauer p226, Smith & 
Wesson revolver, m1 Carabijn en op mijn Springfield m1A 
Betreffende de lopen van mijn wapens, tot op heden heb ik geen problemen ondervonden 
van Strike Hold, de precisie is hetzelfde gebleven.  
 
mvgr John Haufman actief lid van SSV 2002 en SV Maastricht 85 
                                    Pasief lid , SV AVRM, M1 Nederland , APS-DSR en De NPSA-IPSC 
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