
Van: Willem Konings [mailto:willem.konings@planet.nl]  
Verzonden: woensdag 16 september 2015 17:57 
Aan: 'Strike Hold Benelux' <info@strikehold.nl> 
Onderwerp: RE: Feedback Strike Hold 
 
Hoi Marco, 
 
Even een update over mijn gebruik van Strike Hold. In een eerdere review had ik al gemeld dat ik dik 
tevreden was met het schoonmaken en smeren van mijn .357 magnum revolver.  
 
Onze vereniging SV de Lang Luip bestaat al 21 jaar en telt 65 leden. Wij schieten bij ESS te Stein. Onze 
leden schieten zowel met handvuurwapens als geweren. Dit met zowel zwartkruit als nitrokruit.  
Ik had een aantal samples uitgedeeld en de meeste leden waren er erg enthousiast over en zeiden 
dat zodra hun andere smeermiddelen op waren zij zeer zeker over zouden gaan op  Strike Hold. 
 
Ik heb toen straks nog even mijn .30 M1 carabijn onder handen genomen. Fantastisch hoe soepel de 
grendel nu naar achteren glijd als ik hem open trek. De hulzen zullen er nu gemakkelijker uitvliegen.  
 
Ik heb nog meer gedaan met  Strike Hold. De scharnieren van een aantal deuren in mijn huis 
begonnen hinderlijk te piepen. Normaal sla ik de pennen eruit en ik vet ze weer in.  
Nu wat Strike Hold er op gespoten en voila, geluid is weg. De derailleur van de fiets haperde vaker, ik 
dacht al aan vervanging van de ketting en de tandwielen maar na 1 behandeling met Strike Hold van 
de kabels, en de al genoemde onderdelen schakeld hij weer beter als toen de fiets nieuw was. 
 
Er waren en paar nijp- en kniptangen gaan roesten door een lekkage. Ik kreeg ze bijna niet meer 
open of dicht. Strike Hold erop effe wat bewegen en ze functioneerden weer. Ik zal jullie te zijner tijd 
op de hoogte houden wat ik allemaal verder met Strike Hold heb gedaan. 
 

Met vriendelijke groet, 

Willem Konings 

 Voorzitter SV De Lang Luip 
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Van: Willem Konings [mailto:willem.konings@planet.nl]  

Verzonden: 26-2-2015 19:17 

Aan: Proff@proff-info.nl 
Onderwerp: Feedback Strike Hold 
 
Beste Marco, 
  
Nadat ik de sample gebruikt had heb ik meteen een bus gekocht. Het is fantastisch spul. Ik heb 
meestal hardnekkige kruitaanslag op de trommel van mijn .357. Dit laat zich nu moeiteloos 
verwijderen met Strike Hold. Het wapen gaat nu ook lichter af door de optimale smering. Ik kan het 
iedereen aanbevelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Konings 
Voorzitter SV De Lang Luip 

 

 

 
Van: Willem Konings [mailto:willem.konings@planet.nl]  

Verzonden: donderdag 22 januari 2015 14:50 
Aan: Proff@proff-info.nl 

Onderwerp: Strike Hold 

 
Beste heer Smeets, 
 
Met belangstelling heb ik u demonstratie van Strike Hold gevolgd tijdens de vergadering van ESS te 
Stein. Wij zijn SV De Lang Luip met 51 leden waarvan 47 met eigen wapens. Gaarne had ik samples 
van u voor onze leden ontvangen. U kunt ze t.b.v. W. Konings SV De Lang Luip afgeven aan Ton of 
Gerda, de kantinebeheerders. 
 
Alvast bedankt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Willem Konings 
Voorzitter SV De Lang Luip 
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