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Beoordelingsformulier
Op Nationaal Jachtschietcentrum Berkenhorst in Elspeet 
verzamelen zich op 28 januari vier leden die zich via de 
ledengroep op Facebook hebben aangemeld voor de test. 
Sandra Boudewijn, Lens Deckers, Hans van Wijngaarden en 
Michael Pallessen krijgen vandaag vier nagelnieuwe 
exemplaren van de Sauer 101 in handen. Het gaat om de 
volgende modellen: Forest in kal. .30-06, Select in 7x64,  
Classic in .243 en de Classic XT in 7x64. Aan de hand van een 

beoordelingsformulier worden verschillende onderdelen  
en eigenschappen op een vijfpuntsschaal gescoord, waarbij  
5 staat voor ‘zeer goed’. Bijzondere aandacht is er voor de 
trekkerdruk en het ontwerp van de veiligheidspal.  
De ‘Durasafe’ van de 101 maakt gebruik van een drukknop 
midden op de pal, zodat men nooit per ongeluk de buks op 
scherp kan zetten. Nadat iedereen de buksen heeft bestudeerd 
en de eerste cijfers zijn uitgedeeld is het tijd om naar de 
schietbaan te verhuizen. 

Beoordeling vanachter de buks
Tijdens de schietsessie kunnen de trekker en de trekkerdruk 
rekenen op veel lof. Leden geven de trekkerdruk de betite-
lingen ‘super’, ‘perfect’, ‘fijn’ en ‘zeer positief’ mee. Aan de 
andere kant van de schietbaan moest het echter gebeuren, na 
verloop van tijd vormt zich een beeld van de precisie van de 
buks. Op dit aspect worden de buksen het hoogst gescoord. 
Hans van Wijngaarden merkt na een paar schoten met de 
Select 7x64 op: ‘Super precisie! Een warme buks die groepeert 
op een vierkante centimeter!’  

Beoordeling Sauer 101

Algemene kwaliteitsindruk 4,18

Jachtbruikbaarheid 4,13

Betrouwbaarheid  4,50

Precisie  4,67

Trekkereigenschappen 4,50

Veiligheid 4,25

Ergonomie 4,13

Grendelbediening 4,00

Bediening van de safe 3,75

Geluidsniveau safe 3,90

Betrouwbaarheid magazijn 4,10

Bediening magazijn  4,10

Lens Deckers ‘De vormgeving van de 
safe is wennen, maar goed’

Michael Pallesen: ‘Door de 
verschillende richtkijkers 
op de buksen wordt echt 

vergelijken niet eenvoudig 
gemaakt, wat bijblijft is de 

prachtige trekkerdruk.’

Hans van Wijngaarden 
over de Classic XT in 7x64: 
‘Topkwaliteit voor een 
scherpe prijs, no.1 in  
prijs-kwaliteitsver-
houding’

Sandra Boudewijn over de Classic .243:  
‘Wat mij betreft de beste van de vier,  
qua precisie is dit echt onvoorstelbaar’

Sauer 101 Classic XT  

Trekkerdruk 950 gram

Looplengte 560 mm

Totale lengte 1.065 mm

Magazijncapaciteit  5 + 1

Gewicht (zonder kijker) 3.050 gram

Adviesprijs composite model € 1.538,-

 

LEDEN TESTEN
Wie een keuze wil maken uit het aanbod in jacht uit-
rusting ziet al snel door de bomen het bos niet meer.  
De keuzemogelijkheden zijn legio, of het nu gaat om 
kleding, wapens, optiek of andere jachtaccessoires. 
In de rubriek ‘Leden testen’ beoordeelt een 
ledenpanel telkens een of meerdere producten die 
(onlangs) op de markt zijn verschenen. 

In 2013 bracht de Duitse wapenfirma Sauer een 
nieuwe lijn kogelgeweren op de markt onder de 
benaming ‘Sauer 101’. Inmiddels is deze 
productlijn aangevuld, waardoor de jager 
intussen de keuze heeft uit acht modellen. De 
basisvarianten van deze productlijn zijn 
aantrekkelijk geprijsd en beschikken over een 
aantal unieke eigenschappen. Reden genoeg om 
een viertal modellen te testen in de praktijk.

bent u geïnteresseerd in deelname aan het 
ledenpanel? houd de oproep in de facebookgroep 
van de jagersvereniging in de gaten.
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Sauer 101

Beoordeling 
testmodellen
1 = zeer slecht  
5 = zeer goed


