
Productgegevens Benelli 828U
Beretta  

Silver Pigeon I Blaser F16 Browning 725 Browning 525

Adviesprijs € 2698 € 2065 € 3099 € 2750 € 1949

Gewicht (kg) 2,8 3,2 3 3,3 3,5

Kaliber 12 12 12 12 12

Looplengte (cm) 76 (of 71) 71 (en 67, 76) 76 (of 71) 76 (en 71, 66) 76 (en 71)

Kolflengte (cm) 38 38 38 37,5 38

Totale lengte (cm) 121 116 120 120,5 121

Kolfplaat rubber rubber rubber rubber rubber

Verwisselbare chokes ja ja ja ja ja

Linkshandig verkrijgbaar ja ja ja ja ja

Bijgeleverde accessoires koffer + 5 chokes koffer + 5 chokes koffer + 3 chokes koffer + 5 chokes koffer + 4 chokes
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Diana van der Valk neemt vijf  
hagelgeweren op de korrel
Je bent geslaagd voor je jachtdiploma. Tijd dus om je 
jachtuitrusting uit te breiden. En bijvoorbeeld een 
hagelgeweer uit te zoeken. Maar waar moet je nu op 
letten? Diana van der Valk test vijf hagel geweren  
in de midprice range.

hagelgeweren 
getest

Diana van der Valk
Diana van der Valk is schiet instructeur, 
eigenaar van schietschool Diana (www.
schietschooldiana.nl) meer        voudig 
Nederlands kampioen Olympisch Skeet, 
KNSA-docent en SJN-examinator.

Van boven naar beneden: 
Browning 525, Browning 725, Blaser F16,  
Beretta Silver Pigeon, Benelli 828U

Tekst en foto’s Myrthe de Bruin
Met dank aan KSV Baerlebosch in Didam voor het gebruik  
van de baan en het sponsoren van de kleiduiven en patronen  
(ksvbaerlebosch.nl)

Benelli 828U
De 828U is het eerste bockgeweer dat Benelli op de markt zet en is 
een relatief nieuw type geweer, dat zich nog moet bewijzen. De 
eerste indruk van het geweer is dat het er innovatief en mooi 
uitziet. Tijdens het schieten wordt duidelijk dat de balans van het 
geweer goed is; het geweer zwaait makkelijk. Ook ligt het geweer 
mooi vlak. Doordat het geweer licht is, is de terugslag wel wat 
heftiger. Niet zozeer in de schouder, maar wel tegen de wang. Het 
geweer slaat omhoog. In de kolf zit een gepatenteerde buffer 
(Progressive Comfort) die een gedeelte van de terugslag 
absorbeert. Dit zorgt er dus voor dat de terugslag, gezien het 
gewicht van het geweer, op de schouder beperkt is, maar 
vermindert niet de terugslag op de wang en het jukbeen. Door de 
ingebouwde buffer kan dit geweer niet gebogen worden. Zelf de 
kolf met hout verlengen is ook geen optie. Om de kolf te verlengen 
en te ‘buigen’ wordt het QuadraFit systeem meegeleverd. Dit 
systeem bestaat uit een aantal metalen plaatjes die je tussen je 
kolf en bascule kunt zetten om zo de kolf in de voor jou juiste stand 
te zetten. Daarnaast zijn er verschillende diktes kolfplaten om de 
kolf te verlengen. Korter maken is dus geen optie. De 828U is een 
bockgeweer met veel technologie. Naast het Progressive Comfort 
systeem en QuadraFit systeem heeft dit geweer een automatische 
safe, kan bij dit geweer de hele trekkergroep verwijderd worden 
voor onderhoud en zit er in de bascule een veersysteem met 
bewegende plaatjes die de patronen in de bascule opsluiten. Veel 
technisch vernuft dus, maar ook veel onderdelen waar zand en vuil 
tussen kan komen. De vraag is dus of dit geweer in het veld op de 
langere termijn zijn kwaliteit behoudt.

de voor- en nadelen van de vijf geteste geweren op een rij



Beretta Silver Pigeon I
De Beretta Silver Pigeon I ziet er mooi uit, zoals je mag 
verwachten van een Italiaan. Tijdens het schieten blijkt dat er 
veel gewicht op de voorste hand rust, waardoor het zwaaien 
minder soepel gaat. En de Silver Pigeon I heeft een hogere kolf 
waardoor het geweer opschot heeft. Daarnaast heeft de trekker 
aan de linkerkant een scherpe rand - ook op de linkshandige 
versie - wat het voor linkshandige schutters onaangenaam 
maakt. Het sluitsysteem van de Silver Pigeon I is erg kwetsbaar. 
Het geweer sluit op twee pinnen waar tijdens het schieten veel 
druk op komt te staan. Bij intensief gebruik van het geweer 
zullen de gaten waarin de pinnen vallen ovaal worden, 
waardoor er speling in het geweer komt. De duurdere modellen 
van Beretta hebben dit systeem overigens niet, maar zijn 
uitgerust met een veel solider systeem. 
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Blaser F16
Blaser, toch vooral bekend van de kogelgeweren, 
heeft nu ook een bockgeweer op de markt gezet. 
Dit geweer van Duitse makelij oogt strak.  
Het geweer heeft een lage bascule en een zeer 
goede balans. Hierdoor gooit het geweer 
makkelijk aan en is het zeer wendbaar. De kolf 
heeft een palmzwel waardoor het lekker in de 
hand ligt en is zowel rechts- als linkshandig 
verkrijgbaar. Het voorhout heeft geen metalen 
onderdelen, waardoor je bij veel schieten je niet 
kunt branden aan het voorhout. Het geweer sluit 
als een huis en het Ejection Ball System zorgt 
ervoor dat de ejectors alleen bij het afvuren 
gespannen worden. Na het uitwerpen is de 
spanning van de ejectors af en bij het sluiten van 
het geweer blijft dit dus zo. Hierdoor worden de 
ejectors alleen gespannen als ze ook echt iets 
moeten uitwerpen en gaat het ejectiesysteem 
langer mee. De selector voor de lopen zit bij de 
Blaser F16 voor in de trekkerbeugel en dus niet 
zoals bij de meeste hagelgeweren bovenop de 
kolf, net onder de sleutel. Daarnaast onderscheidt 
de Blaser F16 zich van andere bockgeweren door 
zijn conische bies. Bij de bascule is de bies breder 
(9 mm) dan aan het uiteinde bij de korrel  
(7,5 mm). Een nadeel van de Blaser F16 is dat er 
standaard maar drie chokes meegeleverd 
worden. Het speciale balanssysteem van Blaser  
is optioneel en kost dus extra geld.

Kies altijd een geweer dat bij je past. Ga dus niet alleen 
op de prijs af, maar bedenk wat belangrijk voor je is. Wil 
je liever een lichter geweer? Of toch liever een geweer 
met minimale terugslag? Wat ligt voor jou lekker in de 
hand? Ga je een nieuw geweer kopen? Vraag je instruc-
teur eens om advies. Hij of zij weet hoogstwaarschijnlijk 
welk geweer bij je past



Conclusie 
Voor welk geweer je uiteindelijk kiest is een kwestie van 
persoonlijke voorkeuren. Wil je een zo licht mogelijk hagelgeweer 
omdat je er de hele dag mee in het veld loopt, dan neem je iets 
meer terugslag wellicht voor lief. Spreekt Duitse makelij je aan 
dan is de Blaser F16 waarschijnlijk wel iets voor jou. En is je budget 
niet onbeperkt dan valt je keuze vermoedelijk op de Beretta Silver 
Pigeon 1 of de Browning Hunter 525. De Benelli 828U en de Blaser 
F16 zijn ‘jonge’ hagelgeweren en moeten zich nog op de lange 
termijn bewijzen, maar alle vijf de geteste geweren zijn prima 
hagelgeweren. Ga je een nieuw geweer kopen? Vraag dan je 
instructeur eens om advies. Hij of zij weet hoogstwaarschijnlijk 
welk geweer bij je past.
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Browning 725 Hunter
Alles wat nog niet perfect was aan de Browning 525 Hunter is 
bij de Browning 725 Hunter geoptimaliseerd. Het geweer heeft 
een mooie, platte bascule en een perfecte balans. Uiteraard 
maakt ook de Browning 725 Hunter gebruik van back-bored 
lopen. De chokes zijn verbeterd en sluiten nu gasdicht op de 
loop aan. Deze Invector-DS chokes zorgen voor een perfecte 
geleiding van de hagelkolom en zijn eenvoudig te plaatsen en 
te verwijderen. Ook heeft de 725 
een nieuw trekkersysteem 
waardoor de slag van de trekker 
korter is en er dus sneller een 
tweede schot afgegeven kan 
worden. De kolf heeft een nieuwe 
schokdempende kolfplaat die 
verkrijgbaar is in drie diktes (12, 
20 en 25 mm). Net als overigens 
het geval is bij de Browning 525, 
wordt de 725 geleverd met een 
geweerslot voor de trekkerbeugel. 
Zit dit slot erop, dan kan het 
geweer niet afgevuurd worden. 

Browning 525 Hunter
De Browning 525 Hunter is al jaren op de markt 
verkrijgbaar en wordt gemaakt in Japan. De balans 
van dit geweer ligt iets op de voorhand, waardoor 
deze hand iets meer moet tillen en het ietwat 
zwaarder zwaait. Het geweer ligt mooi vlak en sluit 
goed. Browning past in haar hagelgeweren de 
zogenaamde Back-bored technologie toe. Deze 
technologie zorgt voor een beter schotbeeld en een 
geringere terugslag. Doordat de overgang tussen de 
kamer en de loop geleidelijker verloopt - in 
tegenstelling tot geweren zonder back-bored 
technologie - vinden er in de loop minder botsingen 
van hagel met de binnenwand plaats. Hierdoor gaat 
geen energie verloren en kan alle energie gebruikt 
worden om het doel te bereiken. Daarbij heeft 
Browning haar chokes verlengd om ook aan het 
uiteinde van de loop goede geleiding te realiseren. 
Samen met de back-bored lopen zorgt dit voor een 
optimaal schietbeeld. De zogenaamde Invector-Plus 
chokes zijn 80 mm lang. Dit geweer heeft zijn sporen 
ruimschoots verdiend; het geweer kent weinig 
onderhoud en problemen en brengt dus weinig extra 
kosten met zich mee. De nieuwprijs van dit geweer ligt 
rond de tweeduizend euro en heeft daarmee een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Een degelijk 
instapmodel voor een betaalbare prijs.

Graziani Gunshop
De redactie van De Jager dankt Graziani Gunshop 
uit Harderwijk voor het ter beschikking stellen 
van de geweren voor deze test.
Graziani heeft een grote voorraad hagelgeweren, 
zowel nieuw als tweedehands. Deze wapens 
kunnen in een set met wapenkluis geleverd 
worden tegen een scherpe prijs. Daarnaast 
kunnen wapens op maat gemaakt worden.
Bel voor een prijs of bezoek de winkel. 
 
www.graziani.nl, tel.nr. 0341-434313 
Graziani Gunshop, Kolbaanweg 5,  
3845 LJ Harderwijk

Diana’s top 5
Zoals gezegd heeft ieder zijn eigen 
voorkeur. Diana haar top 5 is uiteraard 
ook persoonlijk en ziet er als volgt uit. 
Op 1 staat de Browning 725, op de voet 
gevolgd door de Blaser F16.  
De Browning 525 maakt de top 3 
compleet. Op vier en vijf staan  
respectievelijk de Beretta Silver Pigeon 1 
en de Benelli 828U.


