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De nieuwste, de beste?
U gaat dit begin 2013 niet geloven, beste lezer. U zult aannemen dat wij
u in de maling nemen. Dat we het verzinnen. Het heugelijke nieuws
dat er wéér een Duitse AR15-fabrikant aan de slag is gegaan,
neemt u natuurlijk met dikke korrels zout. En als we u
nu ook nog gaan vertellen dat de kwaliteit van
hun geweren de absolute top is…
Mwhoehaha!
Toch is het de 100% originele waarheid.
Het is geen fantasie van een op hol
geslagen AK56 Wapenmagazine.

M

isschien is het project wél een
droom van André Friedenberger
en Marcel Schreiterer. Dit zijn
de twee keurige Duitse jongelingen achter
DAR. Zeer waarschijnlijk van goede komaf,
welbespraakt, uitstekend opgeleid. Je zou
zo’n gast als schoonzoon wensen. Kortom,
knapen met een verdraaid goede toekomst
in de industrie of handel voor
zich. Uitgerekend deze twee
heren hebben het bedrijf
Dynamic Arms Research opgericht, afgekort als DAR. Hun
missie: ‘Wir fangen an, wo anderen aufhören. AR-15 in
Perfektion. MADE IN GERMANY.’ Vrij vertaald: ‘Wij gaan de
allerbeste, allermooiste AR-15 bouwen en we starten waar anderen zijn gestopt.’
Nou nou, toe maar.
Indoorshooting Noordhaghe is in ieder geval de allereerste die
DAR-15 DMR in huis gehaald heeft. Die Hagenezen toch, die
houden van mooie zooi!

We doen het niet meer!
Kopiëren en plakken: “AK56 Wapenmagazine gaat niet meer
uitleggen hoe de AR15 werkt. Wie het nog niet weet en het toch
wil weten, slaat er de talloze artikelen in voorgaande edities maar
op na. Zie de inhoudsopgave op de website www.ak56.nl.”
Met dit achter de rug, kunnen we u meteen lekker maken met de
volkomen gave afwerking van de DAR-15 DMR. Bai ze wee:
DMR staat voor Designated Marksman Rifle. Dat is het geweer
van de specialist-schutter in een militaire geweergroep. Deze
DAR heeft een 50 cm (20 inch) lange Lothar Walther loop met
een 1 op 8” spoed in de 6 rechtsom draaiende trekken en velden.
Wat ons betreft het optimale compromis tussen de soms “net niet
snel-genoeg” 1 op 9 inch spoed en de voor vrijwel alle schiet-

8

sportactiviteiten onnodig rappe 1 op 7” twist.
(Vuistregel: Hoe sneller de spoed, hoe intenser de
slijtage.) Om opslag te dempen en de mondingsvlam te breken, is de DAR Heavy Tex Comp
gemonteerd. Een viertands-vork die vooraf
gegaan wordt door twee ruime compensatorgleuven. Overigens past DAR hier een ½”-28 UNEF
schroefdraad toe.
De gasaftap is van voren bereikbaar en instelbaar
en het afgetapte gas wordt via een standaard rvs
gasbuisje naar de DAR afsluitergroep geleid. Of
DAR daadwerkelijk zelf deze sub-assemblage
maakt, weten we niet zeker. Hij ziet er prima uit
maar lijkt nog steeds 100% mil-spec te zijn gedimensioneerd. DAR heeft een McFarland ring
toegepast in plaats van drie afzonderlijke zuigerveertjes. Met u eens: het is een beetje het verschil
tussen een plastic en een houten dashboard maar
de auto rijdt er geen meter sneller door.

Nagenoeg perfect
De aluminium handbeschermer heeft bovenop een Picatinny rail die 52
genummerde uitsparingen telt. Deze rail maakt een integraal deel uit van de
handbeschermer. De flanken en de onderkant zijn glad gehouden wat wel zo
prettig is. (Ooit weleens het vel van je knuisjes opengehaald aan die verdraaide metalen chocoladerepen?!) Wel zijn er op de vlakke delen geboorde
en getapte gaten aanwezig zodat men zelf naar hartelust reepjes Picatinny rail
kan monteren.
De handbeschermer is met vier inbusbouten aan de
flens van de kast gemonteerd. De aansluiting is
nagenoeg perfect. Zo is zelfs het nokje van de
genoemde Picatinny rail ter plekke in tweeën

gedeeld. De ene helft zit op
de kast, de andere helft maakt
deel uit van de handbeschermer.
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Allemaal in-huis gefabriceerd,
zegt DAR. Whatever. Mooi is het
in ieder geval wél.
Onderste foto: Let op het instelbare montage-gat (optioneel) dat
ook plaatsing van de upper op
een HK lower mogelijk maakt.
Subliem
Upper en lower
zijn van DAR zélf. Ze
zijn smaakvol én praktisch vormgegeven.
Ze passen volkomen rammelvrij in/op
elkaar. Wederom kijken we hier naar
onderdelen die subliem strak, foutloos en vlekkeloos gefabriceerd zijn.
De gas- en rempedalen zijn deels
mil-spec, deels “Made by DAR”
en deels op bestelling buitenshuis
gefabriceerd. Zoals de dubbelzijdige
veiligheidspal. Opgebouwd uit een aantal onderdeeltjes en er special uitziend. De 20-schots
houder is een kunststof PMAG van Magpul.
Mooi vormgegeven is overigens de voorzijde
van de houder-ligplaats. Soortement anti-slip
profiel op een plek die populair is in sommige
disciplines. De pistoolgreep is een “overmolded” van Hogue. Stroef en onder de juiste hoek.
DAR gebruikt de trekkerunit van Uhl zoals we
die beschreven hebben in AK56 #93. Mits zorgvuldig afgesteld en mits niet! gesmeerd, kan een
Uhl trekker zich met alle andere high end trekkercassettes meten. In de DAR is de Uhl perfect
afgeregeld. Zo goed zelfs dat wij op de thuisbasis meteen weer enthousiast zijn gaan friemelen
aan de Uhl die we in een van onze wapens hebben zitten.
De ACE skeletkolf is niet in lengte verstelbaar
en heeft een neopreen wang. Beetje sober maar
in feite heeft het ding de dimensionering van de
standaard M16A2 kolf en daar is niks mis mee.
Hij ziet er alleen wat stoerder en tactischer uit.
Zo, we hebben de DAR-15 DMR van voor tot
achter beschreven.

Katwijk is té mooi!
Ofschoon op de foto’s een Optisan richtkijker is
gemonteerd, vond baas Ruud van Noord het
noodzakelijk om voor de schietsessie een idiootdure Kahles scope erop te schroeven. De eerste testsessie voltrok zich op die al even
dure en mooie schietbaan
van SSV Katwijk. Helaas

dankzij het sophisticated elektronische en digitale scoreregistratiesyteem dat zonder kartonnen
schijven werkt. Je schiet dus letterlijk op een
zwart gat; een opening in het raam dat de sensoren bevat.
...En nu moet u weten dat het verdraaid lastig is
om een wit stickertje op een zwart gat te plakken! Of op een wit gat, het is ons om het even.
Net zo lastig is het om het prachtig scherp gestoken maar helaas dus wel zwarte draadkruis van
die machtige Kahles op het midden van dat zelfde zwarte gat te parkeren. Zwart op zwart, je
wilt het niet weten.
Tot slot ontdekten we dat de Kahles
een smak ingebouwde declinatie heeft.
Zelfs de elevatiering helemaal naar
beneden draaien, deed de schoten nog
te hoog afkomen. En dat wil je ook
niet in Katwijk, want vroeg of laat raak
je dan het meetraam en gaat er een sensor aan gort.
Om het af te ronden: de elevatiering
van de Kahles werd helemaal in zijn
onderste stand gedraaid en weigerde
daarna nog van z’n plek te komen.
Ook waren de gebruikte montageringen net iets te laag en ontbrak het ons
aan een goede steun. Al met al een
rampzalige sessie.

MOA elevatie en een goede steun kon van wat
zandzakjes in elkaar geknutseld worden. De
groepen: klein tot zeer klein. Zeg maar
gemiddeld een anderhalve centimeter met
fabrieksmunitie. Volmantels dus. Niks bijzonders. Geloof het of niet, maar Ruud van Noord
vertrouwde ons toe geen echte “geweerman” te
zijn (Van Noord behoort al vele jaren tot de top
der parcours-pistoleros) maar dat hij de DAR in
huis gehaald had omdat hij het geweer zo verduiveld mooi gebouwd vond. ‘Het groepjesschieten met dit ding gaat helaas zó makkelijk,
dat het plezier daarvan niet meer opweegt tegen
het zeulen met zo’n lang foedraal en zo...’
We zeiden het al: niet echt een geweerschutter in
hart en nieren, onze Ruud. Maar het tekent wel
de accuratesse van de DAR-15. Richten, ademhaling onder controle krijgen, afdrukken en scoren. Met een magnifieke richtkijker en onder de
extreem comfortabele condities die SSV
Katwijk biedt, is er inderdaad weinig uitdagends
aan...

Te eenvoudig
een behoorlijk foutlopende happening. Dat komt
omdat die paradijslijk fijne schietinrichting daar
aan de kust helemaal is ingericht voor traditionele disciplines. Hyper-schuttervriendelijk

De tweede poging enkele weken later,
verliep veel beter. De scope-instelring
was weer los, de montage was dit keer
een super-de-luxe Era-Tac met 20
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Afwerking. Let op de “gedeelde” picatinny-nok die
de overgang tussen kast en handbeschermer nagenoeg onzichtbaar maakt. (Het kleurverschil komt
door het gebruikte flitslicht.)
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Mits correct afgesteld, is het uitstekend werken
met de Uhl trekkerunit.

Acteur of kenner?
Toen wij DAR-baas Marcel Schreiterer vorig
jaar spraken, vertelde hij ons zonder enige gêne
dat DAR betere AR-buksen zou gaan bouwen
dan die andere Duitse firma, Oberland Arms. Hij
zei het met alle kalmte en zelfverzekerdheid die
een groot acteur kenmerken of iemand die weet
waarover hij het heeft. Hij gaf ons een losse
upper in handen. Wees ons op de details en overtuigde als het ware al demonstrerend zichzelf er
weer van dat DAR-producten helemaal super
zijn. We waren het op dat moment met hem
eens, althans, het zag er allemaal denderend
goed uit.
Een goed half jaar daarna hebben we een DAR
op de schietbaan eindelijk kunnen uitproberen
en is onze mening niet veranderd. Overigens
kan DAR op verzoek de bovenkast van een extra
grote achterste montage-nok voorzien. Hierin
zijn twee montagepen-gaten geboord die elkaar
deels overlappen. Door deze overlap loopt een
zware stift die naar keuze het voorste of het achterste gat vrijgeeft. Huh? Ha, hier heeft DAR
heel slim ingespeeld op lui die op hun HK

De afwerking is tops en superstrak.

MR223 (HK416) weleens een andere upper willen plaatsen. Zie foto. (De achterste montagepen
van de HK’s zit namelijk niet op de plek waar de
rest van de wereld hem heeft zitten. Vandaar.)
Naast de RTS-upper zoals aanwezig op ons testwapen kan DAR een kast zonder de geïntegreerde borst voor de handbeschermer leveren. Die
noemen ze dan de Advanced Upper, in feite een
standaard flat top AR15 kast maar dan extreem
hoogwaardig uitgevoerd.
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German good looks. Het kan!
De prijs van de gemiddelde DAR-15 ligt iets
boven de 3.000 euro. Kaal, zonder richtmiddelen dus. Die schitterende 4,5- 8 x 50 Kahles die
op de hoofdvisual te zien is, kost u gewoon een
arm en een been. (Maar wat een ongeëvenaarde
klasse!) En die Era-Tac kost u nog een paar vingers van de overgebleven hand!
Dat is al met al behoorlijk pittig voor een wapen
dat weliswaar uitstekend afgewerkt is en heel
precies in elkaar steekt, maar in de grond van de
zaak nog steeds een plain-Jane AR15-systeem
herbergt. Okay, die Uhl trekker zit in de aanschaf en zou los gekocht een paar extra centen
hebben gekost. En de bar-mooi gefabriceerde
handbeschermer die naadloos de Picatinny van
de kast overneemt, is niet te vergelijken met een
Amerikaans bolt-on aftermarket ding.
Enniewee, mechanische klasse en good looks,
nog niet zo heel lang geleden twee onverenigbare grootheden in een Duits vuurwapen. De
DAR-15 DMR is voorlopig de eerste uitzondering.

