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De terreuraanslagen van de afgelo-

pen maanden hebben nog eens 

duidelijk gemaakt dat de wereld is 

veranderd - ook voor de politie-

man en –vrouw op straat. Voor-

heen wilden aanslagplegers 

zo veel mogelijk schade aan-

richten, maar probeerden ze 

meestal het er zelf levend 

af te brengen. Dat is niet 

meer zo. Integendeel: de 

meeste terroristen zijn vast 

van plan zichzelf op te bla-

zen. Die verandering heeft 

directe gevolgen voor de rol 

van de politie.

In de eerste plaats is er vaak geen tijd meer om een arrestatie-

team of andere speciale eenheid op te trommelen. Op het mo-

ment dat een agent een verdachte situatie signaleert is er een 

acuut en direct gevaar voor een aanslag. In de tweede plaats is er 

een groot verschil in benadering. Normaal wordt een verdachte 

fysiek aangehouden. Dat is bij iemand die een bomgordel heeft 

geen aantrekkelijk idee. Zo iemand moet echter wel worden uit-

geschakeld, liefst van een veilige afstand. De normale agent kan 

dat niet.

Op basis van die overwegingen ontwikkelde het Zwitserse B&T 

de USW, oftewel Universal Service Weapon. Op het eerste ge-

zicht lijkt dat een simpel idee: een pistool met een klapkolf. Wat 

is daar nieuw aan? Nou, toch wel wat. B&T combineerde een 

aantal bekende elementen tot een nieuwe wapenklasse, op de 

grens tussen pistool, pistoolmitrailleur en politiekarabijn.

De USW is een 9x19 semiautomatisch wapen, gebaseerd op de 

CZ75. Het wapen heeft een inwendige hamer en links op de kast 

een ontspanhefboom, zodat het pistool als SA en DA wapen kan 

worden gebruikt.

Constructie
De lichtmetalen kast bestaat uit twee delen: de pistoolgreep met 

de trekkerbeugel en de ligplaats van het magazijn, en de boven-

kast, die naar achteren is verlengd en eindigt in het scharnierpunt 

Het Zwitserse B&T ontwikkelde een vuurwa-

pen dat politie en veiligheidsdiensten meer 

mogelijkheden moet bieden in de strijd tegen 

terroristen. Het heet het Universal Service 

Weapon (USW).

Redactie SAM. Foto’s B&T

Het B&T Universal 

Service Weapon

Het B&T Universal Service Weapon: een semiautomatisch 9x19 mm 
pistool met een klapkolf en dotsight.
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van de omklapbare kolf, dat hetzelfde is 

als bij de B&T MP9 

Achterop die kast 

zit een beu-

gel, met daarop de bevesti-

ging voor het speciaal ontwikkelde 

Aimpoint NANO micro red dot 

sight. De constructie heeft twee voorde-

len: de beugel is aan de achterkant ge-

sloten, waardoor de schutter niet afgeleid 

wordt door de beweging van de slede, en 

de dotsight heeft veel minder te lijden dan 

bij een bevestiging op de slede.

Vanwege die beugel kan het wapen niet op 

de normale manier worden doorgeladen. 

De achterkant van de slede ligt in de beu-

gel en kan daar dus niet worden vastge-

pakt. B&T zette de spangroeven vooraan 

de slede. Ze eindigen in twee zijdelings 

uitstekende ‘oren’ voor meer grip. 

De kast heeft vòòr de trekkerbeugel een 

montagerail voor een laser of wapenlamp. 

De loop is iets verlengd en voorzien van 

een schroefdraad, voor de eventuele mon-

tage van een demper. De USW heeft stan-

daard een 17-schots magazijn, maar er zijn 

ook magazijnen voor 19 of 30 patronen.

Holster
Om de USW mee te kunnen dragen, ont-

wikkelde B&T een speciaal holster. Dat is 

niet veel meer dan een rechthoekige kunst-

stof doos, waar het wapen met omgeklap-

te kolf in wordt geborgen. Op de kast en 

de zijkant van de kolf zitten sleuven, die 

corresponderen met rails in de holster. Zo 

rammelt het wapen niet. Op de rug van de 

holster zit een scharnierend deksel, dat de 

Aimpoint beschermd. Links naast de pis-

toolgreep zit de ontgrendelknop, gemak-

kelijk bereikbaar met de duim. Als deze 

wordt ingedrukt wordt het wapen vrij-

gegeven en klapt het deksel open. De 

onderkant van de holster heeft ope-

ningen voor de loop en de lamp, zodat 

bij een geholsterd wapen te zien is of 

de lamp nog brandt.

Het doel van de USW is om het bereik 

en de trefkans van het standaard pis-

tool aanzienlijk te vergroten, tot maxi-

maal 75 meter, zonder de afmetingen 

en het gewicht van het 

wapen drastisch te 

vermeerderen. Vol-

gens B&T is het 

gewicht van de 

afgebeelde USW 

met kolf 1160 

gram. Het bedrijf 

werkt nog aan een 

‘striker-ired’ uitvoe-

ring met volledige kunststof kast, die met 

kolf maar 980 gram weegt.

Op het idee valt weinig aan te merken. Een 

pistool met kolf schiet veel zuiverder dan 

een pistool zonder kolf, en een scharnie-

rende kolf kun je niet kwijtraken. Ook een 

dotsight helpt enorm. De USW is al gauw 

een kilo lichter dan de semiautomatische 

uitvoering van een 9 mm pistoolmitrail-

leur. Het lijkt een slimme manier om het 

inzetbereik van de politieman te vergro-

ten. Het grootste probleem zit waarschijn-

lijk in iets anders: aanschaf en opleiding. 

Daar zal vast wel weer geen geld voor 

zijn, of geen tijd, of allebei. Arme polutie 

mensem.

De USW van rechts, met een 30-schots magazijn, demper, en uitge-
klapte kolf.

Deze vergelijking met een Walther P99 laat zien dat 
de USW alleen aan de achterkant iets langer is, met 
het scharnierpunt van de kolf. De Aimpoint NANO 
maakt het wapen natuurlijk ook wat hoger.

De USW in zijn holster. Op dat holster zit een 
beschermpak voor het dotsight.

USW en holster schuin van voren. Zo kun je zien of de 
lamp per ongeluk is blijven branden.


