
inleiding tot ladingbepaling

Een rede waarom jagters self 
ammunisie laai of herlaai, behalwe 
omdat dit goedkoper is en hulle 
beter komponente kan kies, is om 

ammunisie te hê wat vir ’n spesifieke wapen 
gemaak is. Pasgemaakte ammunisie behoort  
so gelaai te wees dat die wapen en toerus-
ting se volle potensiaal benut kan word. 
    Maar hoe word die ideale lading en 
kombinasie bepaal?
    Om die lading vir ’n spesifieke wapen, 
met kombinasie van dop, slagdop, 
dryfmiddel en koeël te bepaal, kan ’n 
intimiderende en langdradige oefening 
raak. Jy sal moontlik die Somchem 
Ballistiese Handleiding nader trek vir 
herlaai-inligting, of by ervare herlaaiers 
wat ’n soortgelyke wapen en kaliber het, 
navraag gaan doen.

    Goed, nou weet jy wat die aanbevole 
veilige beginpunt en maksimum lading 
is. ’n Herlaaier sal gewoonlik by die 
minimum lading begin en geleidelik na die 
maksimum beweeg. Laai by elke lading-
interval ’n paar patrone – so drie tot vyf 
patrone vir elke interval van 0.5 grein. 
Hierdie patrone word dan in hul groepe 
geskiet vir groeperings op 100m. Die beste 
groepering teen die gewenste snelheid word 
hieruit as die ideale lading gekies.  
    Een ding is seker, ’n mens bepaal nooit 
die ideale lading met min moeite en min 
skote nie. Dit behels meestal die brand 
van heelwat kruit met die gepaardgaande 
onnodige slytasie op die wapen en heel 
dikwels ’n seer skouer.
    En wat gebeur wanneer die klimaat 
verander, jy verder as 100m skiet of daar 
geringe verskille in die samestelling en 
lading van patrone is? Is ’n lading wat op 
die bogenoemde manier bepaal is werklik 
onder verskillende omstandighede en 
afstande ideaal en sal dit klein verskille 
tydens die herlaaiproses kan vergewe?
    Gelukkig was daar ’n baie bekende 
Franse wapensmid met die naam Creighton 

Laai en mik só 
vir ’n akkurate 
skoot

Dis voordelig om jou eie ammunisie te laai, maar self-laai 
kan ’n intimiderende proses raak as jy jou ladings se ware 
potensiaal probeer bepaal. CASSIE NIENABER gee ’n 
basiese inleiding tot ladingbepaling.

Audette. Hy het tot herlaaiers se redding 
gekom met ’n uitstekende metode om 
baie van die bogenoemde tekortkominge 
aan te spreek. Met sy metode kan die 
ideale ladingkombinasie in minder as 40 
skote bepaal word. Hy het sy metode die 
Inkrementele Ladingontwikkelingmetode 
genoem, maar dit staan algemeen bekend 
as die Sweet Spot-metode.
    Voordat jy egter by dié metode kom is 
daar ander kritieke aspekte waaraan jy eers 
moet aandag gee, soos byvoorbeeld hoe 
om akkuraat van ’n skietbank af te skiet. 
Hiervoor het jy nie noodwendig die nuutste 
pasmaakwapen, blueprint-aksie, ingevoerde 
loop, kompetisiekroon en teleskoop van 

sterkykgehalte nodig nie. Jy moet wel 
aandag aan die volgende gee:
• Die wapen moet jou pas. Wanneer jy 
aanlê moet jy gemaklik en ontspanne 
wees sonder dat dit nodig is om jou lyf 
in ongemaklike houdings te dwing. Vind 
’n bevoegde wapensmid wat jou sal help 
om die wapen by jou lyf te laat pas. Klein 
veranderings kan wondere verrig.
• Die wapensmid kan die algemene 
toestand van die wapen nagaan en veral kyk 
na die loop, kroon, sneller, aksie en pakking 
(bedding) van die aksie in die kolf. Onthou 
egter altyd hierdie goue reël: Luister na 
raad, maar gebruik jou gesonde verstand en 
as jy twyfel, kry nog ’n mening.  »

Een ding is seker, ’n mens 
bepaal nooit die ideale lading 
met min moeite en min skote 
nie. Dit behels meestal die 
brand van heelwat kruit met 
die gepaardgaande onnodige 
slytasie op die wapen en 
dikwels ’n seer skouer.

Cassie Nienaber meet die spoed van 'n koeël met behulp van sy chronograaf.



dieselfde manier vas te hou en om dieselfde 
druk op kontakpunte toe te pas. Sorg dat 
die wapen nie gekantel is wanneer jy skiet 
nie. Beheer jou asemhaling.
• Gebruik ’n goeie bench rest-tipe 
skiethouding wat die wapen voor en agter 
deeglik ondersteun. Die skut moet met die 
minimum aanpassing in staat wees om die 
kruishaar op die teiken te kan hou – hy 
moet basies net die sneller druk. 
• Die inligting wat hier weergegee is, het ek 
nie uitgedink nie. Alles spruit voort uit dit 
wat ek gelees en wat menige skiet-entoesias 
aan my oorgedra het. – Cassie Nienaber

GOED OM TE WEET
Hou SA HUNTER/JAGTER dop vir 
Cassie Nienaber se artikels oor:
• Die pakking (bedding) van jou geweer 
• Montering van ’n teleskoop
• Ladingbepaling
• Cassie is die sekretaris van die 
SA Herlaaivereniging  

»  Moenie krap waar dit nie jeuk en probeer 
regmaak wat reeds werk nie. Die finale toets 
bly altyd om met die wapen te skiet. Indien 
jy doodseker wil wees, kry iemand wat be-
kend is vir sy skietvermoë om te help skiet 
en toets. Moet dus nie oorhaastig werk laat 
doen aan die geweer as dit nie nodig is nie.
• Kyk na die blink slytasiemerke agter op 
die sluitstukke (locking lugs). Maak seker 
daar is tekens dat die sluitstukke ten minste 
gedeeltelik kontak maak.
• Maak die loop deeglik skoon deur alle 
neerslae van dryfmiddel, lood en koper 
te verwyder. M98, wat deur GS Custom 
Bullets gemaak word, is ’n uiters goeie 
produk hiervoor.
• Maak seker al die borgskroewe en 
-teleskoopmonterings is deeglik vas.
• Toets die teleskoop vir parallaksafwyking 
deur die geweer, ondersteun deur 
sandsakke, op ’n teiken te rig wat op 
dieselfde afstand staan as wat jy gaan skiet. 
Kyk deur die teleskoop na die teiken sonder 
om aan die wapen te raak en beweeg jou 
kop op en af en links en regs. Indien die 
kruishaar, soos wat jy jou kop draai, van 
die mikpunt af beweeg, het die teleskoop 
’n parallaksfout op daardie afstand. Met 
teleskope wat parallaksverstelling het, kan 
die probleem uitgeskakel word. Die meeste 
teleskope sonder ’n parallaksverstelling is 
ingestel om op 100m parallaksvry te wees. 
(Vir meer inligting oor teleskoopprobleme 
skakel Piet Roux by 082 847 8298.)
• Die natuurlike aanlê-posisie oftewel NAP 
is ook belangrik. Dit werk só: Maak jou oë 
toe en lê aan in die rigting van die teiken. 
Kies ’n posisie wat vir jou gemaklik is.    
    Wanneer jy jou oë oopmaak is die punt 
waarna jy deur die teleskoop of visier kyk 

jou NAP. Indien jy nie op teiken is nie, skuif 
die geweer en herhaal die proses totdat jou 
NAP-mikpunt op teiken is. 
• Volg die skoot deur, deur nie tydens of 
kort na die afvuur van die skoot jou kop 
van die kolf te lig nie. Dwing die skoot in 
jou gedagtes deur die mikpunt. Dit beteken 
die skut moet die oomblik dat hy die sneller 
druk die posisie van die kruishaar op die 
teiken in sy gedagtes vaslê. Só sal hy weet 
waar die koeël getref het. Die skut probeer 
dus doelbewus deurgaans die wapen op 
die mikpunt gerig hou. Dit sal sorg dat die 
wapen stabiel is van die oomblik wat die 
skut besluit om die sneller te trek totdat die 
koeël die tromp verlaat, oftewel tydens die 
“ewigdurende sekonde”. 
• Dis goed om oor die algemeen goeie 
skietgewoontes te kweek soos om die 
korrekte snellerdruk en -beheer toe te pas.
Probeer om die wapen elke keer op 

Tony de Beer slaggereed met als wat nodig is om ladings te toets.

As jy so 'n groepering op 200m wil skiet, 
is dit noodsaaklik dat jy eers vertroud en 
gemaklik raak met jou geweer en teleskoop.

Ten einde die beste werkverrigting uit jou geweer en ammunisie te kry moet jy bereid wees om 
heelwat tyd op die skietbaan deur te bring.


