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              BOSVELD  SKIETOEFENING:  OOPVISIER 
 

1.   Inleiding 
Hierdie skietoefening het ten doel om die jag van medium grootte wildspesies in ‘n tipiese 
bosveldomgewing na te boots. Dit is veral gemik op die ouer tipe gewere. Die skietoefening is in wese 
dieselfde as die gewone Bosveldskietoefening en deelnemers kan inskakel tydens die 
Bosveldskietoefening. Die tel-areas op die teiken is relatief groot, maar die oopvisiere en skietposisies 
gaan die vaardigheid van die skuts deeglik toets. 
 
2. Teiken 
Die Blouwildebees-teiken of die Sebra-teiken van die SAJWV word gebruik of enige ander teiken van 
tyd tot tyd deur die skietkomitee goedgekeur. Die kop van die dier mag na links of regs wys (anders-
om gedruk) 
 
3. Universele reëls by skietoefeninge  
Sien aparte dokument  “Universele reëls by skietoefeninge” – dokument: J006.34.06A - vir beskrywing 
van algemene (universele) items. 
 
4. Skietbaan veiligheidsreëls en  Standaardbevele 
Sien “Skietbaan veiligheidsreëls vir Deelnemers” en  “Standaardbevele op die skietbaan” -  dokument: 
J006.35.03A - vir laai, ontlaai en veiligheidsprosedures. 
 
5. Kaliber 
Minimum kaliber is 6.5mm (.264) . Die 25-06 Rem (.257 kaliber) kwalifiseer nie. Minimum koeëlgewig   
word nie voorgeskryf nie om moderne ligter monolitise koeëls ook te akkommodeer. Let daarop dat  
alle koeëlgewigte vir hierdie skietoefening toegelaat, nie noodwendig geskik mag wees vir  
aanwending op die voorgestelde spesie op die teiken nie. Dit is die jagter se verantwoordelikheid om 
seker te maak dat die ammunisie wat gebruik word op die jag, geskik is vir die dier wat gejag word. 
 
6. Visiere  
Geen teleskope word toegelaat nie. Slegs oop visiere wat gaatjie visiere en “ghost rings” insluit, word 
toegelaat. 
 
7. Oefening (item verwysings na die dokument  “Univ ersele reëls by skietoefeninge”) 

a. Vanaf 150 meter  word drie skote  in 90 sekondes  geskiet vanuit die knielposisie 
met skietstokke, vrye ondersteuning. (verwys na item 18.3.2)  

b. Vanaf 100 meter  word drie skote  in 90 sekondes  geskiet vanuit die staanposisie 
met skietstokke, vrye ondersteuning. (verwys na item 18.4.4) 

c. Vanaf 50 meter  word drie skote  in 30 sekondes  geskiet vanuit die vryhand 
staanposisie. (verwys na item 18.4.1) 
  

8.   Erkenning 
Aangesien hierdie skietoefening met die oopvisiere moeiliker is as vir die gewere met 
teleskope, word die onderste afsnypunte vir die ski etbalkies met 20 punte verminder. 
Skietbalkies met onderste afsnypunte van onderskeidelik brons, silwer en goud: 140, 170 en 200 is 
beskikbaar vir die skietoefening met ‘n maksimum puntetelling van 270. 
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Teiken  werklike grootte: WxH = 1000 x 750mm 
  

Teiken areas W x H mm Area cm 2 vs Hart 

Brein/skedel 136 x 96 102 80 % 

Hart 117 x 135 128 -- 

V-hart 73 dia 42 33% 

Sentrale hart/long 210 x 230 440 340 % 

Groter hart/long 270 x 310 820 640 % 

Nekwerwel: 70mm wyd 
Die tellings is op die teiken gedruk. 
Die werklike lyne op die dier is dun rooi lyne wat nie op ’n afstand sigbaar is nie. 
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Teiken werklike grootte: WxH = 750 x 1000mm 
 

Teiken areas W x H mm Area cm2 vs Hart 

Brein/skedel 115 x 105 102 80% 

Hart 117 x 135 128 -- 

V-hart 73 dia 42 33% 

Sentrale hart/long 200 x 250 440 340% 

Groter hart/long 270 x 310 820 640% 

Nekwerwel: 70mm wyd 
Die tellings is op die teiken gedruk. 
Die werklike lyne op die dier is dun rooi lyne wat nie op ’n afstand sigbaar is nie.  
Die Blouwildebees en Sebra se vitale areas is presies dieselfde grootte 


