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HANDLEIDING VIR DIE VERKRYGING VAN TOEGEWYDE SPORTSKUT 

STATUS ITV ART 16 VAN WET 60 VAN 2000, WET OP DIE BEHEER VAN 

VUURWAPENS 

 

BELANGRIKE TERME EN DIFINISIES: 

"ammunisie" 'n slagdop of 'n volledige patroon. 

"geleentheidsportpersoon" enige persoon wat, van tyd tot tyd, deelneem aan 

sportskiet maar wat nie 'n lid is van 'n geakkrediteerde sportskietorganisasie nie. 

"semi-outomaties" selflaaiend maar nie in staat om meer as een skoot met 'n 

enkele drukking van die sneller af te vuur nie. 

"handwapen" 'n pistool of rewolwer wat in een hand gehou en afgevuur kan 

word. 

"kaliber" 'n patroon soos beskryf met verwysing na afmetings en maak, merk, 

model of tipe. 

"patroon" 'n volledige voorwerp wat bestaan uit 'n patroondop, slagdop, 

dryfmiddel en koeël. 
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"vuurwapen" enige- 

(a) toestel wat vervaardig of ontwerp is om 'n koeël of projektiel voort te 

dryf deur 'n loop of silinder deur middel van brandende dryfmiddel, 

teen 'n loopenergie wat 8 joule (6-vt-pd) oorskry; 

(b) toestel wat vervaardig of ontwerp is om randvuur-, slenterslag- of 

naaldvuurammunisie af te vuur; 

(c) toestel wat nie op die tyd in staat is om 'n koeël of projektiel af te 

vuur nie, maar wat geredelik verander kan word om 'n vuurwapen 

binne die bedoeling van paragraaf (a) of (b) te wees; 

(d) toestel vervaardig om 'n koeël of enige ander projektiel van 'n kaliber 

van 5.6 mm (.22 kaliber) of hoër teen 'n loopenergie van meer as 8 

joule (6-vt-pd), deur middel van saamgeperste gas en nie deur middel 

van brandende dryfmiddel nie, af te vuur; of 

(e) loop, raam of romp van 'n toestel bedoel in paragraaf (a), (b), (c) of 

(d), 

maar nie ook 'n voorlaaier of 'n toestel in artikel 5 beoog nie. 

"vol-outomaties" in staat om meer as een skoot af te vuur met 'n enkele drukking 

op die sneller. 

BEVOEGDHEID SERTIFIKATE EN VUURWAPEN LISENSIES: 

'n Vuurwapen lisensie mag slegs uitgereik word aan 'n persoon: 

- wie in besit is van die toepaslike bevoegdheidsertifikaat; en 

- wie op die dag waarop die aansoek deur die Aangewese     

   Vuurwapenbeampte ontvang word, 21 jaar of ouer is; en 
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-'n Suid-Afrikaanse burger is of die houer van 'n permanente Suid- 

  Afrikaanse verblyfpermit; en 

-‘n geskikte en gepaste persoon is om 'n vuurwapen te besit, handel te dryf  

   In vuurwapens, vuurwapens te vervaardig of om as wapensmid besigheid  

   te bedryf; en 

 -in 'n stabiele geestestoestand verkeer en nie tot geweld geneig is nie; en 

-nie afhanklik is van 'n stof wat 'n bedwelmende of narkotiese uitwerking 

  het nie; en 

-nie aan sekere 'n misdryf soos in die Wet omskryf skuldig bevind is nie 

BELANGRIKE ASPEKTE IN DIE WET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS: 

1. Die houer van lisensie kan ander persoon toelaat om vuurwapen te gebruik 

mits daardie ander persoon minstens 21 jaar oud is en daardie vuurwapen 

te gebruik terwyl onder die houer van die lisensie onmiddellike toesig waar 

dit veilig is om die vuurwapen te gebruik en vir 'n wettige doel.  

2. Die houer van 'n lisensie, permit of magtiging moet binne 30 dae na so 'n 

verandering plaasgevind het skriftelik kennis gee aan die Registrateur van 

enige verandering van sy of haar fisiese of posadres en die Registrateur 

moet binne 30 dae na ontvangs van dieselfde kennisgewing bedoel 

skriftelik ontvangs van daardie kennisgewing erken. 

3. Wanneer 'n lisensie, permit of magtiging uitgereik verlore raak of gesteel 

word, moet die houer van die lisensie, permit of magtiging binne 24 uur van 

die ontdekking van die verlies of diefstal die Registrateur van sodanige 

verlies of diefstal in kennis stel. 
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4. Wanneer  'n lisensie, permit of magtiging uitgereik geskend word, verlore 

raak of gesteel word, moet die houer van die lisensie, permit of magtiging 

binne sewe dae van die ontdekking van die skending, verlies of diefstal in 

die voorgeskrewe vorm aansoek doen om 'n afskrif van die lisensie, permit 

of magtiging. 

5. Geen persoon mag enige vuurwapen of ammunisie sonder 'n 

vervaardigerslisensie vervaardig nie. 

6. Geen persoon mag ammunisie besit nie tensy hy of sy- 

(a) 'n lisensie hou ten opsigte van 'n vuurwapen wat in staat is om  

daardie ammunisie af te vuur; 

(b) 'n permit hou om ammunisie te besit; 

(c) 'n handelaarslisensie, vervaardigerslisensie, wapensmidslisensie,       

invoer- uitvoer- of deurgangspermit, of vuurwapenkarweierspermit 

uitgereik ingevolge hierdie Wet hou; 

(d) andersins gemagtig is om aldus te doen. 

7. Die houer van 'n lisensie om 'n vuurwapen te besit in Hoofstuk 6 bedoel, 

mag nie in besit wees van meer as 200 patrone vir elke vuurwapen ten 

opsigte waarvan hy of sy 'n lisensie hou nie. 

7.1 Die beperking is nie van toepassing nie op- 

(a) 'n toegewyde jagter, toegewyde sportpersoon of 'n 

professionele jagter wat die houer is van 'n lisensie Art 16 van 

die Wet nie of enige ander houer van 'n lisensie uitgereik 

ingevolge hierdie Wet gemagtig deur die Registrateur om meer 

as 200 patrone te besit vir 'n vuurwapen ten opsigte waarvan 

hy of sy 'n lisensie hou by die aanvoer van gegronde redes; en 



 
Opgestel deur CHASA Sportskiet Kommittee 27 September 2018 

 

 
 
ig deur Sportskiet Komitee – 6 Sept 2018 / Ammended by Sport Shoot Committee – 6 Sept 2018 

(b) die houer van 'n lisensie om 'n vuurwapen te besit ten opsigte 

van ammunisie gekoop en afgevuur op 'n geakkrediteerde 

skietbaan. 

8. 'n Lisensiehouer mag nie meer as 2 400 slagdoppe in sy of haar besit hou vir 

elke vuurwapen ten opsigte waarvan hy of sy 'n lisensie hou nie. 

8.1 Die beperking nie van toepassing op 'n toegewyde jagter, toegewyde 

sportpersoon of professionele jagter wat 'n lisensie itv Art 16 van die 

Wet hou of enige ander houer van 'n lisensie uitgereik ingevolge 

hierdie Wet gemagtig deur die Registrateur om meer as 2400 

slagdoppe te besit vir 'n vuurwapen ten opsigte waarvan hy of sy 'n 

lisensie hou by die aanvoer van gegronde redes. 

TOEGEWYDE SPORTSKUT EN DIE WET OP DIE BEHEER VAN VUURWAPENS: 

‘n Lisensie om vuurwapen te besit vir toegewyde jag en toegewyde sportskiet 

kan uitgereik word vir - 

 (a) handwapen wat nie vol-outomaties is nie; 

 (b) geweer of haelgeweer wat nie vol-outomaties is nie; 

(c) half-outomatiese haelgeweer vervaardig om nie meer as vyf skote in 

snelvuur af te vuur sonder om herlaai te word nie; of 

(d) loop, raam of romp van 'n handwapen, geweer of haelgeweer beoog 

in paragraaf (a), (b) of (c). 

‘n Vuurwapen lisensie in terme van Artikel 16 van Wet 60 van 2000, die Wet op 

die Beheer van Vuurwapens is gelding vir 10 jaar vanaf datum van uitreiking. 
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‘n Vuurwapen lisensie in terme van Artikel 16 mag slegs uitgereik word aan ‘n 

persoon aan wie Toegewyde Status deur ‘n geakkrediteerde jag of 

sportskietvereniging toegeken is. 

Die geakkrediteerde jagvereniging of sportskietorganisasie moet egter plegtig 

sertifiseer dat die applikant 'n volop betaalde en geregistreerde lid van daardie 

vereniging is. 

'n Vuurwapen ten opsigte waarvan 'n lisensie uitgereik is ingevolge Art 16 kan 

gebruik word waar dit veilig is om die vuurwapen te gebruik en vir 'n wettige doel. 

Elke geakkrediteerde jagvereniging en sportskietorganisasie moet- 

 (a) 'n register hou wat die inligting bevat wat voorgeskryf word; en 

(b) 'n jaarverslag voorlê aan die Registrateur wat die inligting bevat wat 

voorgeskryf word. 

VUURWAPEN EN SKIETBAAN VEILIGHEID: 

 Hanteer alle vuurwapens asof dit gelaai is 

 Maak seker dat die loop van jou vuurwapen altyd in ‘n veilige rigting, weg van  

      persone of eiendom gehou of gerig word 

 Hou jou vinger van die sneller af totdat jy gereed is om te skiet 

 Hou altyd jou vuurwapen se aksie oop en die vuurwapen ongelaai totdat  

      opdrag gegee word om te laai en gereed te maak om te skiet 

 Weet waar jou teiken is en maak seker jou skootvlak is veilig voordat jy die  

      sneller trek 

 Wees seker dat die vuurwapen veilig is om te gebruik 
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 Leer ken die veiligheids en afvuur eienskappe van jou vuurwapen 

 Maak seker jou vuurwapen se loop, kamer en aksie is skoon van enige  

      obstruksies voordat jy ‘n skoot afvuur 

 Onderhou jou vuurwapen behoorlik 

 Moet nooit self enige veranderinge of modifikasies van jou vuurwapen doen  

      nie - Moenie met ‘n vuurwapen peuter as jy nie ‘n geweersmid is nie 

 Gebruik die korrekte ammunisie vir jou spesifieke vuurwapen 

 Dra oog en oor beskerming 

 Geen alkohol mag gebruik word terwyl ŉ vuurwapen hanteer word nie 

 Beweer jou vuurwapen/s waar dit nie binne maklike bereik van ongemagtigde  

      persone is nie 

 Ken en gehoorsaam die baan opdragte 

 Maak seker dat jy te alle tye weet waar ander persone op die baan is 

 Volg die opdragte van die baanoffisiere te alle tye 

 Skiet slegs na gemagtigde teikens 

 Skuts moet hul vuurwapens ongelaai, in ‘n holster, sak of dratas op die baan  

      bring 

 Skuts mag slegs hul vuurwapens uithaal nadat die baan gesluit is en wanneer  

      die baan offisier hul opdrag gee om die vuurwapen/s uit te haal 

 Alle vuurwapens moet in die rigting die skietwal wys 
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  Vervoer vuurwapens ongelaai met die loop na die vloer van die voertuig 

 As jy ‘n teleskoop gebruik, maak seker voordat jy skiet, dat daar nie  

     obstruksies is wat jy nie deur die teleskoop kan sien nie  

 Hou jou vinger van die seller af wanneer jy die slot of sluitstuk van ‘n  

      vuurwapen toemaak of vorentoe laat beweeg  

 Moenie die sneller druk terwyl die slot op ‘n patroon toegemaak word nie 

 Maak met jou vinger seker daar is geen patrone in die kamer en maak seker  

     die magasyn, indien enige is leeg, wanneer jy ‘n vuurwapen veilig maak 

 Verwyder oortollige ghries en olie uit die vuurwapen voordat dit afgevuur  

     word 

 Moet nooit ‘n vuurwapen/geweer teen ‘n stoel, tafel, teen muur of waar dit  

      kan omval laat staan nie. 

 As jy herlaai, volg ‘n kursus of raadpleeg ‘n mentor 

 Moenie op die veiligheidknip alleen vertrou nie 

 Moenie jou patrone van verskillende kalibers deurmekaar laat raak nie  

 Moenie ammunisie gebruik wat iemand anders vir persoonlike gebruik gelaai                         

      het nie 

 Leer kinders van ‘n vroeë ouderdom van vuurwapen veiligheid en om               

vuurwapens te respekteer en met sorg en versigtigheid te hanteer-in jou 

teenwoordigheid 
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SKOONMAAK VAN ‘N VUURWAPEN: 

• Rig vuurwapen in veilige rigting en maak seker dit is ontlaai 

• Verwyder die slot of sluitstuk 

• Kyk deur die loop en maak seker daar is geen obstruksie nie 

• Stoot ‘n lappie, geweek in die middel van keuse deur die loop totdat geen 

verdere merke of tekens van vuiligheid gesien word nie 

• Stoot ‘n skoon lappie deur die loop 

• Stoot ‘n lig ge-oliede lappie deur die loop  

NB : ‘n Skoot om olie uit die loop te kry is gevaarlik en kan hoë druk veroorsaak 

– stoot eerder ‘n skoon lappie deur die loop om die olie te verwyder 

BALLISTIEK: 

Die term ballistiek met verwysing na vuurwapens verwys na die weteskap van die  

vlug/beweging van die projektiel/koeël deur die loop, die vlug deur die lug en ook  

deur die teiken. 

Daar is hoofsaaklik 3 vertakkings van ballistiek wat belangrik is: 

1) Interne ballistiek wat handel met die beweging van die projektiel binne in 

die vuurwapen se loop 

2) Eksterne ballistiek is die beweging van die projektiel/koeël deur die lug, 

nadat die loop verlaat het 

3) Terminale ballistiek, wat handel met die effek van die projektiel / koeël op 

die teiken. 
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KENNIS VAN HANDWAPENS: 

N Handwapen is 'n vuurwapen wat ontwerp is vir een of albei hande. Hierdie 
eienskap onderskei handwapens as 'n algemene klas vuurwapens van lang gewere 
soos gewere en haelgewere (wat gewoonlik teen die skouer gedruk kan word). 
Belangrike handwapen-subtipes is die rewolwer en pistool (insluitend enkelloop 
pistole, semi-outomatiese pistole en masjienpistole) 
Alhoewel die gebruik van handwapens dikwels 'n tweede hand insluit, is die  hoof 
kenmerk van 'n handwapen die eenhandige operasie daarvan. 
 

'n Half-outomatiese pistool is 'n soort pistool wat semi-outomaties is, wat 
beteken dat dit die energie van die aangevuurde patroon gebruik om die 
vuurwapen weer te laai. Een patroon word afgevuur elke keer as die sneller van 'n 
semi-outomatiese pistool getrek word. 
'n Semi-outomatiese pistool gebruik die energie van een skoot om die kamer vir 
die volgende te herlaai. Nadat 'n ronde afgevuur is is, word die doppie uitgewerp 
en 'n nuwe ronde van die magasyn word in die kamer gelaai, sodat 'n ander skoot 
afgeskiet word sodra die sneller weer getrek word. Die meeste pistole gebruik 
herwinning om dit te doen, maar sommige pistole gebruik veerkrag of 
gasbewerking. 
'n Rewolwer is 'n herhalende handwapen wat 'n draaiende silinder bevat wat 
verskeie kamers bevat en ten minste een vat om te vuur. 
Die meeste rewolwers bevat vyf of ses rondes in die silinder. 
Die rewolwer stel die gebruiker in staat om verskeie rondtes te skiet sonder om 
na elke skoot te herlaai. Elke keer as die gebruiker die hamer haak, draai die 
silinder om na die volgende kamer, reg om te vuur 
In 'n enkelaksie rewolwer trek die gebruiker die hamer terug met hul vrye hand of 
duim. Die sneller los die hamer, wat veroorsaak dat die hamer die slagpen kap. 
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Kennis van handwapen onderdele 
 

 Alle moderne handwapens kan in basiese groep-dele opgedeel word. 
 • Aksie: Die aksie, ook bekend as die sneller groep, bevat die dele wat die 

patrone verbrand. Verskeie tipes aksies word in moderne handwapens 
gebruik. 

 • Raam: Die raam is wat ook dien as die handvatsel van die handwapen. 
Alle ander dele is daarin vervat of daaraan gekoppel. 

 • Loop: Die loop is die metaalbuis waardeur die koeël deur beweeg. Die 
handwapenloop is baie korter as 'n geweer of haelgeweerloop omdat die 
handwapen ontwerp is om geskiet te word terwyl dit met een of twee 
hande gehou word, eerder as om teen die skuter se skouer geplaas te 
word. 

 • Magasyn: In semi-outomatiese pistole word die ammunisie gehou in 'n 
magasyn wat in die greep van die pistool pas en kan verskillende 
hoeveelhede ammunisie hou 

 • Silinder: 'n Rewolwer gebruik 'n draaiende silinder met verskeie kamers 
om die ammunisie te hou. 
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HOE OM 'N HANDGUN VEILIG TE MAAK: 
Pistole: 
Verwyder magasyn, maak kamer leeg, en lê op tafel of bank neer 
 
Rewolwers: 
Alle kamers leeg, silinder uit (indien so toegerus), neergelê 
die tafel of bank. 
 
HOE OM 'N HANDWAPEN TE HANTEER WANNEER NIE OP DIE SKIET LYN NIE: 
Pistole: 
Magasyn verwyder, kamer leeg, glystuk vorentoe en hamer af, veiligheidsknip op 
veilig (indien toegerus in 'n goedgekeurde holster, dra-tas of geweerboks. 
 
Rewolwers: 
Alle kamers leeg, hamer af en geberg in 'n goedgekeurde holster of dra-tas of 
geweer-tas 
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KENNIS VAN JAGGEWERE: 

Die wapen bestaan uit 3 basiese komponente: die loop, die grendelaksie en die 

kolf. 

 

Loop 

 

 

Een van die twee uiters belangrike komponente van ‘n goeie vuurwapen is die 

loop. 

Lope word gemaak van ‘n verskeidenheid chroommolibdeen staalsoorte en 

vlekvrye staal wat ontwerp is om hoë temperature, wrywing en druk te weerstaan 

sonder om baie te slyt of dat die gevaar bestaan dat dit sal oopbars. 

‘n Tipiese geweerloop werk teen druk van soveel as 430mpa/60000psi, of om dit 

in perspektief te stel – die druk wat deur ‘n kolom water van 40km hoog 

uitgeoefen word. 

Lope word gemaak van staalstawe wat geboor word tot die vereiste kaliberdikte, 

met die interne deursnit wat dan dieselfde is as die grootte van die koeël, bv. 

7,62mm of soos dit gewoonlik genoem word, .308 duim. 
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Die groewe word dan gemaak.  Dit is die gedraaide groewe wat mens kan sien as 

jy deur die geweerloop kyk.  

Die verskillende tipes lope en groefmetodes word onder genoem. 

a) Gesnyde lope: 

Hierdie lope word gemaak deur ‘n gat van die verlangde deursnee te boor 

met ‘n staalstaaf.  Die boor word dan gepoleer en die groewe word gesny 

met ‘n haak tipe profiel snyer. 30 tot 40 keer se sny is nodig om een groef 

akkuraat te sny. 

b) Profiel geruimde lope: 

‘n Profielruimer wat ‘n reeks ruimers het wat soos die speke van ‘n wiel lyk 

word hiervoor gebruik. Dit word slegs een keer deur die loop getrek. 

Hierdie ruimers is sodanig vervaardig dat elke volgende stel ruimers effens 

dieper sny as die vorige.  Hierdie sisteem is nou oudtyds sover dit 

geweerlope aanbetref, maar dit word nog gebuik by die vervaardiging van 

lope vir handwapens. 

c) Getapte lope: 

Hierdie sisteem behels dat ‘n klein tap deur die boor geforseer word om die 

groewe in die loop vorm. Die tap word sleg een keer deur die boor 

geforseer om die loop se groewe te vorm. Aangesien geen metaal verwyder 

word nie, is die eindresultaat ‘n pragtige, glad-afgewerkte binnekant. 
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d) Hamer smee lope:  

‘n Staal buis wat etlike duime korter is as die lengte van die klaargemaakte 

loop, word net bloot geslaan en gevorm rondom ‘n vormyster, onder 

duisende pond druk deur ‘n reeks hamers.  Die meeste moderne 

geweerlope word op hierdie manier gemaak. 

 

 

 

Alhoewel kompetisieskuts ‘n loop kan opgebruik, sal die gemiddelde jagter eerder 

‘n loop ruineer deur dit op ‘n onbehoorlike manier skoon te maak as wat dit deur 

die afvuur van rondtes sal gebeur.  Meer lope is geruineer deur onbehoorlike 

skoonmaakmetodes, of te veel skoonmaak, as wat deur skiet gedoen word.  

Gebruik ‘n stokgids en maak die loop skoon vanaf die kamer deur die gebruik van 

‘n skoon skoonmaakstok, borsel en punt wat behoorlik pas.  

Vermy maksimumladings, moenie te veel snelvuur doen nie, en maak die geweer 

versigtig skoon, en die geweer se loop kan langer as jy hou! 
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Kaliber 

Kaliber of boor word algemeen gedefinieer as die deursneë van die opening in die 

loop voordat die groewe daarin gesny word. Sommige vervaardigers gebruik ook 

die groef- of koeëldeursnee om kaliber weer te gee. 

Soos met die keuse van ‘n geweer, is die keuse van die kaliber ook ‘n persoonlike 

saak. 

 

Die kaliber moet gekies word nadat daar deeglik aandag gegee is aan die tipe wild 

wat meestal met die geweer gejag gaan word.  Die tipe terrein waarin gejag gaan 

word speel ook ‘n rol, asook die individu se vermoë om die terugskop van die 

wapen te hanteer en steeds akkuraat en sekuur te korrel en te skiet.   

 

Die Aksie 

Hierdie is die volgende kritiese komponent 

Die meeste geweeraksies (uitgesluit dubbelloop aksies) het groefdraad en die 

loop is daarin vasgeskroef. (Grendelaksie, semi-outomaties, pomp of enkelskoot).  

‘n Grendelaksie sluit die snellermeganisme, die veiligheidsmeganisme en die 

uitwerper in. ‘n Sluit meganisme is ook deel van die aksie.  Dubbelloopgewere 

word normaalweg aanmekaargesit soos ‘n haelgeweer, met die lope wat in die 

blok vasgesoldeer is. 
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Aksies moet met presisie vervaardig word om die druk te hanteer en om 

betroubare akkuraatheid te verseker. 

 

SOORTE AKSIES VIR GEBRUIK IN SPORTSKIET GEWERE 

1. Trek grendel aksies, (bv Ross, Blaser of Winchester Lee aksie). 

Trek grendel aksies was tevore beskou as die beste aksies vir algemene 

gebruik a.g.v. hul basiese sterkte en die vermoë om enige patroonlengte te 

hanteer.  Hulle was na bewering egter nie so vinnig soos die ander aksies 

nie, maar het die vermoë gehad om ‘n swak rondte in die kamer te sit en 

om ‘n rondte wat vassit te onttrek.  
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    Blaser Trek grendel geweer 1  

   

 

2. Draaigrendel/Mauser grendel (1898) 

Die draaigrendel aksie is ontwerp deur Paul Mauser in 1898 en word 

vandag steeds beskou as een van die beste aksies.  Dit is rigied, baie sterk 

wanneer gesluit en is inherent akkuraat. Dit het ‘n baie positiewe voer en 

uitwerpingsaksie wat noodsaaklik is vir enige jaggeweer, veral vir die jag 

van gevaarlike wild. 

Die meerderheid van die hedendaagse gewere het draaigrendel aksies en is 

deur die Mauser-ontwerp beinvloed.  

 

 

   Mauser ’98 Draaigrendel Aksie Geweer 1 
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KOLWE 

Die kolf is die skut se kontakpunt met die vuurwapen, en die ontwerp en die 

manier waarop dit die skut en die aksie en loop pas is baie belangrik. Die term 

“stock” (kolf) m.b.t. vuurwapens dateer terug na 1571 en word afgelei van die 

Germaanse woord stoc, wat boomstomp beteken, wat verwys na die hout van die 

geweerkolf.  Die kolf dra ook die terugskop van die geweer oor na die skut se 

liggaam.   

Basiese kolfterminologie word in die onderstaande figuur weergegee: 

 

 

 

As ‘n riglyn is dit beter om ‘n reguit, klassieke kolf vir die groter kalibers te gebruik 

vir minder terugskop (minder lig van die loop).  ‘n Kolf met ‘n breë skokvlak en ‘n 

goeie skokkussing help ook om die terugskop te temper deur dit oor ‘n groter 

oppervlak te versprei. 

Korrekte kolflengte (d.w.s. treklengte [“length of pull”] van die kolf) help ook om 

terugskop te beperk.  ‘n Breë riglyn is dat die afstand tussen die sneller en die 

agterkant van die kolf gelyk moet wees aan die afstand tussen die snellervinger en 

die binnekant van die elmboog. 
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Kolwe van gewere wat ontwerp is vir teleskope neig om ‘n hoër kam te hê, wat 

die skut se oog bring na die vlak van die optiese visier wat gewoonlik 25 tot 30 

mm bokant die loop/boor is. 

Kolfmates  

Kolfmates is belangrik, veral met haelgewere, waar die tipiese korrel alleen ‘n 

konstante posisionering van die skut se oog vereis oor die middel van die loop om 

akkuraatheid te verseker.  Wanneer ‘n kolf spesiaal gebou word of gebuig word 

om die jagter te pas, is daar ‘n aantal mates wat baie belangrik is: 

 Treklengte, die mate gemeet vanaf die die middel van die skokstuk 

van die kolf tot by die middel van die sneller 

 Val by hak, die afstand vanaf die boorlyn tot by die hak van die kolf. 

 Val by kam, die afstand vanaf die boorlyn tot by die kam van die kolf, 

 Afwerping (Cast off), die afstand wat die hak en/of toon afwyk na 

regs vanaf die middellyn deur die geweer vir ‘n regshandige skut. 

 Aanhegting (Cast on), die afstand wat die hak en/of toon afwyk na 

links vanaf die middellyn deur die geweer vir ‘n regshandige skut. 

 Helling (Pitch), die hoek wat die kam met die boor maak gemeet 

vanaf die kamlyn tot by die punt van die loop. 
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VISIERE EN TELESKOPE: 

Teleskopiese visiere  

Daar is baie goeie teleskope op die mark.  Kies die beste een wat jou geld kan 

koop, want die werkverrigting van die wapen hang af van die visier.  ‘n Teleskoop 

van ‘n swak kwaliteit kan wisselvallige of mis skote tot gevolg hê, of lei tot 

gekweste diere en ‘n teleurstellende en ‘n duur safari. 

Kies die grootte en die vergroting van die teleskoop met versigtigheid.   

Van die verskeidenheid teleskope beskikbaar, is die 3-9x sterkte waarskynlik die 

mees veelsydige.  

Gebruik goeie kwaliteit staal monterings, en laat die teleskoop, verkieslik in 

geslypte ringe, monteer deur ‘n bekwame en gelisensieerde wapensmid. 

 

Die Parallaks 

Indien jy gedink het parallaks is ‘n maagwerkmiddel vir valskermsoldate, dan is jy 

ver verkeerd!  Volgens kenners, is parallaks die toestand wat voorkom as die 

beeld van die teiken nie gefokus is op die kruishaar nie.  Dit is sigbaar wanneer 

daar oënskynlike beweging is tussen die kruishaar en die teiken wanneer die skut 

sy kop beweeg of in erge gevalle, beelde wat uit fokus is. 

Sommige teleskope is vooraf parallaksvry gestel op ‘n sekere afstand, meestal 100 

jaarts.  Ander teleskope het weer ‘n verstelling aan die objektiewe lens of ‘n knop 

links aan die teleskoop om parallaks te elimineer. Afhangende waarmee die 

teleskoop toegerus is, elimineer die jagter parallaks deur die objektiewe lens of 

die parallaks knop te verstel.  Goeie kwaliteit teleskope beheer parallaks baie 

goed. 
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‘n Goeie riglyn is om daardie teleskope met ‘n afsonderlike stelling vir parallaks 

liewer op die skietbaan te gebruik.  

Tipiese kruishare waarvan die Duplex die gewildste is 

 

 

  Diagram van die binnewerking van ‘n teleskoop 
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WENKE OM ‘N GEWEER OP SKOOT TE KRY 

Maak seker dat jou geweer en die kruishaar horisontaal en vertikaal haaks is.

 

Maak seker dat die kruishaar in die middel is.  ‘n Maklike manier is om ‘n v-blok 

van ‘n ou skoendoos te maak soos in die skets aangdui.  Indien die middel van die 

kruishaar beweeg terwyl die teleskoop gedraai word, stel dit totdat die beweging 

ophou.  

 

Maak seker dat die oog afstand korrek is deur die geweer in die natuurlike 

skietposisie te hou en deur die teleskoop te kyk.  Jy behoort nie jou kop vorentoe 

of agtertoe te beweeg om ‘n volle sigprent te kry nie.  Indien nodig, verstel die 

teleskoop vorentoe of agtertoe totdat dit nommerpas is. 
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Hier is ‘n paar eenvoudige inskiet wenke: 

1) Moenie vertrou op loopinstelling van jou teleskoop vir jou geweer se 

akkuraatheid nie.  Baie geweersmede gebruik ‘n meganiese toestel wat ‘n 

peiler genoem word om die kruishaar naastenby met die loopboor te laat 

ooreenstem. Dit word gewoonlik gedoen wanneer ‘n teleskoop op ‘n 

geweer gemonteer word.  Die kernwoord hier is “naastenby”.  

Loopinstelling kan redelik akkuraat wees.  Dit is darem so dat die koeël die 

papierteiken op 25m êrens sal tref. 

Let wel: om seker te wees presies waar jou geweer skiet, moet jy na teikens 

van ‘n dooierus af vuur. 
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2) Veronderstel jy skiet met ‘n grendelaksie geweer.  Plaas die teiken op 25m. 

Beveilig die wapen. Verwyder die grendel en plaas die geweer op so manier 

op sandsakke dat jy deur die loopboor kan kyk na die middel van die teiken.   

Dan, sonder om die geweer te beweeg, verstel jy die kruishaar totdat dit 

ook in die middel van die teiken is.  Indien jy ‘n veranderlike teleskoop 

gebruik, gebruik die maksimum vergroting.  

Vuur jou skote vanaf 25m. Ondervinding dui daarop dat die meeste 

moderne kalibers wat ingeskiet is om 6mm laag te skiet op 25m omtrent 

60mm (2.5 dm) hoog skiet op 100m.  Dit is goed om die 25m riglyn te 

onthou, aangesien jagters ‘n bietjie hoër op 100m moet inskiet.  As gevolg 

van beeldgrote en die gemak waarmee daar op kort afstande gemik kan 

word, is skootplasing baie makliker op 25m as op 100m. 

3) Gebruik sandsakke om die geweer doodstil te hou wanneer jy inskiet.  Los 

die geweer in posisie op die sandsakke na die eerste skoot. Met die 

teleskoop gesentreer op die oorspronklike mikpunt.  Om ammunisie te 

spaar, en met die geweer stewig op die sandsakke, verstel die teleskoop 

nou totdat die kruishaar sentreer op die koeëlgat wat pas op die teiken 

geskiet is.  Dit beteken dat die teleskoop nou in lyn met die loopboor is. 

Die tweede skoot moet noodwendig redelik naby die mikpunt wees.  ‘n 

Derde skoot kan nodig wees om die instelling nog fyner te maak op waar 

die koeël tref op 25m. Hou in gedagte dat die teleskoop nie op 25m 

parallaksvry is nie. Toets jou instelling op die parallaksvrye afstand, meestal 

100m. Daar word aanbeveel dat jy die geweer op verskillende afstande 

vuur tot op die maksimum afstand wat jy verwag om daarmee te skiet.  Dit 

sal jou vertroud maak met jou geweer se trajekte op verskillende afstande. 
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Uit ‘n praktiese oogpunt:  langafstand-vuur na papierteikens beklemtoon 

menslike foute in presisie-skiet. Daardie kleiner as boogminuut groepe op 

100m raak aansienlik groter op 300m.  

4) Gebruik dieselfde soort ammunisie as wat jy vir die inskiet gebruik het.  Nie 

net maak die soort ammunisie wat jy gebruik ‘n verskil in die werkverrigting 

van jou geweer nie, maar koeëlgewig en –ontwerp van dieselfde fabrikaat 

kan ook ‘n redelike verskil maak. 

Premium fabrieksammunisie lewer gewoonlik beter werkverrigting as 

standaard-ammunisie in die meeste gewere.  Premium ammunisie is 

gewoonlik heelwat duurder, maar dit vergelyk goed met handgelaaide 

ammunisie in die werkverrigting daarvan. 

Die verfyning van handgelaaide ammunisie vir jou spesifieke geweer is die 

beste manier om akkuraatheid te bevorder. 

 

Ystervisiere 

Voordat optiese middels betroubaar en gewild geraak het, was die ystervisier die 

bo-baas. 

Vandag word ystervisiere eintlik net op grootwild-gewere gebruik. 

Die harde terugskop en dikwels baie naby afstande waarop ‘n grootkaliber-

geweer gebruik word om op ‘n gevaarlike dier te vuur, maak dat die voordele van 

‘n teleskoop geignoreer kan word. 

Ystervisiere word ook nog baie gebruik vir teikenskiet. 
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‘N PAAR VERSKILLENDE TIPES YSTERVISIERE: 

Veelblad snelvisier vir ‘n grootwild geweer. 

 

Moderne teikenskiet gaatjievisier 
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KENNIS VAN HAELGEWERE: 

 

 

 

 

BOOR: Die aantal balle, met dieselfde deursnee as die loop, wat uit een pond lood 

gegiet kan word (10 balle= 10 boor, 12 balle= 12 boor, 16 balle =16 boor, ens) 

‘n Wurg in ‘n haelgeweer reguleer die patroon van die haelkorrels  

Haelgewere het die vinnig-ontbrandendste kruit nodig, omdat haelgeweerlope 

geen groewe het nie en dus baie min weerstand bied aan die haelgweerkorrels of 

koeël (indien ‘n “loper” gebruik word). Die kruit moet as’t ware so vinnig brand 

dat die korrels by die loop uitspoeg!  

By haelgewere kry ‘n mens vandag patrone wat met 28, 32 of 35gram haelkorrels 

gelaai word.  

Omdat ‘n haelgeweerloop nie groewe het nie, begin die korrels reeds op ‘n kort 

afstand van die loop af te versprei. Daarom word haelgeweerlope ge-wurg.  

Wurg word gedefinieer as die vernouing van ‘n haelgeweerloop waardeur die 

uitspreiding van die korrelpatroon beheer word.  Wurg het geen invloed op die 

akkuraatheid of die afstand wat die korrels trek nie. 
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Die hoeveelheid wurg word beskryf deur die % korrels wat op 35 m in ‘n kol van 

750 mm deursnit tref.  

So sal daar by ‘n volwurg (“Full choke”) loop 74% van die korrels in ‘n 750 mm 

deursnit kol op 35 m tref, vir ‘n verbeterde modifikasie (“Improved modified) 

70%, Modifikasie {”Modified) 64% en ‘n verbeterde silinder (“Improved cylinder”) 

53%.  

Die volgende tabel som die maksimumafstande op vir ‘n 12 boor haelgeweer wat 

‘n standaardlading vuur in verskeie korrelgroottes deur ‘n verbeterde silinder, half 

wurg en vol wurg loop. 

Korrelgrootte Verbeterde 

Silinder 

Maksimumafstand 

Half wurg 

Maksimumafstand 

Vol wurg 

Maksimumafstand 

4 33 meter 38 meter 57 meter 

5 38 meter 44 meter 49 meter 

6 44 meter 49 meter 55 meter 

7 49 meter 49 meter 49 meter  

 

Tipiese jaghaelgewere 
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Syslot knakaksie dubbelloop sy-aan-sy haelgeweer 1 

 

 

 

Kisslot knakaksie dubbelloop sy-aan-sy haelgeweer 1 

 

 

 

Kisslot knakaksie dubbelloop bo-en-onder haelgeweer 1 

 

 

Pompaksie haelgeweer 

 


