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Bedankings en Erkennings 

 

Hierdie handleiding spruit uit die bydraes van baie jagters, gidse, vuurwapen 
entoesiaste en bewaarders. Waar moontlik word hulle vermeld in die teks of aan die 
einde van die handleiding. As iemand nie genoem is nie, is dit nie met opset nie. 
Dankie vir u bydrae. 
 
John Harris – President, KZNJWV 

 

 

 

 

 

 
Skrywer (voor) met Brian Marsh (redakteur) tydens ‘n jagtog in KZN – Julie 2008 
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VOORWOORD 
 
Dit was vir my ‘n groot kompliment toe ek gevra is om die huidige CHASA 
Handleiding te redigeer, en te meer toe ek gevra is om die voorwoord daarvoor te 
skryf. My enigste probleem daarmee is dat dit nie 35 jaar gelede gebeur het nie 
sodat ek kon inneem – en baie baat vind – uit die ongelooflike hoeveelheid gewere, 
jag- en gidsverwante inligting wat dit bevat in plaas van om self diep te moes delf en 
om op die harde manier te moes leer. 
 
Ek gaan nie probeer om al die name en opskrifte te noem nie. Ek het alles baie kere 
oordink en daar is nie ‘n enkele woord wat ek, na 70 jaar van ‘n verskeidenheid 
jagondervindings, kan byvoeg nie, behalwe ‘n kort bydrae oor die voordeel om te 
weet watter is jou dominante oog. Ek kan noem dat die CHASA handleiding in 
werklikheid ‘n jagters ensiklopedie is en dat absoluut niks ten opsigte van 
vuurwapens, beroeps- en sportjag en probleemdier beheer uitgelaat is nie. 
 
Met my laaste verjaarsdag was ek 81 en ek kan noem dat ek vir 70 van daardie jare 
gejag het. My pa het geweet van my passie vir jag en die bos en het vir my ‘n .177 
BSA windbuks gekoop toe ek 9 was, ‘n .22 Mauser toe ek 10 was en waarmee ek my 
eerste bok – ‘n duiker – geskiet het, en ‘n .303 sportgeweer toe ek 13 was. Na skool 
aan die einde van 1945 het ek op 17 jarige ouderdom ‘n leerling boer op ‘n plaas in 
Suid Rhodesië geword. Op hierdie en aangrensende plase is alle wild as ongediertes 
beskou en kon voor die voet geskiet word. Koedoes het die jong tabakplante geëet 
en sowel gras- en boomvreters die jong mielies. Die grasvreters soos buffels, sebras 
en wildebeeste het met die skape en beeste gekompeteer vir gras. 
 
Dit was in daardie dae die gebruik by boere om voedsel – wat vleis insluit – weekliks 
aan die arbeiders te voorsien. Op die groter plase is ‘n os geslag, maar op die 
afgeleë plase is wild vir hulle geskiet. Natuurlik het ek die afgeleë plase uitgesoek om 
op te werk en was ‘probleemdier beheer’ ‘n groot deel van my werklas waartydens ek 
baie ondervinding opgedoen het met die jag van vlaktewild. 
 
Ek het in 1952 na Nyassaland (Malawi) gegaan waar ek vir vier jaar lank 
kommersiële krokodiljag gedoen het, en daarna vir agt jaar met wild geboer het op 
die halfmiljoen akker Nuanetsi Ranch in Suid Rhodesië se laeveld. Nadat sportjag vir 
profyt in 1967 in daardie land gewettig is, het ek ‘n safari operateur geword. In 1986 
het ek uit die safari besigheid getree en aangesluit by S A Man wat die Magnum 
tydskrif publiseer. Op die oomblik is ek Roland Ward Publications se boeke 
redakteur. 

 
CHASA is die nasionale konfederasie van jagtersverenigings waaraan 22 van die 24 
bestaande jagetrsverenigings geaffilieër is. Die handleiding begin met CHASA se 
visie, missie en strategiese doelwitte, gevolg deur ‘n inleiding genaamd ‘Geskiedenis 
en Inleiding tot Jag’, geskryf deur Professor Pieter van Niekerk, die voorsitter van 
CHASA in 2008. 
 
Dit word opgevolg deur ‘n baie interessante stukkie geskiedenis geskryf deur Dr. 
Gary Bauer, gewese vise-voorsitter van CHASA, naamlik ‘Jag is ‘n Essensiële 
Instrument van Volhoubare Bewaring – Feit of Verdigsel?’ As ‘n pionier van 
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wildboerdery, en daarna ‘n pionier in die safari industrie in Suid Rhodesië, het ek nou 
saamgewerk met verskillende ekoloë en baie van hulle geleer. Ek kan met absolute 
eerlikheid sê dat ek nie van ‘n enkele een weet wat nie definitief sê dat sportjag die 
beste en doeltreffendste instrument tot wildbewaring in Suidelike Afrika is nie. 
 
‘n Wildboer kan ‘n buffel oes en die vleis aan ‘n slagter en die vel aan ‘n looiery 
verkoop waarvoor hy ‘X’ hoeveelheid plaaslike geld kry. As hy ‘n Amerikaanse kliënt 
inbring om dieselfde buffel te jag, kry hy steeds die vleis en die agterste helfte van 
die vel wat hy kan verkoop, plus ‘n groot handvol Amerikaanse dollars! 
 
Ek was verkies as voorsitter van die Wildboer Vereniging van Suid Rhodesië (nou 
Zimbabwe) vir ‘n aantal jare. Ek het steeds my gegewens en haal daaruit aan: ‘In 
1998 het die Suid Rhodesiese sportjag industrie US$19.5 miljoen van ongeveer 2000 
buitelandse kliënte verdien wie ongeveer 22000 dae gejag het’. 
 
Dus, Dr. Bauer, kan ek getuig dat die antwoord op u vraag – wat u self weet – ‘n 
FEIT is. 
 
Die volgende 40 van die 170 bladsye bevat die volgende hoofstukke: Ordonnansies; 
Wette en regulasies aangaande jag in Suid-Afrika; DOET en BOBS wetgewing; 
CITES wetgewing; Vuurwapen wetgewing; Ons jag voorregte; Beplanning van ‘n 
jagtog; Jagetiek; Identifikasie van diere; Skootplasing; Spoed van aanstormende 
diere; Skatting van horinglengte; Roland Ward, SCI en Suid-Afrika se trofeemeting. 
Daar is nog baie meer hoofstukke, maar spasie laat nie toe dat ek dit noem nie. 
 
Die handleiding sluit af met ‘n lang lys boeke onder die hofie van ‘Aanbevole 
leesstof’. Ek beveel dit ook aan, maar vir die onervare professionele jagter sal ek 
sterk aanbeveel dat hy ‘n kopie van CHASA se handleiding koop en elke bladsy 
daarvan sy eie maak. Ek sê weer: As ek dit maar kon lees en inneem voordat ek ‘n 
professionele jagter geword het, en nie nadat ek afgetree het nie! O wel! Dit word 
gesê dat ‘as ek maar kon’ die hartseerste en mees gebruikte frase is, maar ons kan 
nie almal wen nie. 
 
Brian Marsh 
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CHASA  

Die nasionale Konfederasie van Jagtersverenigings van Suid-Afrika by wie 22 van 
die 24 jagtersverenigings geaffilieer is. CHASA word op nasionale vlak erken deur 
die Ministerieë van Veiligheid en Sekuriteit en van Omgewingsake en Toerisme, en is 
ook by die SAPD geakkrediteer met die aangewese magte om toegewyde 
jagterstatus aan sy lede toe te ken. 
 

VISIE 
CHASA gee leiding in die verteenwoordiging van jagters met die doel om die vryheid 
van jag te verseker. 
 

MISSIE 
Bevorder volgehoue etiese jag deur leierskap en die koördinering van die aktiwiteite 
van die ledeverenigings. 
 

STRATEGIESE DOELWITTE 
 Bewaring deur volhoubare benutting 

 Bevordering van ‘n kultuur van etiese jag 

 Standarisering van produkte en uitsette 

 Verteenwoordiging van jagters op nasionale vlak 

 Uitnemendheid in opvoeding en opleiding 
 

STANDAARDE EN PRODUKTE 
 Onderhandel met regeringsinstellings oor die formulering en implementering van 

wetgewing soos die Wet op Vuurwapenbeheer en die Nasionale Raamwerk vir 
Jag 

 Bevorder die algemene beeld van jagters en hul bydrae tot bewaring 

 Formuleer en implementeer ‘n nasionale strategie om die ekologiese en 
perseptuele skade aangerig deur die diereregte ekstremiste te beperk 

 Nasionale erkenning en toekennings aan jagters en bewaringsgesindes, bv. die 
Musgrave toekenning 

 Versamel trofee data vir publikasie in die S A Trofee Rekord Boek 

 Formuleer nasionale standaarde vir skietkompetisies met jaggewere 

 Verskaf minimum opleidingstandaarde vir: 
o Gevorderde jagters 
o Toegewyde jagters 
o Junior jagters 
o Boogjagters 
o Veerwildjagters 
o Handwapenjagters 
o Amptelike trofeemeters 
o Skietbaan offisiere 
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GESKIEDENIS EN BEKENDSTELLING AAN JAG 
 

Afrika het altyd daardie bekoring gehad – ‘n oorvloed van wild, avontuur en gevaar 
verbonde aan die Donker Kontinent het altyd ‘n aantrekkingskrag op die gees van die 
jagter gehad. Aan die suidelike punt van Afrika is Suid-Afrika ook bedeeld met plant- 
en dierbevolkings wat dit ‘n uitstekende jagbestemming maak. Ons Suid-Afrikaanse 
jagters is uiters bevoorreg om jaggeleenthede op ons voorstoep te hê waarvan ons 
buitelandse vriende slegs kan droom. 
 
Jag in Suid-Afrika het ‘n trotse rekord. Dit is waar dat sommige van die vroeëre 
jagters ‘n aantal spesies tot op die drumpel van uitwissing gejag het, maar gesien in 
die konteks van daardie tyd kan mens verstaan dat vir daardie pioniere die 
hulpbronne as onuitputlik voorgekom het. Wat egter meer belangrik is, is dat jagters 
‘n beduidende rol ten opsigte van bewaring gespeel het en grootliks bygedra het tot 
die oorlewing van bedreigde spesies. Ware jagters het die natuur lief en respekteer 
lewe, maar verstaan ook dat ‘n rol te vervul het in die handhawing van die balans in 
die natuur. 
 
In baie opsigte is Suid-Afrika uniek in die bestuur van sy natuurlewe. Praktyke soos 
die toespan van wildplase en privaat eienaarskap van wild is suksesverhale wat as 
aansporing dien vir grondbesitters om natuurlewe te bewaar. Dit het ‘n positiewe 
uitwerking op die industrie en verleen stukrag tot ‘n toename in wildlewe in Suid-
Afrika. Meer en meer landbougrond word vir wildboerdery aangewend, wat meer 
jaggeleenthede tot gevolg het. 
 
Jag is grootliks verantwoordelik vir die groei en ontwikkeling van die wildindustrie in 
Suid-Afrika. By verre word die grootste deel van die inkomste van die kommersiële 
wildindustrie verkry van jag (tussen 55% en 65%). Jagters skep dus die mark wat die 
ontwikkeling van die industrie aandryf. In teenstelling met wat baie mense glo is die 
finansiële bydrae van die plaaslike jagter baie groter as die van die oorsese jagter, 
en is dus onvervangbaar as die industrie moet bly groei. Die CHASA-slagspreuk, 
‘GEEN JAG – GEEN WILDLEWE’, is dus absoluut waar en jagters het rede om trots 
te wees op hulle bydrae. 
 
Die voorreg en reg om te jag gaan saam met die verantwoordelikheid van etiese jag. 
Etiek is ‘n baie wye begrip, maar uit die jagter se oogpunt sê dit ook hoe ons die 
prooi behandel. Dit sê ook iets van die bekwaamheid en kennis van die jagter. 
CHASA is verbind tot STANDAARDE VIR JAG en is dus baie ernstig oor opleiding 
en die oordra van kennis en vaardighede. Hierdie handleiding bevat belangrike 
inligting vir die jagter en ons is dank verskuldig aan elkeen wat bygedra het tot die 
samestelling daarvan. 
 
Lekker jag!! 

 
Professor Pieter van Niekerk – Chasa Voositter 2008 
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JAG IS ‘N NOODSAAKLIKE INSTRUMENT VAN 
VOLHOUBARE BEWARING 

FEIT OF VERDIGSEL? 
 

 

 

Dr Gary A Bauer BVSc, DrMed Vet (Ophth) 

Animal Eye Clinic, Inc. Kaapstad 

Gewese Ondervoorsitter van CHASA 

 

Inleiding  
 
Enersyds word jag beskou as die rede vir die uitwissing van die planeet se jagbare 
wildlewe. Andersyds beweer etiese en verantwoordelike jagters dat jag die rede is 
dat daardie spesies vandag in oorvloed floreer. Hierdie skrywe sal probeer om 
daardie twee uitganspunte van jag te ondersoek en te beskryf. Aktiwiteite wat soms 
met jag verwar word sal nie bespreek word nie; Aktiwiteite wat nie ware trofeejag 
soos gedefinieer deur die WWF as ‘’n spesifieke vorm van die gebruik van 
natuurlewe wat insluit die betaling vir ‘n jagondervinding en die verkryging van ‘n 
trofee deur die jagter’  is nie, sal nie bespreek word nie. Hierdie definisie kan 
aangevul word om die jag van nie-trofee diere vir vleis en/of verbruikbare produkte in 
te sluit. Dit sluit nie die uitdunning/oes van groot getalle diere in nie, ook nie die 
kontrole van populasies nie. 
 

Terugblik oor Suid-Afrika 

Daar bestaan baie verslae van Suid-Afrika wat so gewemel het van groot troppe van 

vele spesies wild wat so baie was dat dit vyf dae geduur het om by ‘n ossewa of 

kampplek verby te trek. Die mees onlangse migrasie van springbokke deur Beaufort 

Wes was so groot, en die getalle so baie, dat hulle tuine, heinings en wat ook al in 

hul pad gekom het platgetrap het. Insgelyks was daar berigte van leeus, luiperds en 

buffels waar Kaapstad op die oomblik is. Sonder twyfel sal ‘n mens verslae en 

rekords kan vind van alle soorte van wild wat voorgekom het in areas wat nou deur 

teerpaaie en geboue bedek is. Met die aankoms van koloniste en die proses van 
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verstedeliking in Suider Afrika het die wildlewe populasie ‘n groot knou gekry. As 

hierdie uitwissing van wild van nader beskou word kan stellig verklaar word dat dit 

hoofsaaklik deur middel van die jagter se koeël plaasgevind het. Histories is jagters 

dan ook daarvan beskuldig. Is hierdie beskuldiging geregverdig, of is daar dalk ander 

onderstrominge wat gelei het tot die vernietiging van die wildlewe populasie in 

Suidelike Afrika? 

 

In die verlede was wildlewe (roofdiere, groot grasvreters) gesien as ‘n struikelblok 

deur landbouers, en is gevolglik uitgeroei waar daar enige konflik ontstaan het omdat 

dit ‘n direkte impak op die volhoubaarheid van boerdery en landbou aktiwiteite van 

daardie tyd gehad het. Sodra die landbou gevestig was, het verstedeliking gevolg, en 

dit het gelei tot ‘n direkte vernietiging van die habitat wat nodig was vir die 

voortbestaan van wildlewe. As gevolg van die verstedeliking het die landbou 

aktiwiteite steeds verder weg uitgebrei met gevolglike voortdurende binnedringing 

van die wildlewe se habitat. 

 

So lank as wat die wildlewe die oorlewing van die mens bedreig, en so lank soos die 

mens die vermoë het om vir hom ‘n beter lewe (finansieel en andersins) te bewerk, 

so lank sal die wild gejag word. Hierdie vernietiging van die wildlewe het destyds 

teen so ‘n tempo plaasgevind dat die verdwyning van spesies, habitat en baie dinge 

waarvoor Afrika beroemd was raakgesien is en mense gedwing het om daaraan 

aandag te gee. Die ontstaan van die Kruger Nasionale Park was die begin van ‘n 

proses om ‘n mate van gewaarborgde habitat aan die wildlewe te verskaf. (Selfs dit 

word egter vandag bedreig deur grondeise.) Boerderybedrywighede, beide 

agronomie en veeboerdery, het die wildlewe in Suid-Afrika feitlik totaal vernietig, en 

teen die draai van die 1800’s na die 1900’s was dit erg bedreig. Wildlewe het basies 

slegs in die ‘spesiaal geproklameerde’ nasionale parke floreer. In hulle vorige habitat 

het beeste en skape, wat nie endemies tot daardie area was nie, gefloreer en die 

land vernietig wat veronderstel was om voedsel vir ‘n groeiende nasie te verskaf. 

Wildlewe was essensieel vernietig deur die mens se ambisie vir geld en selfbehoud 

deur middel van jag, vergiftiging, sperheinings en uiteindelik vernietiging van habitat. 

Die wildlewe was nou in direkte kompetisie met die veestapel van die Afrika boer, en 

so lank as wat vee meer winsgewend was as wild, het laasgenoemde geen kans 

gehad nie 

 

Vanaf die middel tot die laaste derde van die vorige eeu het ‘n verskuiwing 

plaasgevind waar die tradisionele ‘uitnodigingsjagte’, wat gratis was en sport, 

wildsvleis en ‘n beheer van wildlewe ‘peste’ verskaf het, plek gemaak het vir mense 

wat nie meer uitnodigings vir jag kon kry nie, maar wat bereid was om te betaal vir 

die voorreg om te jag. Stadig maar seker het wildlewe ‘n waardevolle bate begin 

word, en was dit nie meer beskou as ‘n ‘pes’ nie. Met verloop van tyd het wild meer 

waardevol geword as vee weens die aanvraag deur jagters, eko-toerisme en teel 

instansies vir vrylopende wild. Boere het nou begin om hul plase te omhein om 

sodoende hul wild te behou, en dit was die geboorte van die ‘wildboerdery’ bedryf in 

Suid-Afrika. 
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Die uitwerking op wild in Suid-Afrika 

Die ontploffing in die aanvraag na wildlewe deur plaaslike en oorsese jagters, en die 

finansiële voordeel daaraan verbonde, het daartoe gelei dat baie boere van 

veeboerdery na wildboerdery oorgeskakel het. Dit het gelei tot ongelooflike 

bemoedigende statistieke, tot so ‘n mate dat baie oorsese lande jaloers was op die 

sukses wat in Suid-Afrika behaal is met die bewaring van die bestaande habitat en 

die beskikbaarheid van die verskillende spesies van wild. Ek waag om te sê dat 

hierdie sukses amper ‘per ongeluk’ was omdat die werklike dryfveer daartoe nie ‘n 

‘kom ons bewaar ons wildlewe’-inisiatief was nie, maar einlik ‘n soeke na ‘n beter 

lewe deur boere wat geworstel het onder droogtes, bosluise en tropiese en 

subtropiese siektes van hul vee. Die oorheersende dryfkrag agter hierdie aanvraag 

vir wild was jagters wat bereid was om te betaal – en soms belaglike hoë pryse – vir 

die voorreg om vir ‘n trofee, of slegs vleiswild, te jag. Private grondeienaars in Suid-

Afrika verskaf habitat aan wildlewe met ‘n oppervlakte wat bykans drie maal groter is 

as die gekombineerde Nasionale en Provinsiale Parke saam. Dit is gerapporteer dat 

hierdie area jaarliks met sowat 500 000 ha toeneem. Daar word beraam dat daar 

tans 60% meer biomassa wildlewe in Suid-Afrika is as aan die begin van die vorige 

eeu, en, soos hierbo gemeld, is die meeste van hierdie toename in private besit op 

wildplase oor die land. 

 

Bewaring van Wildlewe in Suid-Afrika 

Vir ‘n geruime tyd word gerapporteer dat indien wildlewe in Afrika nie iets kan 

beteken vir die gemeenskappe – finansiële waarde en verhoging van 

lewenstandaard – nie, dit gedoem sal wees. Verslae deur sekere 

bewaringsowerhede gaan so ver as om te sê dat die areas wat geoormerk is vir 

‘bewaring’ ernstig bedreig word deur diereregte groepe wat weier om die beleid van 

volgehoue benutting van wildlewe as ‘n bewaringsinstrument te aanvaar. Van al die 

vorms van inkomste uit wildlewe, is jag die een wat die meeste inkomste vir die 

kleinste menslike ‘voetspoor’ nalaat. Ekotoerisme en fotografie ekskursies voorsien 

‘n beduidende inkomste vir plase wat daarvoor voorsiening maak, maar dit moet 

aangevul word deur volhoubare benutting van die areas om hanteerbaar te wees en 

hulle toekoms – en dus ook die toekoms van die wildlewe – te verseker. Die 

finansiële waarde van die wildlewe wat tans in private besit is verseker dat dit goed 

versorg word. Dit sal so voortduur, behalwe as veeboerdery vir een of ander rede 

meer winsgewend word, of minder probleme skep as wildboerdery. As veeboerdery 

meer winsgewend word as wildboerdery, is ek bevrees dat die pendulum weer na die 

ander kant sal swaai, en ‘n dramatiese vermindering van die huidige gesonde 

populasies van Suid Afrikaanse wildlewe sal plaasvind. 
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Sommige bewaringsuksesse in Suid-Afrika 

1) Grond in privaatbesit wat aan wildlewe toegesê is bykans drie keer meer as al 

die Nasionale en Provinsiale Parke 

2) Die aantal wilde diere op private plase is ongeveer twee maal meer as díe in 

die land se parke. 

3) Wild is ongeveer 60% meer volop as tydens die 1800’s na 1900’s 

eeuwisseling. 

4) Sedert die 1950’s het die bontebok getalle gegroei vanaf slegs 19 tot ‘n 

gesonde populasie van ongeveer 3 500. 

5) Witrenosters het toegeneem vanaf 28 tot bykans 12 000. 

6) Die Kaapse bergsebra se getalle het toegeneem vanaf 11 tot ongeveer 1 100. 

7) Swartwildebeeste het toegeneem vanaf ‘n trop van 34 (op een private plaas) 

tot meer as 22 000. 

 

Jag is bevestig om een van die belangrikste stukragte agter die sukses en 

vermeerdering in die getalle van die bogenoemde spesies, asook landarea, te wees. 

 

Hoe het jagters bygedra tot die ekonomie van wildbewaring in Suid-

Afrika? 

In Suid-Afrika is jag bewys om die volgende te wees: 

1) ‘n Verantwoordelike toewyding aan bewaring. 

2) ‘n Betekenisvolle industrie wat mense ondersteun en werk skep. 

3) ‘n Groot ontwikkelingsgeleentheid. 

4) ‘n Toerisme geleentheid. 

 

Hoe groot is die jagindustrie in Suid-Afrika? 

Jag dra op die volgende wyse by tot die Wildlewe/Safari/Wildjag finansiële kompleks: 

1) Vuurwapen industrie (lisensiëring) – R150 miljoen. 

2) Sportjag – R3100 miljoen. 

3) Trofeë en oorsese jagters – R1200 miljoen. 

4) Verbruikersware, Boeke en Medies – R200 miljoen. 

5) Wildveilings en privaat verkope – R200 miljoen. 

6) Infrastruktuur en voertuie – R100 miljoen. 

7) Gastehuise en toerisme – R100 miljoen. 

8) Boogskiet – R100 miljoen. 

9) Voëlkyk – R100 miljoen. 

10) Voëlskiet – R400 miljoen. 

11) Taksidermie (uitvoer en plaaslik) – R300 miljoen. 

12) Translokasie – R130 miljoen. 

13) Provinsiale permitte – R20 miljoen. 

14) Belegging in wildplase – R20 000 miljoen. 

15) Arbeid – R1600 miljoen. 
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Dit is dus ‘n industrie met ‘n jaarlikse omset van R7 700 miljoen, en ‘n belegging in 

wildplase van R20 000 miljoen. 

 

Hieruit is dit baie duidelik dat jag ‘n belangrike rol speel in die bewaring van wildlewe 

en wildlewe habitat in Afrika. Die geskiedenis het dit bewys, asook die huidige syfers 

van wildgetalle, wildgebruik en finansies wat deur jag gegenereer word. 

 

Dr. Gary Bauer. 

 

 

"Bewaring gaan per slot van sake oor mense. As jy nie volhoubare ontwikkeling rondom 

hierdie (wildlewe) parke het nie, sal mense ook nie in hulle belang stel nie, en die parke sal 

nie oorleef nie." 

Nelson Mandela, tydens sy toespraak met die opening van die uitbreiding van Marakele 

Nasionale Park in Suid-Afrika, 1999. 

 

1977 was ‘n belangrike jaar vir bewaring in Kenia, want dit is toe dat sportjag en alle ander 

verbruikers benutting van wildlewe verbied is. Dit was ook die jaar toe die Kenya Rangeland 

Ecological Monitoring Unit (KREMU) die getalle en verspreiding van vee en wildlewe deur die 

hele 500 000 km2 van Kenia se droë en semi-droë streke begin moniteer het. 

Die moniteringsverslae was baie verontrustend, en teen die mid 90’s is ‘n aantal 

waarskuwings uitgereik oor ‘n beduidende afname in wildlewe oor die hele Kenia, selfs in die 

mees populêre toeriste gebiede. Meer onlangse ontledings toon dat die verlies aan wildlewe 

onverpoos voortduur. Sedert 1977 het Kenia 60% tot 70% van sy totale wildlewe verloor. 

In Desember 2004 kon hierdie proses gestuit geword het deur amendemente tot die Wildlewe 

Wet wat, benewens ander verbeterings, die volhoubare gebruikmaking van die wildlewe deur 

sportjag ingesluit het. Helaas, egter, na doelbewuste misleidende beïnvloeding deur twee 

anti-jag Amerikaanse NRO’s, die Humane Society en die International Fund for Animal 

Welfare (IFAW), het die president van Kenia geweier om die gewysigde Wildlewe Wet te 

onderteken. 

Dr. Mike Norton-Griffiths 

Senior Ekoloog, Serengeti Ecological Monitoring Orogramme 
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ORDONNANSIES 
 

Die wetgewing betref die jag van wild is te vinde in die Provinsiale Ordonnansie. 
Daar bestaan nege Ordonnansies in Suid-Afrika, so, elke Provinsie het sy eie 
Ordonnansie. 
 

Jag in die Wes-Kaap Provinsie 

Die jag in die Wes-Kaap Provinsie word beheer deur die 

       Ordonnansie 19 van 1974 soos gewysig 

Die hoof onderwerpe wat daar behandel word is die volgende: 
        Jaglesensies en permitte 
        Groepering van wilde diere 
        Verbode jagmetodes. 
        Toestemming om te mag jag dokumente. 
        Sertifikaat van voldoende omheining 
        Verkoop en koop van wilde dier produkte 
        Beroepsjag 
 

Groepering van wilde diere 

Die klasifisering van wilde diere word gedoen volgens die mate wat hierdie spesies 
bedreig is en tot water mate hulle verspreiding beperk is. 

1. Bedreigde wilde diere  Hule benoding die meeste beskerming omdat 
die gevaar bestaan dat hulle uitgeroei kan word. 

2. Beskermde wilde diere feitlik die meeste wilde diere is beskermd. 
3. Onbeskermde wilde diere 
4. Probleem diere  hierdie geniet die minste beskerming. 

 
Aan die einde van hierdie Hoofstuk vind u ‘n lys van al die bedreigde en beskermde 
wilde diere wat vir die jagter van belang is.  Hierdie lys kom uit die Wes-Kaap 
Ordonnansie. 
 
Net om die dinge ‘n bietjie meer ingewikkelt te maak, het die nationale regering nuwe 

wetgewing uitgebring. Departement Omgewingssake En Toerisme  [DOET]  
Department of Environment And Tourism  [DEAT] (engels) 
Bedreigde Of Beskermde Spesies   
         Kortliks[ BOBS] wetgewing 
Threatened Or  Protected Species. 
         Kortliks   TOPS wetgewing.  (engels) 
Hierdie wetgewing groepeer wilde diere in die volgende groepe: 

1. Krities bedreigde wilde diere 
2. Bedreigde wilde diere 
3. Kwesbare wilde diere 
4. Beskermde wilde diere 

 
Ons sal meer na die BOBS wetgewing in die volgende hoofstuk kyk. 
Belangrik is net dat u ‘n permit benodig om enige dier te jag wat in die BOBS lys 
verskyn. Hierdie wetgewing is nuut, so voor jy enige spesie gaan jag, kyk maar of hy 
in die BOBS lys verskyn en jy ‘n permit benodig. 
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Terug na die Wes-Kaap se Ordinansie 
Jag van bedreigde wilde diere. 
Niemand mag sonder ‘n permit ‘n bedreigde wilde dier jag of die karkas van ‘n 
bedreigde wilde die in besit hê nie. 
 
Jag van beskermde wilde diere. 
Niemand mag ‘n beskermde dier sonder ‘n lesensie of permit jag nie. 
 
Niemand mag ‘n beskermde wilde dier buite die jagseisoen sonder ‘n permit jag nie. 
 
Die eienaar van die grond, ‘n familielid van die eienaar of enige voltydse werknemer 
mag binne die jagseisoen beskermde wilde diere sonder lesensie op die eienaar se 
grond jag. 
 
Jagters mag nie meer op ‘n dag van ‘n spesie jag nie, as wat die daaglikse jagbuit 
toelaat.  
Die daaglikse jagbuit verskyn in ‘n proklamasie wat jaarliks uit gegee word. 
 
Die verskil tussen ‘n lisensie en ‘n permit. 
Met ‘n lesensie mag jy enige beskermde wilde dier binne die jagseisoen en in getalle 
soos die daaglikse jagbuit toelaat, jag.  Informasie oor die jagseisoene in die 
verkillende streke en die daaglikse jagbuit is beskikbar in die jaarlikse proklamasie, 
bekombar van die Natuurbewaringsraad of die internet. 
 
“n Permit” is iets baie spesifiek. Dit bevat die volgende inligting: 

a) Naam en die adres van die grondeienaar. 
b) Naam en adres van die jagter. 
c) Naam van die grond of plaas. 
d) Die spesie en geslag van die dier wat gejag word. 
e) Die aantal diere wat gejag word. 
f) Die datums van die jag 

 
Verbode jagmetodes. 
Niemand mag enige wilde dier jag met die volgende metodes tensy die persoon ‘n 
permit het wat die persoon daartoe magtig 

a) deur middel van vuur of gif; 
b) met behulp van kunsmatige lig; 
c) op of vanaf  ‘n openbare pad; 
d) deur middel van ‘n strik; 
e) gedurende die tydperk een uur na sononder en een uur voor sonop op enige 

dag; 
f) deur middel van enige wapen op ‘n openbare plek binne die regsgebied van 

‘n plaaslike owerheid; 
g) deur middel van ‘n vuurwapen wat ‘n patron met randontsteking en ’n kaliber 

van minder as vyf  komma ses millimetre afskiet  [ .22 ] ; 
h) deur middel van ‘n vuurwapen wat meer as twee skote afskiet sonder dat dit 

met die hand herlaai word; 
i) deur middel van ‘n pyl en boog; 
j) deurt middel van ‘n gestelde geweer; 
k) deur middel van ‘n toestel wat betwelmende of verdowingsmiddel of gif in 

sodanige dier inspuit; 
l) deur gebruik te maak van ‘n hond, uitgesonderd vir die jag van voëls of vir die 

doel om enige sodanige dier wat gekwes is , te volg of daarna te soek; 
m) in die geval van voëls in of op binnelandse waters, deur gebruik te maak van 

‘n boot vir die doel om sodanige voëls te jag of dood te maak. 
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Die bepalings van paragrawe (a), (b), (d), (e), en (l) is nie van toepassing van jag van  
knaagdiere. 
 
Die bepalings van paragraaf  (g) is nie van toepassing vir die jag van enige voël of 
enige ander wilde dier wat nie ‘n bedreigde of beskermde wilde dier is nie. 
 
Die bepaling van paragraaf (k) is nie van toepassing vir ‘n registreerde veearts by die 
uitoefening van sy/haar beroep 
 

Gebruik van die regte kaliber 

Niemand mag ‘n vuurwapen met ‘n kaliber van ses komma vyf millimetre  [ .25” ] of 
minder gebruik vir die jag van ‘n Buffel, Eland, Koedoe, Wildebees, Gemsbok of 
Rooihartebees nie. 
 

Gevanghouding van wilde diere 

Niemand mag sonder ‘n permit enige wilde dier in gevangenskap hou nie, maar 
hierdie bepaling is nie van toepassing van voëls wat nie bedreigde of beskermde 
voëls is nie. 
 

Verbod op plasing van gif 

Niemand mag enige gif plaas op enige plek waar dit waarskynlik verteer of 
opgeneem sal word deur ‘n wilde dier nie. 
 
Hierdie bepaling is nie van toepassing  vir knaagdiere, Rooivlerkspreeus, Europese 
Spreeus, Engelse Mossies of Muisvoëls nie. 

 

Gebruik van motorvoertuie vir jag 

Niemand mag sonder ‘n permit ‘n motorvoertuig  of lugvaartuig gebruik om enige 
wilde dier te jag. 
Die eienaar van die plaas mag wel ‘n motorvoertuig gebruik. 
 
Sertifikaat van voldoende omheining. 
Enige eienaar van grond waarop enige spesie van beskermde wilde diere aangetref 
word, kan aansoek doen vir ‘n sertifikaat van voldoende omheining. 
Die sertifikaat van voldoende omheining spesifiseer die voorwaardes, beskryf die 
grense van die grond  en die spesies van beskermde wilde dier waarop die sertifikaat 
betrekking het. 
 
Regte van houer van sertifikaat van voldoende omheining en sekere ander persone. 

Enige eienaar van grond, enige familielid van sodanige eienaar, enige voltydse 
werknemer of enige ander persoon in besit van ‘n permit of lisensie  
      a)   mag te eniger tyd deur enige ander middel as deur die gebruik van vuur of gif  
            enige getal van die spesie van beskermde wilde dier in sodanige sertifikaat  
            bepaal, jag. 
 
Enige sertifikaat van voldoende omheining verval waneer die grond oorgedra of 
verhuur word. 
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Eienaar van grond kan ander persone toelaat om wilde diere op sy/haar grond te jag 

Die toestemming is net geldig as dit op skrif gestel is en die volgende besonderhede 
bevat: 

a) Volle name van die eienaar 
b) Die adres van die eienaar 
c) Volle name van die jagter 
d) Die adres van die jagter 
e) Die spesie van die wilde dier 
f) Die getal van die wilde dier 
g) Die datums van die jag 
h) Die gedateerde handtekening van die eienaar 

 
Eenige familielid of voltydse werknemer van die grond eienaar benodig nie die 
toestemming skriftelik nie. 
 

Skenking of verkoop van wilde dier of karkas daarvan 

Niemand mag enige wilde dier of die karkas daarvan aan enige ander persoon skenk 
of verkoop, sonder om daardie persoon te voorsien met ‘n skriftelike dokument wat 
die volgende besonderhede bevat 

a) Die volle name van die skenker  
b) Die adres van die skenker 
c) Die volle naam van die ander persoon 
d) Die adres van die ander persoon 
e) Die spesie van die wilde dier 
f) Die getal wilde diere 
g) Die datum waneer die wilde dier of karkas geskenk of verkoop is 
h) Die gedateerde handtekening van die skenker 

 

Besit van wilde dier of karkas daarvan 

Enige persoon wat in besit gevind word van enige wilde dier of die karkas daarvan, is 
skuldig aan ‘n misdryf tensy 

a) die dier deur hom/haar gejag is en hy/sy in besit is van die skriftelike 
toestemming 

b) hy/sy die dier of karkas verkry het en hy/sy in besit is van die skriftelike 
dokument. 

Die bepaling is nie van toepassing nie, vir ‘n familielid of voltydse werknemer van die 
eienaar. 
 
Die toestemming om te jag of die dokument van skenking, moet behou word vir ‘n 
tydperk van minstens twee maande of solank die persoon in besit is van die wilde 
dier of  karkas. 
 

Misdrywe met betrekking tot sekere wilde diere 

Niemand mag sonder ‘n permit 
a) enige wilde dier invoer in, uitvoer uit  of vervoer in of deur die Provinsie nie. 
b) die karkas van enige wilde dier in die Provinsie invoer vanaf enige plek buite 

die Republik nie. 
c) die karkas van enige bedreigde wilde dier of beskermde wilde dier wat in 

Aanhangsel II  van CITES gespesifiseer word, uit die Provinsie uitvoer nie. 
d) die karkas of enigiets wat vervaardig is van die karkas  van enige bedreigde 

wilde dier verkkop, koop, skenk of as skenking ontvang nie. 
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e) enige lewende bedreigde of beskermde wilde dier te verkoop, te koop, te 
skenk, as ‘n skenking te ontvang of in besit te hê nie 

 

Verkoop en koop van biltong en droë wors 

Niemsnd mag biltong of droë wors verkoop nie, tensy 
a) die vleis waarvan dit gemaak is, die vleis is van ‘n wilde dier wat 

ooreenkomstig die bepalings van hierdie ordonnansie of enige ander wet 
gejag is 

b) dit deur die produsent daarvan verpak is in ‘n verseëlde houer en die houer 
ongeskonde is 

c) die name en adres van die produsent duidelik leesbar op die houer verskyn. 
 

Verkoop van karkasse van wilde diere 

Geen karkas van enige wilde dier mag verkoop word deur enige ander persoon nie, 
as 

a) die eienaar van enige grond waarop die betrokke dier gejag is 
b) ‘n markmeester op ‘n openbare of munisipale mark 
c) ‘n persoon wat in besit is van ‘n permit wat hom daartoe bemagtig 

 

Definisie van karkas 

“karkas” beteken,  met bertekking tot enige wilde dier die hele of enige deel van die 
vleis ( hetsy gedroog, gerook, ingesout, verduursaam op enige wyse behandel), die 
kop, tand, horings, dop, skub, slagtande, bene, vere ,stert, klou, poot, hoef, vel, huid, 
hare, ingewande of enige deel wat ook al van die karkas, en omvat die eier. 
 
 
Beroepsjagters 
Vir die toepassing van hierdie hoofstuk beteken 
“kliënt” ‘n persoon wat nie ‘n Suid-Afrikaanse burger is nie, wat ‘n ander persoon op 
enige wyse of manier vergoed vir die jag van wilde diere. 
“jaguitruster”  ‘n persoon wat teen enige wyse of manier van vergoeding die jag van 
wilde diere vir kliënte aanbied of reël. 
“beroepsjagter” ‘n persoon wat teen enige wyse of manier van vergoeding ‘n kliënt 
begelei om wilde dier te jag. 
 

Optrede as beroepsjagter of jaguitruster 

Tensy ‘n persoon  in besit is van ‘n permit mag hy/sy nie optree nie, as 
a) beroepsjagter 
b) jaguitruster 

c) Direkteur van ‘n Beroepsjagterskool 
 

Jag van wilde diere deur kliënt 

‘n Kliënt mag nie wilde diere jag nie, tensy 
a) die jag deur ‘n jaguitruster gereël word 
b) die kliënt deur ‘n beroepsjagter begelei word 

 
‘n Beroepsjagter wat ‘n kliënt begelei, moet toesien dat die kliënt nie strydig met die 
bepalings van die Ordonnansie jag nie. 
 



18 

 

‘n Jaguitruster mag nie die jag van ‘n wilde dier vir die kliënt aanbied of reel nie, 
tensy hy nie ‘n skritelikke toestemming van die grond eienaar besit nie. 
 
‘n Persoon wat ‘n jag onder valse voorwendsels vir ‘n kliënt aanbied, is skuldig aan ‘n 
misdryf. 
 

Volgens die Wes-Kaap Ordinansie 19 of 1974 

 

ENDANGERED WILD ANIMALS/BEDREIGDE WILDE DIERE 

Common name  Volksnaam  Scientific name 

 
African Scaly Ant-eater  Ietermago  Manis temmincki  
Cheetah  Jagluiperd  Acinonyx jubatus 

Black Rhinoceros  Swartrenoster  Diceros bicornis 

Square-lipped Rhinoceros  Witrenoster  Ceratotherium simum 

Cape Mountain Zebra  Kaapse Bergkwagga  Equus  zebra zebra 

Oribi  Oorbietjie  Ourebia ourebi 
Riverine Rabbit  Rivierkonyn  Bunolagus monticularis  
Bald Ibis  Wildekalkoen  Geronticus calvus 

Bearded Vulture  Lammergier  Gypaelus barbatus 
All penguins  Alle pikkewyne  
 

PROTECTED WILD ANIMALS/BESKERMDE WILDE DIERE 

Common name  Volksnaam  Scientific name 

 

African Lion  Leeu  Panthera leo 

Leopard  Luiperd  Panthera pardus 

Black-footed Cat  Miershooptier  Fe/is nigripes 

Serval Cat  Tierboskat  Fe/is serval 

Aardwolf  Maanhaarjakkals  Proteles cristatus 

Brown Hyaena  Strandwolf  Hyaena brunnea 

Honey Badger  Ratel  Mellivora capensis 

Silver Jackal  Silwerjakkals  Vulpes chama 

Bat-eared Fox  Bakoorjakkals  Olocyon megalotis  
Snake Mongoose  Slangmuishond  Poecilogale albinucha 
African Elephant  Olifant  Loxodanta africana 

Tree Dassie  Boomdassie  Dendrohyrax arboreus 
Ant bear  Erdvark  Orycteropus afer  
Burchell's Zebra  Bontkwagga  Equus burchelli 

Hartmann's Zebra  Suidwes-hergkwagga  Equus zebra hartmannae 

Warthog  Vlakvark  Phacochoerus aethiopicus 

Hippopotamus  Seekoei  Hippopotamus amphibius 
Giraffe  Kameelperd  Giraffa camelopardalis 
Klipspringer  Klipspringer  Oreotragus  oreotragus 
Grey Duikcr  Duiker  Sylvicapra grimmia 
Blue Duiker  Bloubokkie  Cephalophus monticola 
Steenbok  Steenbok  Raphicerus campestris 
Grysbok  Grysbok  Raphicerus melanotis 
Grey Rhebuck  Vaalribbok  Pelea  capreolus 
Kudu  Koedoe  Tragelaphus strepsiceros 
Bush-buck  Bosbok  Tragelaphus scriptus 
Impala  Rooibok  Aepyceros melampus 
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Reed-buck  Rietbok  Redunca arudinum 
Mountain Rhebuck  Rooiribhok  Redunca fulvorufula 
Oryx  Gemsbok  Oryx gazella 

Eland     Eland             Taurotragus oryx 
African Buffalo  Buffel  Syncerus  caffer 
BIue Wildebeest  Blouwildebees  Connochaetes taurinus 
Black Wildebeest  Swartwildebees  Connochaetes gnou 
Red Hartebeest  Rooihartbees  Alcelaphus buselaphus  
Bontehok  Bontebok  Damaliscus dorcas dorcas 
Blesbok  Blesbok  Damaliscus dorcas phillipsi 
 
This list is not complete and shows only wild animals that are of interest to a hunter. 
 

 

 
 
 
 

 

Bek-en-klouseer kontrole gebied 
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DOET EN BOBS WETGEWING 
 

BEDREIGDE OF BESKERMDE SPESIES 
Die BOBS regulasies het op 1 Februarie 2008 in werking getree. Uittreksels van 
hierdie wetgewing word in hierdie handleiding ingesluit omdat dit nasionaal van 
toepassing is en nie net vir ‘n spesifieke provinsie nie. 
 
Hoe werk DOET (Departement van Omgewingsake en Toerisme) se nasionale 
wetgewing? 
 
Dit is deel van die volgende: 
 
 Nasionale Omgewingsbestuur Wet (NOBW) (Eng: NEMA) 

o Nasionale Omgewingsbestuur: Biodiversiteit Wet (NOBBW) (Eng: NEMBA) 
 Regulasies vir bedreigde of beskermde spesies (BOBS) (Eng: TOPS) 
 Regulasies vir uitheemse en indringer spesies (UIS) (Eng: AIS) 
 Regulasies vir bioprospektering (toegang en voordeelverdeling) 

o Nasionale Omgewingsbestuur: Beskermde Gebiede Wet 
 

 Meganismes voorsien in wetgewing: 
o Norme en standaarde (olifant populasies, jag) 
o Biodiversiteit bestuurplanne vir spesies en ekosisteme 
o Biostreeksplanne vir biostreke 

 
Doel van BOBS regulasies 

 Regulering van die permitsisteem in Hoofstuk 7 van die Biodiversiteitswet; 

 Registrasie van teelprogramme in aanhouding, kommersiële uitstalfasiliteite, 
wildplase, teelstasies, wetenskaplike instellings, parke en rehabilitasie 
fasiliteite en handeldryf met wilde diere; 

 Reguleer jag; 

 Verbied sekere aktiwiteite; 

 Beskerming van wilde populasies, in besonder broodbome; en 

 Voorsiening van ‘n Wetenskaplike Instansie 
 
Toepassing van die BOBS regulasies 
Hierdie regulasies is slegs van toepassing op BOBS wat aangetoon word as: 

 Krities bedreigde spesies (slegs inheems) 

 Bedreigde spesies (slegs inheems) 

 Kwesbare spesies (slegs inheems) 

 Beskermde spesies (tans slegs inheemse spesies, maar mag uitheemse 
spesies insluit). 

 

Beperkte Aktiwiteite 
‘n Persoon mag nie ‘n beperkte aktiwiteit rakende ‘n BOBS sonder ‘n permit uitvoer 
nie. 
 
Wildboere registreer by die Parkeraad en reik dan ‘n permit aan ‘n jagter uit om ‘n 
BOBS te jag. ‘n Jaglisensie word steeds vereis vir die jag van diere wat nie in die 
BOBS lys voorkom nie. 
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Watter aktiwiteite is beperk? 
i) Jag, vang, in gevange neem of doodmaak op enige 

manier/metode/toestel, soek na, agtervolg, aanjaag, voorlê, aanlok, 
afvuur van ‘n missiel of beseer met die voorneme om te jag, vang, 
gevange hou of doodmaak; 

ii) bymekaarmaak, versamel of pluk; 
iii) dele afpluk, afsny, afkap, ontwortel, versamel of pluk; 
iv) invoer in die Republiek, insluitend vanuit die see; 
v) uitvoer uit die Republiek, insluitend her-uitvoer; 
vi) in besit hê of fisiese kontrole uitoefen oor; 
vii) kweek, teel of op enige wyse aanmoedig of veroorsaak om te vermeerder; 
viii) vervoer, aanbeweeg of enigsins spesies hervestig; 
ix) verkoop of handel dryf met, koop, ontvang, gee, ontvang as geskenk, of 

op enige manier bekom of ontslae raak van 
 

‘N GELYSTE, BEDREIGDE OF BESKERMDE SPESIE (BOBS) 

 

 

Verbode Aktiwiteite 
Geen permitte mag uitgereik word vir: 

 hervestiging van BOBS na beskermde gebiede buite die normale 
verspreidingsgebied; 

 hervestiging in ‘n ekstensiewe natuurlewe gebied waar die oordrag van 
siektes of verbastering moontlik is; 

 gelyste groot roofdiere en renosters: 
o teel in gevangeskap vir jag; 
o jag in gekontroleerde omgewing; 
o jag langs aanhoufasiliteite vir groot roofdiere; 
o jag deur die gebruik van slagysters; 

 gif; 

 strikke; 

 outomatiese wapens, .22 randslag of kleiner kalibers, windgewere; 

 jag van diere onder verdowing; 

 jag van diere wat teen ‘n draadheining vasgekeer is; 

 jag van gelyste groot roofdiere. Renosters, olifante en krokodille met pyl-en-
boog; 

 geen valle, behalwe vir: 
o jag/vang van seelewe spesies; 
o versamel van invertebrata vir wetenskaplike doeleindes; 
o vang van landlewende vertebrata vir wetenskaplike, 

veeartsenykundige of bestuursdoeleindes; 

 geen honde, behalwe vir: 
o opspoor van ‘n gekweste dier; 
o uitjaag, aanwys en herwinning; 

 geen verdowing, behalwe vir: 
o bestuursdoeleindes, siektebeheer, prosedures of wetenskaplike 

eksperimente; 
o veeartsenykundige behandeling; 
o hervestiging; 

 geen aanlokking (lokaas, reuk, klank of enige ander) behalwe vir: 
o leeu, luiperd of hiëna – dooie lokaas; 
o see- en varswater spesies – dooie lokaas; 
o invertebrata vir wetenskaplike doeleindes – dooie lokaas; 

 geen vloed-/kolligte, behalwe vir: 
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o uitdunning; 
o jag van luiperd of hiëna; 

 geen gemotoriseerde voertuie, behalwe vir: 
o wanneer verdowing vereis word; 
o opsporing wanneer oor lang afstande gejag word; 
o uitdunning; 
o moontlik maak vir ‘n gestremde persoon om te jag; 

 geen vliegtuig, behalwe vir: 
o opsporing wanneer oor lang afstande gejag word; 
o uitdunning. 

 

Probleemdiere  
Mag gejag word (maar nie deur ‘n buitelandse kliënt nie) deur middel van: 

 gif; 

 valle, behalwe slagysters; 

 honde, slegs om ‘n gekweste probleemdier op te spoor of uit te jaag; 

 verdowing vir hervestiging van ‘n probleemdier; 

 aanlok deur middel van lokaas, klank of reuk; 

 gemotoriseerde voertuig; 

 vloed-/kollig. 

 
Die volledige BOBS lys sluit plante, visse, soogdiere, reptiele ens. in en is beskikbaar op 
Omgewingsake en Toerisme se webtuiste: www.deat.gov.za. Slegs die volgende voëls en 
soogdiere mag vir jagters van belang wees, soos opgeneem in hierdie handleiding: 

 

KATEGORIE: Krities Bedreigde Spesies – Inheemse spesies wat ‘n uiters hoë risiko van 
uitwissing in die gesig staar in die nabye toekoms 

 
SOOGDIERE 

Bunolagus monticularis  Oewerkonyn 

 
 

KATEGORIE: Bedreigde Spesies – Inheemse spesies wat ‘n hoë risiko van uitwissing in die 
gesig staar in die nabye toekoms, al is hulle nie krities bedreigd nie. 

Wetenskaplike Naam Algemene Naam 

 
SOOGDIERE 

Damaliscus lunatus Basterhartbees 

Diceros bicornis Swartrenoster 

Equus zebra Bergsebra 

Lycaon pictus Wildehond  

Ourebia ourebi Oorbietjie 

 

http://www.deat.gov.za/
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KATEGORIE: Kwesbare Spesies – Inheemse spesies wat ‘n hoë risiko van uitwissing in die 
gesig staar in die medium-termyn toekoms, al is hulle nie ‘n krities bedreigde of bedreigde 
spesies nie 

Wetenskaplike Naam Algemene Naam 

 
VOËLS 

Ardeotis kori Gompou  

Eupodotis caerulescens Blou korhaan 

Geronticus calvus Kaalkop ibis 

 
SOOGDIERE 

Acinonyx jubatus Jagluiperd 

Cercopithecus mitis Samango aap 

Damaliscus pygargus pygargus Bontebok 

Dendrohyrax arboreus Dassie 

Hippotragus equinus Bastergemsbok 

Manis temminckii Ietermago  

Neotragus moschatus Soeniee 

Panthera leo Leeu  

Panthera pardus Luiperd  

Philantomba monticola Blouduiker  

 

KATEGORIE: Beskermde Spesies – Inheemse spesies met ‘n hoë bewaringswaarde of 
nasionale belang wat nasionale beskerming vereis 

Wetenskaplike Naam Gewone Naam 

 
VOËLS 

 

Bucorvus leadeateri Neushoringvoël  
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SOOGDIERE 

Aonyx capensis Kaapse otter 

Atelerix frontalis Krimpvarkie  

Ceratotherium simum Witrenoster 

Connochaetes gnou Swartwildebees  

Crocuta crocuta Hiëna  

Felis nigripes Swartpoot kat 

Parahyaena brunnea Bruin hiëna 

Leptailurus serval Tierboskat  

Loxodonta africana Olifant  

Lutra maculicollis Kolnek otter 

Mellivora capensis Ratel  

Raphicerus sharpei Sharp se grysbok 

Redunca arundinum Rietbok  

Vulpes chama Kaapse vos 
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CITES WETGEWING 
 

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora / Internasionale Ooreenkoms oor die Handel in Bedreigde 
Spesies van Wilde Plante en Diere) is ‘n internasionale ooreenkoms opgestel as 
gevolg van ‘n besluit aangeneem in 1973 tydens ‘n vergadering van die Wêreld 
Bewarings Unie (IUCN). Die doel is om nie die oorlewing van wilde diere en plante te 
bedreig deur middel van internasionale handel nie, en daar is ooreenstemming 
bereik oor verskeie grade van beskerming aan meer as 3 300 spesies van plante en 
diere. 

Die doel van CITES is om die handel in daardie populasies van wilde diere en plante 
wat volgehoue oes/uitdunning kan verduur te reguleer. Die doel is ook om die handel 
te verbied of te verban van populasies van plante en diere wat nie oes of uitdunning 
sal kan oorleef nie. Ten einde CITES te laat funksioneer moet lede hul eie 
handelsregte oordra aan die konvensie en moet hulle instem om te bly by die 
besluite wat tydens CITES vergaderings geneem word.  

Ongelukkig is die oogmerk van CITES tot ‘n groot mate gekorrupteer en gekaap deur 
diereregte NRO’s (Nie-Regeringsorganisasies) en die liberale media, wie se 
uitsluitlike doel is om hul eie idees en ideale op ander af te dwing, en om handel in 
wildlewe stop te sit. Die woede rondom die bestuur van olifant populasies in suidelike 
Afrika is ‘n voorbeeld daarvan. 

Die jagter moet weet watter diere gelys is en moet ook weet wat gedoen moet word 
om ‘n gelyste dier te jag. 

Skedule 1 Skedule 2 Skedule 3 

Swartrenoster 
Olifant  
Luiperd  
Jagluiperd  
Kaapse bergsebra 
Klein kolkat 
 

Witrenoster (RSA) 
Hartman se sebra 
Leeu  
Nyl krokodil 
Alle primate 
Seekoei  
Otters 
Rooikat  
Aardvark 
Ietermago  
Tierboskat  
Wildekat  
Blouduiker 
Bontebok 
Luislang  
 

Baster hartebees 

 
 
Ten einde die diere in hierdie skedules vervat te mag jag, moet aansoek gedoen 
word vir die nodige CITES permitte by die betrokke owerheid, asook die nodige 
jaglisensies en permitte. 
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As die trofee in- of uitgevoer wil word, geld die volgende permitte: 
 

Skedule 1. Die land waarheen uitgevoer wil word moet ‘n invoerpermit uitreik voordat 
die owerheid in die RSA ‘n uitvoerpermit mag uitreik. 

Skedule 2. Die RSA moet ‘n uitvoerpermit uitreik voordat die invoerland ‘n 

invoerpermit sal uitreik. 

 

Die onus berus by die jagter om bewus te wees van en te voldoen aan alle 

regulasies aangaande enige dier wat hy wil jag. Onkunde oor die wet word nie as 

verskoning aanvaar nie. 
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VUURWAPEN WETGEWING 
 
Die Wet op die Beheer van Vuurwapens (Wet 60 van 2000) is in 2004 
geïmplementeer om die vorige Wapen en Ammunisiewet van 1969 te vervang, en 
het ernstige nadelige gevolge op vuurwapeneienaarskap. 
 
Hoewel die doelstellings van die Wet gegrond en aanvaarbaar is, is dit die lukrake 
manier van implementering en lisensiëringsproses, gepaardgaande met ‘n gebrek 
aan behoorlik toegewyde en opgeleide mannekrag vanaf die Sentrale Vuurwapen 
Register, wat ‘n groot struikelblok was. Die Wet word gesien as ‘n ernstige 
struikelblok vir nuwe jagters wat tot die geledere wil toetree. Dit word ook aanvaar 
dat die implementering van die Wet ‘n ernstige uitwerking op die entoesiasme van 
besoekende buitelandse jagters het. Dit het hulle uitgedryf na ander suider 
Afrikaanse lande met die gevolglike massiewe verlies van toerisme inkomste vir 
Suid-Afrika. 
 
Hierdie Wet beïnvloed alle aspekte van die besit en gebruik van vuurwapens. Dit 
word aanbeveel dat die jagter die Wet en die regulasies lees en bewus word van die 
invloed en implikasies daarvan. Hoewel alle vuurwapeneienaars een of meer van die 
Eenheid Standaarde toetse rakende die veilige hantering en gebruik van vuurwapens 
moet aflê, is dit noodsaaklik dat alle vuurwapeneienaars ‘n goeie idee moet hê van 
hul regte, verantwoordelikhede en verpligtinge. 
 
Die volgende paar paragrawe is van besondere belang vir die jagter: 
 

Vervoer  
Jy mag nie vuurwapens of ammunisie (waarvoor jy nie ‘n gelisensieerde vuurwapen 
het nie) wat aan ‘n ander persoon behoort vervoer nie, tensy daardie persoon jou 
vergesel. 
 

Veilige bewaring 
Behoorlike berging van vuurwapens en ammunisie in ‘n voorgeskrewe kluis is ‘n 
voorvereiste vir vuurwapen eienaarskap. Gebrek om hieraan te voldoen kan ernstige 
gevolge vir die eienaar hê en kan hy onbevoeg verklaar word om ‘n vuurwapen te 
besit. Jy mag ‘n ander persoon se wettig gelisensieerde vuurwapen in ‘n 
goedgekeurde kluis op jou eiendom bewaar, mits: 
. jy die houer is van ‘n gelisensieerde vuurwapen(s). 
. jy gesertifiseerde afskrifte van die lisensies van al die wapens het en ‘n afskrif van 

die persoon se ID. Die AVO (Aangewese Vuurwapen Offisier) kan dit vir jou doen.  
. Jy ‘n brief het van die eienaar, mede-onderteken deur die AVO, wat die periode 

van bewaring aandui (SAPD 539). 

 
Lisensies  
Wanneer ‘n vuurwapen gedra of vervoer word moet jy die betrokke lisensie by jou hê. 
So nie, kan die wapen gekonfiskeer word totdat die lisensie getoon word. Dit kan ook 
‘n ernstige aanklag teen jou tot gevolg hê. 
Lisensies dui die doel aan waarvoor die vuurwapen benodig word, bv. jag, 
toegewyde jag, sportskiet of versameling, ens. Dit is wettig om die vuurwapen vir ‘n 
ander doel te gebruik, bv. ‘n geweer wat vir toegewyde jag geregistreer is kan ook by 
geleentheid vir sportskiet gebruik word. 
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Ammunisie 
Definisie: Enige volledige senterslag, randslag of penslag patroon of slagdoppie. 
Jy mag in besit wees van ammunisie wat met jou gelisensieerde wapen afgevuur kan 
word. Tensy jy Toegewyde Status het is jy beperk tot 200 patrone per gelisensieerde 
vuurwapen en ‘n maksimum van 2 400 slagdoppies, tensy jy skriftelike toestemming 
van die Registrateur het. 
. 

Nota: 
Vir herlaaidoeleindes mag jy in totaal 2,4 kg kruit besit (verwys: Plofstowwe Wet). 
Geen persoon mag vir iemand anders patrone herlaai nie. 
 

Uitleen van ‘n vuurwapen 
Jy mag ‘n ander persoon toelaat om jou gelisensieerde vuurwapen te gebruik slegs 
onder jou direkte toesig, mits hy nie deur die wet verbied is om vuurwapens te 
gebruik nie, en as jy geen rede het om te glo dat hy nie wapens kan gebruik nie 
(bedwelmd, dwelms, geestelik versteur). Die wapen moet ook gebruik word op ‘n 
veilige en wettige manier en vir ‘n wettige doel. 
‘n Tydelike Besit-permit kan voor aansoek gedoen word deur ‘n persoon wat ‘n 
bevoegdheid sertifikaat het om iemand anders se vuurwapen vir ‘n spesifieke periode 
en doel te gebruik. ‘n Voorbeeld is wanneer die grootste wapen wat jy besit ‘n .308 is 
en jy word ‘n buffeljag aangebied. ‘n Vriend het ‘n .458 en is gewillig om dit vir jou te 
leen, maar kan jou nie vergesel nie. In so ‘n geval kan jy aansoek doen vir ‘n 
Tydelike Besit-permit. 
 

Lisensiëring en her-lisensiëring 
Wanneer die Wet ten volle geïmplementeer is sal alle vuurwapens aan 
herlisensiëring onderhewig wees. Jagwapens sal elke 10 jaar herlisensieer moet 
word. Om die lisensie te heroorweeg moet ‘n goeie rede verskaf word, bv. nog lid 
wees van ‘n geakkrediteerde vereniging. Die onus rus op die persoon om voor 90 
dae vanaf die vervaldatum heraansoek te doen. 

 

Bevoegdheidsertifikaat  
Niemand mag vir ‘n vuurwapenlisensie aansoek doen tensy hy in besit is van ‘n 
bevoegdheidsertifikaat nie. ‘n Bevoegdheidsertifikaat word uitgereik deur die 
Registrateur nadat bewys gelewer is dat jy by ‘n geakkrediteerde diensverskaffer jou 
Eenheid Standaard voltooi het en SVR (Sentrale Vuurwapen Register) ‘n agtergrond 
navraag oor jou gedoen het. Hierdie sertifikaat sal aandui watter tipes vuurwapens jy 
bevoeg is om te besit – handwapen, geweer of haelgeweer, of ‘n kombinasie 
daarvan. Dit is geldig so lang soos die langste geldigheid van enige van jou 
vuurwapen.  Heraansoek moet 90 dae voor die vervaldatum gedoen word. 
Aansoekers moet 21 jaar of ouer wees, hoewel daar ‘n klousule is wat persone wat 
jonger as 21 jaar is en wie ‘noodsaaklike redes’ het toelaat om aansoek te doen. 
 

Toegewyde Jagter 
Die Wet op die Beheer van Vuurwapens laat die besit van 4 vuurwapens toe vir 
selfverdediging, sportskiet of jag. Om meer vuurwapens vir jag te mag hê moet die 
jagter aan ‘n geakkrediteerde jagtersvereniging behoort en by daardie vereniging om 
toegewyde status aansoek doen. 
 

Knaldempers  
Dit is wettig om knaldempers vir gelisensieerde vuurwapens te besit. 
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VUURWAPEN VEILIGHEID 
 
Vuurwapenhantering en veiligheid is nie onderhandelbaar nie. 
 
‘Ek gee nie om wie de duiwel jy is nie, tree veilig op of loop.’ Baanoffisier Gerry Gore 
aan ‘n SAP Brigadier op die Leeukop skietbaan in 1976. 
 
Die per ongeluk afvuur van ‘n vuurwapen is sonder uitsondering as gevolg van ‘n 
menslike fout of agtelosigheid, eerder as ‘n meganiese fout. Daar kan dus daarna 
verwys word as ‘nalatige skote’. Dit beteken dat die meeste ongelukke waarby 
wapens betrokke is verhoed kon gewees het. Die volgende riglyne behoort die jagter 
te help om nooit ‘n noodlottige skietongeluk of besering op sy gewete te hê nie. 
 
Die vraagstuk van skietbaanveiligheid 
 
Op skietbane regoor die land behoort mense besig te wees om gewere in te stel, 
ladings te toets en voor te berei vir ’n jagtog, of sommer net om teiken te skiet. Die 
nuwe vuurwapenwet met al sy probleme is op die skietgemeenskap afgedwing en 
hopelik sal een van die positiewe aspekte wees dat mense meer gereeld sal skiet om 
motiverings vir die behoud van hul wapens te hê. Maak geen fout nie, dit is ‘n 
oorweging wat die SVR kan gebruik. 
 
Wat het dit alles met skietbaanveiligheid te doen? Eenvoudig, meer mense wat skiet 
sal ‘n groter las op jou as skut en die baanoffisiere plaas om dissipline op die baan te 
handhaaf en ongelukke te vermy.  
 
Maak asseblief tyd om die volgende eenvoudige reëls te memoriseer: 
 

1) Veiligheid is die verantwoordelikheid van elkeen op die skietbaan. 
2) Veiligheid en goeie vuurwapen etiketis NIE onderhandelbaar NIE. 
3) Die baanoffisier (BO) is in bevel. 
4) Pak jou geweer slegs op die vuurpunt in of uit onder toesig van die 

baanoffisier. 
5) Moet ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE met jou geweer peuter agter die 

vuurpunt nie. Na regte behoort jy dan gevra te word om jou tassie te pak en 
die baan te verlaat! 

6) As jy na die skietpunt geroep word, dra jou geweer met die loop opwaarts en 
die slot oop; haelgeweer geknak; handwapen in skede of sak. Dit is uiters 
swak maniere en nalatigheid om jou geweerloop na iemand te rig, of die 
geweer gelaai is of nie. 

7) Moenie laai of skiet voordat die baanoffisier jou beveel om dit te doen nie. 
8) Hou jou vinger weg van die sneller terwyl jy jou skietposisie inneem. Plaas 

slegs die vinger op die sneller as jy gereed is om te skiet. 
9) As jy klaar geskiet het, wys vir die baanoffisier dat jou wapen veilig is en 

verlaat die skietpunt met die loop opwaarts en slot oop; haelgeweer geknak; 
handwapen in sak.  

10) As iemand na jou geweer wil kyk is dit slegs toelaatbaar op die vuurpunt 
onder toesig van die baan- of veiligheidsoffisier. 

11) Moet nooit ontevrede wees oor ‘n streng gekontroleerde baan nie – dit is ‘n 
veilige baan. 
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VEILIGHEID EERSTE – JAG TWEEDE! 

• Reël #1. Alle vuurwapens is gevaarlik en moet te alle tye as gelaai geag word. 

• Reël #2. Indien jy twyfel, verwys na Reël #1. 

• Wees bedagsaam ten opsigte van die veilige hantering van vuurwapens – moet 
nooit ‘n wapen op enigiemand rig nie. 

• Die loop moet altyd in ‘n veilige rigting wys. 

• Maak seker die skootvak is veilig voordat jy skiet. 

• Wees bedag op wegskram vanaf plat oppervlaktes en water. 

• Wanneer ‘n vuurwapen ondersoek word, maak eers seker dat dit ontlaai is. 

• Maak dubbeld seker dat ‘n wapen ontlaai is voordat dit aan iemand oorhandig 
word. 

• Maak seker dat daar geen patrone in die kamer of magasyn van ‘n outomatiese 
wapen is nie. 

• Moenie met ‘n wapen peuter as jy nie ‘n geweersmid is nie. 

• As jy wil herlaai, volg ‘n kursus of raadpleeg ‘n mentor. 

• Moenie op ‘ n veiligheidsknip vertrou nie, dit is slegs ‘n meganiese item. 

• Hou vuurwapens weg van kinders – onderrig hulle van jongs af. 

• Moenie jou patrone deurmekaar laat raak as jy meer as een geweer na ‘n jagtog 
neem nie. 

• Indien ‘n ou haelgeweer gebruik word, maak seker dat dit moderne patrone kan 
afvuur. 

• Wees versigtig wanneer drade, strome en steiltes oorgesteek word – ontlaai jou 
wapen voordat jy dit doen. 

• Beveilig wapens teen diefstal by die huis, op reis en in die jagveld. 

• Moenie gelaaide wapens in of op voertuie toelaat nie. 

• Indien ‘n wapen omgeval het of in die grond gesteek het, maak seker dat die loop 
skoon is. 

• Verwyder olie of ghries voordat ‘n wapen afgevuur word. 

• Dra kennis van die posisie van mede-jagters, spoorsnyers, plaaswerkers en 
plaasdiere sodat jy kan weet in watter rigting geskiet mag word. 

• Terug in die kamp, maak seker dat die wapen veilig is en moet dit nie teen ‘n 
muur, tafel, bed of stoel staanmaak nie. 

• Dit is BAIE BELANGRIK dat jy en jou mede-jagters saamstem oor die 
veiligheidstandaarde wat in die kamp en gedurende die jag gehandhaaf moet 
word. 

• Moenie ammunisie gebruik wat deur iemand anders vir sy persoonlike gebruik 
gelaai is nie. 

• Moenie die sneller druk terwyl die slot op ‘n patroon toegemaak word nie – ‘n 
stamp of skok kan die slagpen op die slagdoppie laat slaan en die skoot kan 
afgaan. 

• Alkohol en kruit meng nie, moet NOOIT die twee saam gebruik nie.  

• Moenie aan die sneller raak voordat jy besluit om te skiet nie. 

• Vervoer gewere ongelaai met die loop na die vloer van die voertuig. 

• As jy ‘n teleskoop gebruik, maak seker van moontlike obstruksies wat nie deur 
die teleskoop sigbaar is nie. 
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• Moenie met ‘n gelaaide geweer direk agter iemand anders loop nie, veral jou 
gids. 

• Leer jou kinders op ‘n vroeë ouderdom om wapens te respekteer en met sorg te 
hanteer. 

• As jy verdwaal het en skote moet afvuur om gevind te word, skiet dit in ‘n wal, 
boomstomp of miershoop. 

• As jy ander jagters gewaar, beweeg weg van die gevaar wat hulle kan 
veroorsaak. 

 
Indien jy twyfel, moet nie skiet nie. Jy sal op ‘n ander dag weer kan jag.  Onthou altyd 
om veilige geweerhantering toe te pas, en moenie slordige skiet- of 
veiligheidsmaniere van ander duld nie 
. 
Baangebruik en -wangebruik 
 
Die gebruik van vuurwapens op ‘n publieke skietbaan in die teenwoordigheid van 
ander persone moet anders benader word as wanneer jy alleen of op ‘n private baan 
is. Die wapens wat jy daarheen neem mag joune wees vir gebruik na goeddunke, 
maar die welstand van die ander gebruikers is jou verantwoordelikheid en dit is jou 
plig om hulle veiligheid te verseker. Anders gestel, as lid van ‘n beskaafde 
gemeenskap respekteer jy die wette en reëls van daardie gemeenskap sodat jy 
binne die gemeenskap kan funksioneer. 
 
Vuurwapengebruik op ‘n publieke baan waar ‘n klomp deelnemers die risiko vir 
beserings verhoog verg ‘n hoë vlak van bewustheid van en omgee vir die ander 
gebruikers. Dit is daarom dat ons aangewese baanoffisiere het wat opgelei is en 
hulself en hul tyd aanbied om te verseker dat die baan ‘n veilige plek is waar jy die 
teorie wat jy geleer het kan toepas en jou vaardighede kan aanwend ten einde as ‘n 
etiese jagter jou prooi te kan bekom. 
 
Skietbaanreëls is daar om te verseker dat as dit nagekom word, daar geen beserings 
as gevolg van nalatigheid of onkunde sal wees nie. Baanoffisiere is daar om hierdie 
reëls streng toe te pas. Ons gemeenskap is ons vereniging en in die belang van ons 
vereniging moet ons as lede by die reëls hou. ‘n Ongeluk tydens ‘n skietdag sal 
verreikende gevolge vir vuurwapeneienaars in die toekoms hê, ongeag watter 
akiwiteit ons beoefen of watter soort wapen ons gebruik. 

 
As etiese jagters moet ons onsself voortdurend die vraag afvra of ons aksies nog in 
die kategorie van aanvaarbare gedrag val. As die baanoffisier die baan as gesluit 
verklaar, het hy seker gemaak dat daar niemand voor die vuurpunt is nie, en sal hy 
die bevel gee om te skiet. As hy die bevel ‘staak vuur’ gee, is dit ons plig teenoor 
hom en ander gebruikers om dadelik te gehoorsaam. ‘Maak veilig’ beteken presies 
dit, en daar is slegs een opinie wat op daardie tydstip geld, en dit is díe van die 
baanoffisier. Slegs hy sal besluit of jou wapen veilig is omdat sy volgende bevel op 
daardie bevinding gegrond is. ‘Die baan is veilig’ moet beteken dat daar geen 
moontlikheid bestaan van skoot wat per ongeluk kan afgaan terwyl daar persone in 
die vuurlinie is nie. Nalatige hantering van ‘n vuurwapen behels enige hantering van 
‘n vuurwapen terwyl daar iemand voor die vuurpunt is. Die skut moet dus wegstaan 
van die wapen om aan die baanoffisier ‘n skoon gesigsveld van die baan te gee en 
hom aldus toe te laat om vinnig op ‘n onveilige situasie te kan reageer. 

 
Om die baanoffisier in die posisie te plaas waar hy iemand moet beveel om op te pak 
en te gaan is aanduidend van ‘n totale minagting van die veiligheid van die ander 
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skuts en moet te alle tye voorkom word. As die baanoffisier so ‘n besluit neem moet 
die betrokke persoon dadelik gehoor gee en tot die besef kom dat hy gelukkig 
genoeg is om mense om hom te hê wat genoeg omgee om moeilike en 
onaangename besluite te neem. Dit sal ook ‘n goeie tyd wees om ons eie 
bevoegdheid te evalueer ten opsigte van die verantwoordelike besit en gebruik van 
vuurwapens. As ons goeie maniere in die hantering van wapens ten alle tye toepas, 
selfs as ons alleen is, sal ons outomaties meer versigtig wees tussen ander persone. 
 
Onthou, gewere maak nie mense dood nie, mense maak mense dood! 
Moet nie deel van die statistieke word nie. 
 

Om oor ‘n heining te klim 
Enkel persoon 
Ontlaai die geweer 
Behou die greep as die geweer deur die heining beweeg word 
Die loop moet wegwys van jouself en andere 
Plaas die geweer aan die ander kant van die heining sonder om grond of vuiligheid in 
die loop te kry 
Klim deur die heining 
Maak seker dat die loop geen grond of vuiligheid bevat nie 
Indien nodig, herlaai en gaan voort met die jag 
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Twee persone 
Ontlaai beide gewere 
Een persoon hou beide gewere vas 
Die ander persoon klim deur die heining 
Die gewere word dan deur die heining aangegee sodat die loop wegwys van beide 
jagters en die gidse 
Die tweede persoon klim deur die heining 
Indien nodig herlaai en gaan voort met die jag 
 

Om ‘n sloot of rivier oor te steek 
Ontlaai die geweer 
Geweerband oor die skouer sodat die hande vry is en die geweer nie sal val nie 
Steek die sloot of rivier veilig oor 
Indien nodig herlaai en gaan voort met jag 
 

Om ‘n boom te klim 
Ontlaai die geweer 
Indien met ‘n gids, hou die slot oop en klim in die boom 
Indien geen gids, lê die geweer op die grond neer 
Klim in die boom 
Klim af 
Tel geweer op 
Indien nodig herlaai en gaan voort met jag 
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JAGBEPLANNING 
‘Failing to plan is planning to fail.’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In ‘n beskaafde en gekultureerde land sal wilde diere slegs oorleef as hulle deur 
jagters (‘sportsmen’) bewaar word. Die belangrike mense wat beswaar maak teen 
alle jag, en jagters as vyande van wildlewe beskou, is onkundig in die opsig dat die 
ware jagter in werklikheid die belangrikste faktor is om die groot en meer waardevolle 
wilde diere van totale uitwissing te red”  Theodore Roosevelt 
 

Ons voorreg om te kan jag 
 
Suid-Afrikaners is van die mees bevoorregte mense in die wêreld, veral ten opsigte 
van jag. Daar is feitlik geen ander land met so ‘n diverse topografie en groot 
verskeidenheid van wilde diere en voëls om te jag binne ‘n redelike afstand van die 
meeste stede nie. Jy het ook ‘n keuse van bosveld, grasveld, Karoo uitgestrektheid, 
woude – ook aan die kus – en hoë berge en rotsagtige koppies. Daar is altyd ‘n 
uitdaging vir die jagter, of sy jag nou is vir springbokke in die eindelose duine, 
blesbokke op die oop veld, vaalribbokke in die berge of die ontwykende koedoe in 
die diep klowe. Dit is hierdie unisiteit waarvoor ons deur jagters oor die hele wêreld 
beny word, en wat duisende oorsese jagters elke jaar lok. As ons ‘n studie maak van 
die jagwette, seisoene, opleiding vereistes en die baie beperkings in Europa en 
Noord Amerika, begin ons verstaan dat jag in Suid-Afrika eintlik ‘n rare voorreg is. 
 
Om ‘n voorbeeld te noem, om ‘n jaglisensie in Duitsland te bekom vereis dat jy ‘n 
streng opleidingskursus ondergaan wat tot 12 maande kan duur, en wat afgeluit word 
met ‘n drie dae mondelingse, praktiese en skriftelike eksamen. Die koste daaraan 
verbonde is tussen R15 000 en R30 000! Die koste van die jaarlikse jaglisensie hang 
van die provinsie af en kos ongeveer R1 000. ‘n Geldige jagters 
gebeurlikheidsdekking is verpligtend en kos tussen R500 en R1 200 per jaar. 
Jaglisensies word ook net uitgereik aan persone van 16 jaar en ouer. 

 
Die onderwerpe wat gedek word is uiteenlopend en sluit die volgende in: 
Jagwetgewing, diere biologie, dieresiektes en verbruikers beskerming 
aangeleenthede, veld bewerking en hantering van wildsvleis, hantering van jagareas 
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en habitat, opleiding en hantering van jaghonde, wildlewe bewaring, agro-bosbou in 
verhouding tot jag, algemene natuurbewaring, wet op vuurwapens, tegniese kennis 
van vuurwapens, hantering van vuurwapens, praktiese skiet met geweer, pistool en 
haelgeweer, praktiese opleiding tydens jagekskursies en jagtradisies. 
 
Eers nadat jy hierdie streng toets geslaag het mag jy begin om te jag. Die volgende 
stap is om ‘n jagplek te kry. Normaalweg groepeer jagters saam en koop die regte 
om op ‘n sekere grondgebied te jag van die grondeienaar. Dit dra die 
verantwoordelikheid aan hulle oor om die wildbestuur op daardie area toe te pas. 
Hulle is verantwoordelik vir die welsyn van die diere en die instandhouding en beheer 
van ‘n gesonde populasie. Dit kan insluit volhoubare gebruiksbestuur ten opsigte van 
jag. Saam daarmee kom die verantwoordelikheid om vergoeding aan die boere te 
betaal indien die wild enige skade aan oeste of ander bates aanbring. 
 
Die meerderheid van jagters in Duitsland behoort aan die Duitse Jagters Federasie 
(Deutscher Jagdschutzverband) met ‘n ledetal van 286 203 in 2007 uit ‘n totaal van 
350 000 gelisensieerde jagters gedurende daardie periode. 

 

Seisoene  
 
Jag in Suid-Afrika word beheer met duidelik afgebakende seisoene. Hierdie seisoene 
was oorspronklik bepaal volgens die teelsiklusse van die meeste diere. Gevolglik kan 
daar variasies wees, en die datums kan van provinsie tot provinsie verskil, en soms 
selfs van een distrik na ‘n ander. Daar rus dus beslis ‘n verantwoordelikheid op die 
jagter om ingelig te wees rakende die datums in sy keuse van wild en area. 
 
Tradisioneel loop die jagseisoen in Suid-Afrika deur die wintermaande, beginnende 
teen die einde van Mei en strek tot die einde van Augustus. Meeste ordonnansies het 
egter die diskresie om permitte en lisensies vir buite-seisoen jag te oorweeg en uit te 
reik. Dit laat dan die jag van wild buite die voorgeskrewe seisoen toe. 
 

Plek van jag 
 
In die verlede was jagters beperk daartoe om te jag in ‘n gebied waar ‘n betrokke 
wildsoort endemies was, en dan ook net as hulle gelukkig genoeg was om familie te 
hê of ‘n boer te ken wat wild op sy plaas het. Met die ontstaan van wildplase was 
daar onmiddellik meer jaggeleenthede beskikbaar, en wild is weer hervestig in areas 
vanwaar hulle reeds lank gelede verdwyn het. Die wildplaas industrie het floreer, en 
wildboere het bewus geword van die betekenisvolle rol wat deur die plaaslike 
naweek- of biltong-jagters gespeel is in die sukses van die industrie. 
 
Soos die industrie ontwikkel het, het kommersiële oorwegings die wildboere daartoe 
gelei om ander nie-endemiese spesies op hul grond te vestig, en dit het eksotiese 
spesies soos die damhert en lechwe ingesluit. Gevolglik hoef jagters deesdae nie 
baie lang afstande af te lê om ‘n groot verskeidenheid van wild te jag nie. Dit bly 
egter steeds ‘n groot bevrediging om ‘n dier in sy eie tradisionele en natuurlike 
omgewing te jag. As voorbeeld, ‘n suksesvolle springbokjag in die oneindige duine 
van die Kalahari is glad nie vergelykbaar met ‘n springbokjag in die KZ Natalse 
middellande nie! 
 
In die keuse van ‘n area waar gejag wil word moet oorweging geskenk word aan die 
terrein waar jy wil jag, jou skietvermoë en persoonlike beperkings – gesondheid, 
gewig, fiksheid en tyd. Dit moet saam oorweeg word met die tipe dier wat jy wil jag, 
en daarvolgens moet ‘n area gekies word wat die beste by hierdie kriteria sal inpas. 
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Beplan die reis met genoeg tyd om die rit te geniet. Ons leef in ‘n pragtige land, 
gebruik elke geleentheid om die natuurskoon te geniet. 

 

Spesies 
 
‘n Groot aantal van ons jagters onderneem ‘n jaarlikse jag op dieselfde plaas jaar na 
jaar, en skiet ‘n gegewe kwota en spesies van wild. ‘n Studie wat in 2007 deur die 
Universiteit van Potchefstroom onderneem  is het aangedui dat die gunsteling dier 
wat gejag word die springbok is. 
 
Hierdie patroon het ‘n tradisionele wegkomkans vir ‘n aantal vriende of ‘n familie 
geword, en is ook ‘n tyd om te ontspan en ou bande weer te hernu. Deels word dit 
ook deur finansiële faktore bepaal. Dikwels is die jagter ‘n gesinsman, en die 
besteebare inkomste nadat verbande, motors, skoolgelde, brandstof, belasting, ligte 
en water ens. afgetrek is, moet sorgvuldig bestuur word om te verseker dat daar nog 
ietsie vir die jagtog oorbly. Hierdie gesinsman wat elke jaar ‘n koedoe gaan skiet het 
sal nou sy opsies moet begin heroorweeg as sy twee seuns aandui dat die tyd 
aangebreek het dat hulle nou ook elkeen ‘n koedoe skiet en dat pa net moet naby 
wees om raad te gee!  
 
Die dogters kan ook nog ‘n besliste rol speel. Die VSA se 2006 statistieke het 
aangetoon dat 19% van jagters onder 18 was van die skone geslag, en 9% van alle 
jagters was vroulik. ‘n Studie in 2007 het getoon dat in Suid-Afrika slegs 1% van die 
jagters vroulik is. 
 
Ander jagters maak weer van die geleentheid gebruik om skugter en ontwykende 
diere soos die rooiribbok en bosbok te jag, en sal dae spandeer om ruwe berge te 
klim of om deur rivierbos te bekruip om hul doel te bereik. Die toegewyde trofeejagter 
moet ook hier ingesluit word. 
 
Die keuse van watter spesie om te jag is ‘n persoonlike aangeleentheid, en word 
bepaal deur die jagter en sy moontlike beperkinge ten opsigte van finansies, tyd en 
afstand. Ons is gelukkig om in Suid-Afrika meer as 25 spesies jagbare wild tot ons 
beskikking te hê, en dit sluit nie eers die jagbare voëls in nie. 

 

Lisensies en permitte 
 
Feiltlik al die provinsiale ordonnansies vereis dat óf die grondeienaar óf die jagter, óf 
beide, ‘n lisensie of permit moet besit om wild te mag jag. In sommige gevalle, 
afhangende van die tipe wild, is slegs die grondeienaar se toestemming nodig. In 
Kwazulu Natal, byvoorbeeld, word blesbokke en springbokke nie as wild erken nie, 
en daarom is net die grondeienaar se toestemming nodig. Dit is ook al wat nodig is in 
sekere gevalle van diere wat as ongediertes geklassifiseer word. 
 
Die onus en verantwoordelikheid is op die jagter om te verseker dat hy die nodige 
lisensie of permit het om te mag jag. Die jagter het ook die bykomende 
verantwoordelikheid om te kontroleer of die grondeienaar die nodige lisensies en 
permitte het. Aangesien al die provinsies verskillende jagordonnansies het, is dit dus 
noodsaaklik dat jagters hulle vertroud maak met die ordonnansie van die provinsie 
waar hulle beoog om te jag. Versuim hiervan kan ernstige gevolge hê. Indien ‘n 
jagter sonder die nodige dokumente gevang word, kan hulle volgens die verskillende 
ordonnansies vervolg word. ‘n Skuldigbevinding kan deur die Sentrale 
Vuurwapenregister gesien word as genoegsame rede om die betrokke jagter te 
verklaar as ‘ongeskik om ‘n vuurwapen te besit’, en hy kan al sy wapens verloor. 
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Onthou ook dat baie spesies ‘n lisensie fooi per dier wat gejag is vereis. ‘n Voorbeeld 
daarvan is die koedoe-lisensie in die Vrystaat van R25 per dier. Dit is nie baie moeilik 
om hiervan boek te hou nie aangesien dit so ‘n groot dier is wat op ‘n individuele 
basis versigtig bekruip en gejag word. Die ander uiterste is die 20c per voël vir die 
geelbekbosduif in Mpumalanga. Kontrolering hiervan tydens ‘n woeste namiddag se 
jag in sonneblomlande kan egter ‘n probleem wees. 

 

Beplanning van die jag 
 
Sekere basiese elemente is noodsaaklik vir die beplanning van ‘n suksesvolle jag. 
Onthou, hoe deegliker die beplanning en voorbereiding is, hoe minder kans dat iets 
verkeerd kan loop. 
 

1) Besluit oor jou begroting en die duur van die jag. Soms is die daaglikse tarief 
goedkoper deur die week, en dit moet in gedagte gehou word wanneer die 
tyd van die jag bepaal word. 

2) Identifiseer watter spesies jy wil jag en kry vergelykende tariewe. 
Wildeienaars binne ‘n gebied kan verskil, en soms bestaan daar redes vir 
goedkoper diere. Wees op jou hoede hiervoor. 

3) Kies ‘n geskikte jagarea en kry dan dagtariewe en wildpryse van plase in 
daardie area. Maak seker dat die spesies wat jy wil jag wel op die plaas 
beskikbaar is. 

4) Maak seker dat die kumulatiewe bedrag plus geraamde brandstof, 
akkomodasie en spyseniering binne jou begroting sal inpas. Voeg ten minste 
15% by vir onvoorsiene gebeurlikhede. 

5) Kies ‘n plaas of plase volgens jou behoeftes, en as jy nie daarheen deur 
iemand wat jy ken verwys is nie, verkry dan verwysings elders en volg dit op. 

6) Vra vir ‘n lys van terme en voorwaardes, bv. wat word by die dagtarief 
ingesluit of uitgesluit, is daar ‘n verskil in prys tussen ‘n trofee- en ‘n nie-trofee 
dier, is afslag in die tarief ingesluit, en indien nie, wat is die afslagkostes. 

7) Maak seker dat die plaas die nodige permitte het vir die diere wat jy wil jag. 
Dit is veral belangrik in die geval van BOBS gelyste diere. 

8) Het hulle koelkamer en afslagfasiliteite? Indien nie, watter fasiliteite het hulle? 
9) Indien die prys vir diere per kilogram is, hoe word dit bepaal: met vel, sonder 

vel, kop verwyder of nie, ens. 
10) Hoeveel is die lisensie en permit kostes, en het die boer die relevante 

permitte of vrystellings, veral in die geval van BOBS. 
11) Indien alles in orde is, kry skriftelike bevestiging van die ooreengekome 

bepalings, en betaal die deposito. 
12) Begin om fiks te word vir die jag. 
13) Maak seker dat jou geweer in ‘n goeie werkende toestand is. Gaan na die 

skietbaan en begin met ‘n gereelde oefenplan soos om vanaf praktiese 
veldposisies te skiet. 

14) Bevestig die besprekings ‘n paar weke voor die jag, en weer ‘n dag of twee 
voor jy vertrek. 

15) Maak seker dat jou motor en sleepwa gediens is, dat alle bande en die 
spaarwiel in goeie toestand is, en dat jy al die spaardele en noodtoerusting 
wat jy nodig mag kry opgelaai het. 

16) Maak seker dat al jou voertuiglisensies (motor en sleepwa) geldig is, en dat jy 
alle dokumentasie het wat nodig is vir die jag of om miskien ‘n grens oor te 
steek. 

17) Maak seker dat al jou toerusting in ‘n werkende toestand is en dat geen 
onderdele weg is of herstel moet word nie. 

18) Maak seker dat jy jou vuurwapen lisensies by jou het. 
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Suksesvolle jag – die ondervinding 
 
Dit is so dat meeste van ons ons werksdag agter ‘n lessenaar of rekenaar deurbring 
besig met ‘n breintappende beroep. Ongelukkig behels dit geen fisiese inspanning 
nie! Skielik breek die jagseisoen aan, en ons wil gou bos toe jaag vir ‘n paar dae se 
jag. Toerusting word in die bakkie gegooi, en weg is ons. 
 
Vroeg die volgende oggend is ons uit, geweer oor die skouer, met die betroubare 
gids wat voor ons spoorsny. Die eerste paar minute gaan dit nie te sleg nie, maar 
dan lyk dit op die gids se pas versnel. Die geweer word al hoe swaarder, jou 
asemhaling word moeiliker, en jy begin sweet. En dit alles net tussen die slaaphut en 
die voertuig! Jy kyk vorentoe, en die sagte rollende heuwels begin nou soos 
onoorkombare Drakensberg pieke lyk. Jy weet dat die groot koedoe daar bo tussen 
die wolke woon. Wel, daar moet wolke wees want dit is so hoog. 
 
Na ure se uitputtende klim, veelvuldige ‘stilstaan om eers die omliggende terrein te 
bespied’ – ook bekend as onbeheerbare gehyg -, verskeie droë sugte, rou asem en 
‘n hart wat voel of dit uit jou borskas wil spring, dan uiteindelik die gids wat die teken 
gee om doodstil te staan. 
 
‘Koedoe!’ Hy sê dit met lippetaal. Wel, jy dink dit is wat hy gesê het. Deur jou sweet-
verblinde en vermoeide glasige oë kan jy skaars die bos uitmaak waarna hy wys, wat 
nog te sê van die koedoe. Om stil te staan is amper nie vir jou ‘n opsie nie, jou bene 
bewe en as jy die kierie, wat eers jou geweer was, wegneem gaan jy in ‘n hopie 
neersak. Die gids kyk vraend na jou en jy wend ‘n heldhaftige poging aan om jou 
geweer op te tel en dit ten minste te rig in die rigting wat hy wys, asook om die 
skietstokke op te stel. Jou oë begin darem nou te fokus en jou hartspoed en 
asemhaling word ook effe meer rustiger as ‘n keteldrom in volle swang. 
 
Jy plaas die kruisdrade op die dier, maar hy wil glad nie saamwerk nie. Hy dans en 
wiggel en waggel, alles behalwe om stil te staan. Of is dit miskien die kruisdrade wat 
so beweeg? Teen hierdie tyd is die koedoe ook al bewus van die petalje, en staar jou 
aan in verbystering, die voorloper tot ‘n ontsnapping teen maksimum spoed. Jy is 
onseker, moet jy ‘n skoot waag as die kruisdrade so oor die koedoe beweeg en ‘n 
misskoot, of erger, ‘n gekweste dier, waag, of skiet jy liewers nie. Die koedoe besluit 
vir jou, verdwyn met een sprong en laat jou met ‘n verbysterde teleurstelling. 
 
Wat het verkeerd gegaan? 
 
Bloot dat die jagter nie fiks was nie. En dit beteken nie Olimpiese standaarde nie. 
Miskien was daar ook ‘n paar drankies te veel die voring aand om die kampvuur. 
Oormatige alkohol en die gevolglike toksienes neem ten minste 48 uur om uit die 
sisteem geskei te word. Die jagter het homself dus aan verskeie potensieel 
gevaarlike toestande blootgestel. 
 
Hy kon ‘n hartaanval of soortgelyke mediese toestand opgedoen het. Sy toestand 
kon sy jagmaats daadwerklik geraak het as hulle alles moes los om hom by mediese 
hulp te kry. Dit is nie speletjies tydens ‘n jagtog nie. 
 
Baie skietgeleenthede kan verlore gaan as jy nie jou hartspoed en asemhaling onder 
beheer kan kry nie. Jag is veronderstel om geniet te word, en ‘n groot deel daarvan is 
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die tonele, reuke en klanke van die bos. Dit kan nie ervaar word met droë sugte en 
hygende asem nie. 
 
Die oplossing? 
Ten minste 8 tot 12 weke voor die jagseisoen begin moet jy begin fiks word. ‘n 
Eenvoudige roetine van 45 minute se flink stap elke tweede dag sal wondere verrig. 
As jy weet dat jy in ‘n heuwelagtige terrein gaan jag, sluit dan sodanige terrein in jou 
oefenprogram in so dikwels as moontlik. As jy nuwe jagstewels het, loop hulle nou in. 
Moet nie wag tot in die jagveld nie, al het hulle ook hoe gemaklik in die winkel gevoel. 
10 – 15 minute in die oggend of aand met ‘n stel ligte gewigte sal jou bolyf, maag, 
rug en borskas ontwikkel, asook die gewrigte, voorarms en skouers fermer maak. 
Hierdie roetine sal jou jagondervinding baie meer aangenaam maak. 
 
Geweer terudskop op ‘n sagte, pap skouer sal iets van die verlede wees. Die hele 
boservaring sal versterk word aangesien jy nou werklik aandag kan gee aan wat 
rondom jou aangaan in stede van om te wonder hoe jy ooit kon besluit het om hierdie 
berg uit te klim en of jou hart jou in vergelding gaan aanval! 
 
Jy is dit aan jou familie, jagmaats, jou prooi en jouself verskuldig om fiks en 
voorbereid te wees. 

 
Waarskuwing: Kontroleer eers met jou geneesheer of jou voorgenome 
oefenprogram geskik vir jou is. 

 

 

Korrekte skootplasing 
 
Nou dat die ‘ossillerende kruisdrade’ van jou teleskoop reggestel is deur redelik fiks 
te word, watter ander aspekte moet na gekyk word in voorbereiding vir die jag? 
 
Eerstens ‘n paar ooglopende items rakende die geweer. Maak seker dat al die 
skroewe stewig vas is, maar nie so erg dat die draad afdraai nie. Indien die geweer ‘n 
houtkolf het, maak seker dat daar geen krake of distorsie is nie. In geval van ‘n vry-
swewende loop, maak seker dat dit nog die geval is deur ‘n besigheidskaart of 
gevoude papier tussen die kolf en die loop te beweeg en te bevestig dat daar geen 
hindernis is nie. 
 
Gaan die teleskoop na. Dit is ‘n goeie idee om die teleskoop elke paar jaar af te haal 
en dit liggies teen jou handpalm te tik om te hoor of daar nie los dele of ander 
vreemde geluide is nie. Teleskope kan breek en onderdele kan met verloop van tyd 
losraak, en dit is nie net beperk tot goedkoper modelle nie. Kyk dat die kruisdrade nie 
gebuig of skeef is nie. Dikwels word nie aan teleskoop probleme gedink wanneer die 
groepering begin verswak nie, met gevolglike duur ander alternatiewe wat dan 
gevolg word. Indien oor enige aspek twfel bestaan, raadpleeg ‘n betroubare en 
bekwame, en gelisensieerde en geregistreerde geweersmid. 
 
Noudat die geweer in orde is, is gereelde oefenskiet op die skietbaan noodsaaklik. 
Nadat die geweer ingestel is, moet skiet vanuit alle praktiese posisies geoefen word 
– staande, sittende, knielende, gebruik van skietstokke, ens. - soos wat in die veld 
gebruik sal word. As ‘n reël kan gekonstateer word dat vir elke skoot wat vanaf die 
bank geskiet word, daar 20 uit praktiese posisies gevuur moet word. Droë vuur sal 
ook help om postuur en snellerbeheer te verbeter. Plaas teikens op verskillende 
afstande vanaf 50m tot ongeveer 200-250m en raak vertroud met waar die impak is 
op daardie afstande. As jy ‘n .22 het, gebruik dit vir oefen, oefen en nogmaals oefen. 
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As jy ‘n draband aan jou geweer het, oefen met die band aan. Skietoefening moet 
plaasvind met al die toerusting in plek net soos dit in die bos sal wees. Dit sal help 
om jou vertroue en vaardigheid te versterk, en sal lei tot ‘n beter doodskoot. 
 
Skaf ‘n skiet logboek aan. Werk ‘n roetine uit van ongeveer 12-15 skote in 
skietvolgorde van 3 skote. Plaas teikens op afstande van tussen 50m en 200m, en 
skiet daarna vanuit praktiese skietposisies, nie vanaf die bank nie. Noteer elke 
sessie, en jy sal dan agterkom waar jy moet verbeter of meer afrond. ‘n Bykomende 
voordeel van hierdie logboek is dat jy dit later kan gebruik as stawende bewys van 
jou skietaktiwiteite wanneer jy aansoek doen om toestemming vir meer ammunisie, 
of ‘n nuwe lisensie volgens die nuwe Wapenwet. 
 
Ammunisie is uiters belangrik. Dit is verbasend dat ‘n jagter soms baie geld betaal 
om ‘n dier te skiet, en dan af te skeep met die ammunisie. Dit is goed en wel om met 
die goedkoper fabrikate te oefen, maar as dit by die jag kom moet jy seker maak dat 
dit die beste is wat jy kan bekostig, en dat jou geweer vir daardie spesifieke 
ammunisie ingestel is. Dit word ook aanbeveel om net een koeëlgewig en tipe in die 
veld te gebruik. Byvoorbeeld, PMP 180gr en Winchester 180gr ammunisie vir ‘n 30-
06 mag dieselfde voorkom as gevolg van die gewig, maar sal beslis verskillende 
punte van impak hê. Om verskillende koeëlgewigte te gebruik verander ook die punt 
van impak en kan negatiewe nagevolge hê. Foute word maklik onder druk gemaak. 
Dit is ook ‘n goeie gewoonte om voor jy veld toe gaan seker te maak dat al jou 
jagammunisie maklik deur die slotmeganisme beweeg. Dit geld vir beide fabriek en 
herlaaide ammunisie. As jy slegs vlaktewild jag is die ergste wat kan gebeur dat jy 
sukkel om te laai en daardeur ‘n opvolgskoot verloor. In die geval van gevaarlike 
diere mag die gevolg dalk wees dat jy huis toe kom in ‘n doos of plastiese sak! 

 
Wat herlaai betref, daar bestaan ‘n neiging by sommige jagters om slegs die nekke 
van die doppies te maatdruk en die slot dan styf op die skouer te laat toemaak, of die 
koeël so te monteer dat dit aan die groewe raak in die strewe na absolute 
akkuraatheid. Hierdie metode moet nie by jagpatrone toegepas word nie. In die 
eerste plek kan dit uitermate hoë druk tot gevolg hê, en die koeël kan in die loop 
agterbly as die geweer ontlaai word. Die geweer is dan nutteloos totdat die koeël in 
die kamp met ‘n wisserstok uitgedruk kan word en al die kruitkorrels uit die gleufies 
van die aksie verwyder kan word. 
 
Dit is ‘n goeie gewoonte om basiese loop-skoonmaak apparaat saam te neem in die 
veld, al is dit ook net om stof en vuiligheid te verwyder. ‘n Artikel soos ‘n loopslang 
word aanbeveel. Dit moet net gewas word na gereelde gebruik. 
 
Nog ‘n goeie gewoonte is om ‘n studie te maak van die diere wat jy wil jag. Kyk na en 
bestudeer prente, en as jy enige boeke het oor skootplasing, bestudeer die anatomie 
van die dier. Raak vertroud met die vitale areas in ‘n 3-D omgewing. As jy dan 
uiteindelik jou prooi opspoor sal daar geen raaiwerk wees nie, en die moontlikheid 
van ‘bokkoors’ sal min wees. 
 
Onthou, jy is dit aan jouself en jou prooi verskuldig om voorbereid en bedrewe te 
wees, en daarom seker te kan maak van ‘n eerste doodskoot. 
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ETIEK 
 
 “Game shall be killed nobly and with decorum so that there may be good sport and yet 
enough game spared” 

Gaston III, Comte de Foix et Bearn (1331-1391) 

 
 

A Father’s Advice: 
 

If a sportsman true you’d be, 
Listen carefully to me. 

 
Never, never let your gun, 

Pointed be at anyone; 
That it may unloaded be 

Matter not the least to me. 
 

When a hedge or fence you cross, 
Though of time it causes you loss, 
From your gun the cartridge take 

For the greater safety sake. 
 

If twixt you and a neighbouring gun 
Bird may fly or beast may run, 
Let this maxim ere be thine; 
“Follow not across the line,” 

 
 

 
 

Stops and Beaters, oft unseen  
Lurk behind some leafy screen; 

Calm and steady always be; 
Never shoot where you can’t see. 

 
Keep your peace and silent be; 

Game can hear and game can see; 
Don’t be greedy, better spared 
I a pheasant, than one shared. 

 
You may kill, or you may miss, 
But at all times think of this – 
“All the pheasants ever bred 

Won’t pay for one man dead”. 
 

Mark Beaufoy Circa 1880s 
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Etiek is ongeskrewe wette. Hierdie wette bepaal jou gedrag ten alle tye, as jy alleen 
is of saam met andere. Dit is ‘n persoonlike gedragskode gebaseer op respek vir 
ander mense en hul eiendom, die omgewing en al sy lewende skepsele, asook jou 
eie selfrespek. Etiek kan gedefinieer word as ‘die dissipline van die hantering van 
goed of sleg, reg of verkeerd en morele verpligtinge.’ 
 
Die basiese eienskappe van ‘n persoonlike gedrags- en etiese kode is ‘n sin vir 
ordentlikheid en verantwoordelikheid. Voordat jy ‘n sekere aksie uitvoer moet jy vir 
jouself afvra: ‘Wat daarvan as iemand anders soortgelyk sou optree? Sou ek hom 
dan nog respekteer?’ 
 
Met jag onder spervuur van baie kante, is dit die plig van die jagter om voorbeeldig 
op te tree en die beste advertensie te wees vir sy sport, kollegas, juniors en 
jagtersverenigings. Duisende jagters wat eties en verantwoordelik optree kan deur 
een persoon wat die reëls oortree swart gesmeer word. In die oë van die algemene 
publiek is dit daardie een persoon wat die verkeerde indruk skep. 
 
Onthou om te differensieer tussen jag en uitdun of skiet, en probleemdier beheer of 
wilddiewery. Behalwe laasgenoemde is al die ander onvermybare en nodige 
instrumente vir wildbeheer. Die metodes is egter soms strydig met etiese jag. 
 
BILLIKE AGTERVOLGING, soos gedefinieer deur die Boone en Crockett Klub, is die 
etiese, sportiewe en wettige agtervolging en doodmaak van enige vrylopende wilde 
dier op so ‘n wyse dat dit nie vir die jagter ‘n onbehoorlike voordeel bo die dier gee 
nie. 
 
Die etiek van die jagter se wêreld is net so belangrik soos sy kennis van jagwette, 
vuurwapens en die wild wat hy jag, aangesien hy beoordeel word volgens sy 
optrede. Nakoming van die wet is verpligtend, maar die jagter moet besef dat 
onetiese gedrag hom die gramskap van ander jagters op die hals haal, en daardeur 
kan hy sy eie toekoms en díe van andere in gevaar stel. Afgesien daarvan is jag ‘n 
edel sport met sy eie verantwoordelikhede. Die jagter se toekoms is dus in sy eie 
hande. 

 

"To the sportsman the death of the game is not what interests him; that is not his 
purpose. What interests him is everything that he had to do to achieve that death - 
that is, the hunt. Therefore what was before only a means to an end is now an end in 
itself. Death is essential because without it there is no authentic hunting: The killing 
of the animal is the natural end of the hunt and that goal of hunting itself, not of the 
hunter. The hunter seeks this death because it is no less than the sign of reality for 
the whole hunting process. To sum up, one does not hunt in order to kill; on the 
contrary, one kills in order to have hunted." 

Jose Ortega y Gasset oor jag 
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Die Wette van Etiek 

“May I never be remembered for what I have hunted, rather for how I hunted” 

 Die Eerste Wet van Etiek is dat die jagter so skoon en menslik as moontlik 
moet doodmaak 

 Hy moet bewus wees van sy skietvermoë en beperkings en nie enige skote 
waag wat die Eerste Wet van Etiek sal kompromitteer nie. 

 

 Hy sal ‘n wapen gebruik wat geskik en toepaslik is vir die taak, in ag genome 
die Eerste Wet van Etiek. 

 

 Etiek vereis dat die jagter ten alle tye bewus sal wees van sy wetlike 
verpligtinge. Hy moet die ordonnansie ken vir elke area waar hy jag en die 
betrokke vereistes nakom. 

 

 Hy sal sy respek teenoor sy prooi toon deur te voet te jag om sodoende die 
prooi ‘n redelike kans te gee. 

 

 Hy sal nie sterk drank gebruik terwyl hy jag nie en hom waardig gedra in die 
kamp. 

 

 Hy sal gedurig poog om sy jagtegnieke te verbeter en hy sal ‘n studie maak 
van die diere wat hy jag. Dit sluit hul anatomie in om optimale skootplasing te 
verseker. 

 

 Hy sal sy skietvermoë verbeter deur oefen, en sal geduldig wees terwyl hy jag 
om so ver as moontlik te voorkom dat ‘n dier gekwes word. Hy sal enige 
gekweste dier opspoor om sodoende sy lyding te verlig. 

 

 Hy sal die natuurlewe so min as moontlik versteur in die area waar hy jag. Hy 
sal nie onnodige skote afvuur nie, en ook nie blindelings in ‘n trop skiet as hy 
nie seker van sy teiken is nie. 

 

 Hy sal nie vroulike diere met kleintjies skiet nie. 
 

 Hy sal seker maak dat geen skoot wat hy skiet op enige wyse ander mense of 
diere, wild of mak, in gevaar kan stel nie. 

 

 Hy sal sy kennis en vermoëns as ‘n jagter oordra aan diegene met minder 
ondervinding as hyself, en dit as sy verantwoordelikheid beskou om 
behulpsaam te wees met die opleiding van andere. 

 

 Hy sal homself beide geestelik en fisies voorberei vir die jag en verseker dat 
hy die eise van die jag sal kan weerstaan. 

 

 Hy sal sy geweer, mes of ander bykomstighede op ‘n verantwoordelike wyse 
gebruik met die nodige respek teenoor ander jagters, gidse of helpers. 

 

 Hy sal bewus wees van die potensiaal van sy vuurwapens en hul 
akkuraatheid toets voor sy vertrek. 

 

 Hy sal vuurwapen veiligheid as ‘n vanselfsprekendheid toepas, en sal geen 
swak vuurwapen maniere of onveilige vuurwapen hantering duld nie. 
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 Hy sal nie patroondoppe orals rondstrooi nie, en ook nie sy vuurwapens laat 
rondlê waar dit ‘n gevaar vir andere kan inhou nie. 

 

 Hy sal seker maak dat hy die nodige toestemming van die eienaar het om op 
sy grond te jag, en sal beide sy aankoms en vertrek aanmeld. 

 

 Hy sal seker maak dat dat sy kamparea skoon is voor hy vertrek en niks laat 
rondlê wat aanstoot kan gee vir die eienaar of ander jagters nie. 

 

 Hy sal die ooreengekome fooi vir die jag betaal en die reëls wat deur die 
eienaar vasgelê is respekteer. 

 

 Hy sal die omgewing beskerm en nie plante of hout sonder toestemming 
verwyder nie – hy het nie die eiendom gekoop nie, hy het maar net die reg 
om daar te jag. 

 

 Hy sal besef dat hy nie die reg verkry het om ‘n kroeg in die bos te open nie 
en sal op so ‘n wyse optree dat hy die eienaar se goedgesindheid en respek 
behou. 

 

 Hy sal enige moedswillige vernietiging van wildlewe of enige ander onwettige 
praktyke rapporteer en oor die algemeen saamwerk met amptenare van 
Natuurbewaring. 

 

 Hy sal sy verpligtinge teenoor sy gidse en kamphulpe nakom en hulle respek 
deur sy gedrag en voorbeeld verdien. 

 

 Hy sal te alle tye onthou dat ‘n jagter ‘n bewaarder van die natuur en wildlewe 
is. 

 

 Hy sal nie onnodiglik af van die paaie ry nie. 
 

 Hy sal verseker dat alle hekke weer toegemaak word en sal beskadigde 
heinings aan die grondeienaar rapporteer. 

 

 Hy sal vuurmaakhout en water gebruik met respek teenoor die grondeienaar 
en die omgewing. 

 

 Hy sal nie spoorsnyers en gidse onder dwang plaas of omkoop nie. 

 
Die etiese jagter is ‘n persoon wat die wet gehoorsaam, niks neem waarop hy nie 
geregtig is nie, jag en dood slegs dit wat hy kan gebruik, deernis het met die dier wat 
hy jag, sy medemens respekteer, en ‘n liefde vir die natuur het wat waardering en 
respek van sy mede-jagters en sy helpers, en selfs van andere wat glad nie eers in 
jag belang stel nie, afdwing. 

 

I urge our young men, therefore, not to despise hunting. For from this practice arise 

the qualities that make good warriors, thinkers, students and men of action. Hunting 

accustoms men to getting up early and enduring heat and cold. It trains them in 

walking long distances and running. It strengthens the character. So all the qualities 

of the warrior are already found in the hunter 
Xenephon (450-354 BC) From his book, Cynegeticus, On hunting. 
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IDENTIFISERING VAN DIERE 
 

Dit spreek vanself dat die jagter in staat moet wees om sy prooi te identifiseer, nie 
net visueel nie, maar ook deur geluid, gewoontes en habitat voorkeure. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

GEWOONTES EN HABITAT VOORKEURE 
 

Dit is belangrik om die gewoontes en habitat voorkeure van die betrokke spesie wat 
jy jag te ken. Sommige spesies moet elke dag water drink, terwyl andere feitlik 
onafhanklik van water is. Dit is voordelig vir die jagter om die water benodigdhede 
van die verskeie spesies, hul waterbronne en die tyd van die dag wanneer hulle gaan 
drink te ken. Lê liewer die dier voor op pad na die drinkplek as om dit by die watergat 
te skiet; dit is ‘n praktyk wat nie deur die etiese jagter goedgekeur word nie. 
 

 

SPESIES WAT AFHANKLIK VAN WATER IS: 
 

Afhanklik Intermediêr 
(drink indien beskikbaar) 

Drink nooit water nie 

Grysbok Renoster Damara dik-dik 

 
Swartwitpens   

 
Oorbietjie   

 
Soenie 

Buffel  
 
Rietbok   Kaapse grysbok 

Koedoe   
 
Blouduiker Steenbok 

Rooibok  
 
Klipspringer Vaalribbok 

Basterhartbees  
 
Springbok   

Bastergemsbok  
 
Damhert   
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Blesbok  
 
Kameelperd  

Bontebok 
 
Njala  

Vlakvark  
 
Eland  

Rooiribbok   
 
Gemsbok  

Blouwildebees  
 
Lechwe  

Swartwildebees  
 
Rooihartbees  

Sebra  
 
Duiker   

Bosbok    

Waterbok  
 

 

Bosvark  
 

 

Tropiese grysbok 
 

 

 

 

HABITAT EN KOSVOORKEURE VAN VERSKILLENDE WILDSPESIES 
 
Suid-Afrikaanse antilope kan rofweg verdeel word in blaareters, graseters en 
gemengde eters. Die blaareters vreet hoofsaaklik die blare van bome, struike en 
bossies, en kom meesal voor in beboste areas of savanna veld. Tipiese voorbeelde 
is koedoe, njala, bosbok, swartrenoster en kameelperd. Die hoofsaaklike graseters 
kom meesal voor in oop grasveld of savanna veld. Blou- en swartwildebees, 
Burchellse kwagga en witrenoster val in hierdie kategorie. 
 
Diere wat bergagtige areas verkies sluit in die klipspringer, rooiribbok, grysribbok, 
Chacma bobbejaan en luiperd. Grawer spesies soos die erdvark en ander wat van 
termiete lewe, soos die bakoorjakkals en die ietermagog, word dikwels in sanderige 
gebiede gevind. Woestyn spesies, wat feiltlik onafhanklik van oppervlakte water is en 
in groot troppe in die droër westelike gedeeltes aangetref word, sluit in die gemsbok, 
rooihartbees en springbok. In teenstelling hiermee verkies die seekoei, rietbok, 
bosvark en waterbok die groen vleie en word gewoonlik naby oop water aangetref. 
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HABITAT EN KOSVOORKEURE VAN VERSKILLENDE WILDSPESIES 
 

SPESIES HABITAT KOSVOORKEUR 

Afrika buffel Bosveld, savanna en 
graslande. Naby water 

Gras. Ook lang grasveld 

Bastergemsbok  Gemengde savanna en 
grasveld. Naby water 

Gras  (Wei selektief) 

Basterhartbees  Savanna en oop grasveld Gras 

Blesbok  Oop grasveld Gras 

Blouduiker Digte bosse Blare en veldvrugte 

Blouwildebees  Savanna en oop graslande Gras. Verkies kort grasveld 

Bontebok Ruigtes Gras 

Bosbok  Digte bos, veral naby water Blare, takkies, peule en veldvrugte 

Bosvark  Ruigtes, veral naby water Gras, blare, wortels, knolle en aas 

Burchellse kwagga Savanna en oop graslande Gras. Verkies kort grasveld 

Eland Bosveld, savanna en 
grasveld  

Gras en blare. Ook vrugte, bolle en 
knolle 

Gemsbok  Semi-woestyn. Bossie- en 
grasveld 

Gras.  Ook tsammas, bolle en knolle 
 

Gewone duiker Oop savanna Blare, takkies en veldvrugte 

Kaapse bergkwagga Berge, naby water Gras. Ook lang grasveld 

Kaapse grysbok Ruigtes, veral teen die 
voorheuwels van berge 

Blare en vrugte. Ook gras 

Kameelperd  Droë bosveld en savanna Blare. Ook takkies en peule 

Klipspringer Rotsagtige berge en koppies Blare, ook gras 

Koedoe (groter) Bos en bergagtige areas Blare, takkies, peule en veldvrugte 

Njala   Digte bos en oop bosveld. 
Naby water 
 

Blare, takkies, peule en veldvrugte 

Oorbietjie  Kort en oop grasveld Gras 

Rietbok  Grasveld, vleie en rietruigtes, 
naby water 

Gras 

Rooibok   Bosveld en savanna. Naby 
water 

Groen gras (somer). Blare en peule 
(winter) 

Rooihartbees  Savanna en oop grasveld Gras 

Rooiribbok  Berghange en koppies Gras, ook blare 

Soenie  Droë digbegroeide areas. 
Soms langs riviere 

Blare  

Springbok  Droë vlaktes. Kort gras, bos 
en doringveld. 

Gras en blare 

Steenbok  Oop grasland. Onafhanklik 
van water 

Blare. Ook gras, wortels en knolle 

Swartwildebees  Oop grasveld Gras. Verkies kort grasveld 

Swartwitpens Gemengde savanna en 
grasveld. Naby water 

Gras  

Vaalribbok  Berghange en plato’s Blare, ook gras 

Vlakvark  Oop gras- en savanna veld Gras, wortels en bolle 

Waterbok  Savanna en vleie. Naby 
water 

Gras 
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BRONSTYD, LAM/KALF SEISOEN EN SOSIALE GROEPERING 
 
Dit is belangrik om die bronstyd van verskillende spesies te ken. Dit help om te 
bepaal of die volwasse manlike spesies in vrygesel groepe is of saam met die 
vroulike diere verkeer in sekere tye van die jaar. Dit is ook nuttig om bekend te wees 
met die sosiale groepering van die verskillende spesies wanneer gejag word. 
 

SPESIES BRONSTYD LAM/KALF 
SEISOEN 

SOSIALE GROEPERING 

Basterhartbees Jan – Apr Aug – Nov Enkel bulle, troppe 

Bergkwagga Sep - Feb Sep – Feb Een of meer hingse, familiegroepe 

Blesbok Mrt – Apr Nov – Des Enkel ramme, manlike troppe, 
teeltroppe 

Blouduiker Jun – Aug Jan – Mrt Enkel, pare of klein groepe 

Blouwildebees Mrt -  Mei Nov – Jan Enkel bulle of troppe 

Bontebok Jan – Apr Sep – Feb Enkel ramme, manlike troppe, 
teeltroppe 

Bosbok Mei – Aug Nov – Feb Enkel, pare of ooi met lammers 

Bosvark Hele Jaar Hele Jaar Enkel, groepe 

Buffel Mrt – Mei Jan – Apr Vrygesel troppe, teeltroppe 

Burchellse kwagga Jan - Mar Jan – Mar Een of meer hingse, familiegroepe 

Damara dik-dik Jun - Nov Des – April Enkel/pare 

Eland Des – Jan Sept – Okt Enkel bulle of troppe 

Gewone duiker Jun – Jul Jan - Feb Enkel/pare 

Kaapse grysbok Herfs (?) Lente Enkel/pare 

Kameelperd Hele Jaar Hele Jaar Enkel of groepe 

Koedoe Jun – Jul Feb – Mrt Enkel bulle, vrygesel troppe, teeltroppe 

Olifant Hele Jaar Hele Jaar Enkel bulle, vrygesel en teeltroppe 

Oorbietjie Mei - Jun Nov – Des Enkel/pare 

Rooibok Apr – Jul Nov – Jan Enkel ramme, vrygesel troppe, 
teeltroppe 

Rooihartbees Feb – Apr Okt – Nov Enkel bulle, vrygesel troppe, teeltroppe 

Springbok Hele Jaar Hele Jaar Enkel ramme, vrygesel troppe, 
teeltroppe 

Steenbok Hele jaar Hele jaar Enkel/pare 

Swartrenoster Hele Jaar Hele Jaar Enkel, koei met kalf 

Swartwildebees Mrt – Mei Nov – Jan Enkel bulle of troppe 

Swartwitpens Mei – Jul Feb – Apr Enkel bulle, vrygesel troppe, teeltroppe 

Vaalribbok April Nov Enkel ramme of klein troppe 

Vlakvark Mei – Jul Sep – Des Enkel, familiegroepe 

Waterbok Hele Jaar Hele Jaar Enkel/pare 

Witrenoster Hele Jaar Hele Jaar Enkel, klein groepe 
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LEWENSDUUR 

 
Die lewensduur van die meeste spesies is onbekend. Waar inligting beskikbaar is, is 
dit gewoonlik ten opsigte van diere wat hul lewe in gevangeskap deurgebring het. 
 
Sommige voorbeelde is: 

Spesies Lewensduur  

Steenbok en blouduiker Tot 6 jaar 

Klipspringer en grysbok 8 jaar 

Rietbok en vaalribbok 9 jaar 

Springbok 10 jaar 

Blesbok, bontebok, bosbok, rooiribbok, en duiker 12 jaar 

Oorbietjie 13 jaar 

Rooibok 14 jaar 

Basterhartbees, rooihartbees, koedoe, njala en rooiduiker 15 jaar 

Waterbok 16 jaar 

Eland en swartwitpens 18 jaar 

Bastergemsbok 19 jaar 

Gemsbok, blouwildebees en swartwildebees 20 jaar 

Burchellse kwagga 22 jaar 

Kameelperd 24 jaar 

Buffel 25 jaar 

 
      
In die natuur is roofdiere, siektes, droogtes en voedselskaarste maar ‘n paar van die 
vele faktore wat die lewensduur van wilde diere beïnvloed. Meesal word dit daardeur 
verkort in vergelyking met diere van dieselfde spesies wat goed versorg word in 
dieretuine en diereparke. 
 

 

BELANG VAN DIE TYD VAN DIE DAG 
 

Afgesien daarvan om kennis te dra van die tipe plantegroei wat ‘n spesifieke spesie 
verkies om te eet, is dit ook belangrik om te weet gedurende watter tye van die dag 
hulle gewoonlik wei. Oor die algemeen wei die meeste bokke gewoonlik tydens die 
koeler dele van die dag en snags. Die beste tyd om bosbokke byvoorbeeld te jag is 
nie met dagbreek, soos gewoonlik aanbeveel word nie, maar vanaf ongeveer 10:00 
in die oggend nadat die dou verdamp het. Na baie koue nagte mag hulle egter baie 
vroeg al uit wees om die eerste strale van die son te vang. Tussen 12:00 en 15:00 
rus die meeste diere gewoonlik. Hulle lê altyd met hul rûe teen die wind, en dit is 
gevolglik nodeloos om hulle van agter te bekruip. 
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GESLAGSBEPALING VAN DIERE 
 
In spesies waar beide geslagte horings het en waar geslagsbepaling moeilik is, is dit 
dikwels die gedrag wat die geslag aantoon. Let op hoe die dier urineer: manlikes 
voor die agterbene, vroulikes tussen of agter die agterbene. In die geval van 
kuddediere: as die dier alleen is, is dit waarskynlik manlik. As die een dier 
aanhoudend ‘n ander wegjaag van die trop af, dan is beide waarskynlik manlik. 
 
In daardie gevalle waar beide geslagte horings het is dit nuttig om te kyk of daar ‘n 
penis skag of skrotum is. Plantegroei, die posisie van die dier, ens. kan egter hierdie 
waarneming bemoeilik. Gebruk dan ander kriteria: 
 
Gemsbok – manlike horings is dikker as die vroulike, maar vroulike horings is weer 
langer as die manlike. As die horings misvorm is of ‘n kinkel in het, is dit waarskynlik 
vroulik. Die bulle se horings het dikwels ‘n U-vorm of klokvorm, iets wat nooit in koeie 
gesien word nie. Bulle dra hul horings ook platter op die rug; hulle staan dus meer 
‘neus-in-die-lug’ as koeie. 
 

 

  

 

Hartebees – bulle se horings is dikker met swaar basisse. Van die kant gesien is die 
vorm van ‘n volwasse bul se horing soos die syfer 7. In goeie bulle is die punte van 
die horings amper horisontaal, terwyl díe van die vroulikes feitlik altyd opwaarts groei 
teen ‘n hoek van 45°. Ouer bulle is donkerder rooi as koeie en kalwers. Die 
penisskede is dikwels sigbaar. 
 
Springbok – ramme se horings is langer, dikker en dieper gegroef. 
 
Blesbok – horings dikker in ramme, met ligter gekleurde riwwe aan die voorkant. 
Vroulike diere se horings het ook riwwe en horings is van dieselfde kleur. Ramme is 
gewoonlik swaarder as die ooie met dikker nekke. In ‘n trop hou die ramme 
gewoonlik agter die trop as hulle versteur word. Die spierwit skrotum van ‘n volwasse 
ram onderskei dit van die opgeskote ram – grys-blou skrotum. 
 
Bontebok – geen bleek riwwe. Die dikte van die horings en penis of skrotum is die 
enigste kriteria vir geslagsbepaling. 
 

Swartwildebees – die penisskede kan nie gebruik word nie aangesien die vroulike 
diere ook ‘n hareklos op die buik het. Manlikes het dikker horingbasisse wat ‘n 
verdikking oor die skedel vorm. Alleenlopende diere is gewoonlik bulle. Territoriale 
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bulle staan dikwels vir lang tye stil op een plek en roep herhaaldelik met ‘n 
metaalagtige nasale klank.  
 
Blouwildebees – by volgroeide bulle oorskry die buite kurwe van die horings die 
punte van die ore; dit gebeur selde in koeie. Bulhorings het dikker basisse, en het ‘n 
geringe afwaartse vorm voordat dit ‘n kurwe agtertoe en binnetoe vorm. Vroulike 
diere het ‘n bruinerige V op die voorkop, volwasse bulle het ‘n pikswart gesig. 
 
Sebra – hingse het ‘n dun bruin streep tussen die agterbene soos van agter gesien. 
Die merrie het ‘n wyer streep (tot 8 cm) as die hings weens urinevlek. Hingse is oor 
die algemeen ook groter en swaarder, en as die trop versteur word, hardloop hulle 
agter en stop kort-kort om terug te kyk. Wanneer potensieel gevaarlike gebiede – 
soos waar roofdiere hulle by ‘n watergat mag voorlê – genader word, lei die hingse 
hul gesinsgroepe. 
 
Eland – bulle het ‘n groter klos hare op die voorkop, horings is dikker en meer 
spiraalvormig, veral by die basis. Daar is ook ‘n duidelike keelvel by bulle, en ouer 
bulle word ‘blou’. Die penisskede is gekuif. Groot bulle is fetlik altyd alleen. Die bulle 
is ook baie swaarder in die skouers. 
 
Kameelperd – bulle is groter en donkerder in kleur. Die ‘horings’ by bulle is dikwels 
parallel of divergerend, terwyl dit konvergerend by koeie is. Die punte van die horings 
by bulle is kaal. Daar is dikwels ‘n derde ‘horing’ by bulle as gevolg van verkalkte 
groeisels, en die neus is wyd met harde eelte. 
 
Vaalribbok – die dun horings van die ram is nie altyd oor ‘n afstand te sien nie. 
Wanneer versteur, hardloop die ram altyd agter of aan die kant. 
 
Klipspringer – die dun horings van ram is normaalweg wyd gespasieer. Dit mag 
vertoon soos donker binnekante van die ore. 

 

VERSKILLE TUSSEN SPESIES WAT DIKWELS VERWAR WORD 

 

BONTEBOK  

Familiegroep dier 

Horings: swart – ringe onder digter 
aan mekaar, ononderbroke en reguit 
by punte. Oor die algemeen korter 

 

Kleur: witter romp en bene, buik 
meer veelkleurig en helderder. 

BLESBOK    

Kuddedier  

Horings: ligter, strooikleurige riwwe op 
ramme se horings; ooie se horings donker 
gebroke ringe en verder uitmekaar. Krul by 
die punte. Oor die algemeen langer 

Kleur: eenvoudiger.   

  

SWARTRENOSTER 

Blaareter  

Papegaai mond 

Hou kop hoog 

Hardloop met stert in die lug soos ‘n 
vlakvark 

Kalf hardloop agter ma 

Gewoonlik meer aggressief 

 

WITRENOSTER 

Graseter  

Reghoekige mond 

Hou kop laag 

Hardloop met stert na onder 

 

Kalf hardloop voor ma 

Gewoonlik minder aggressief 
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Strooi sy mis 

Kleiner  

Goeie swemmer 

Gewoonlik alleen 

Gebruik ‘n mishoop 

Groter  

Kan nie swem nie (kan nie kop oplig nie) 

Kuddedier  

BASTERGEMSBOK 

Rooibruin kleur 

Korter horings 

Groter liggaam 

Lang gepunte ore, klossie aan punt 

SWARTWITPENS 

Swart (volgroeide bulle) 

Baie langer horings 

Kleiner liggaam 

Normale antiloop-gevormde ore 

SWARTWILDEBEES 

Kleiner liggaam 

Lang wit stert 

Regop maanhaar, effe-wit kleur 

Donker kleur 

Horings – hel na vore en ondertoe 

Klos stywe hare op gesig 

Klos hare op bors tussen bene 

 

BLOUWILDEBEES 

Groter liggaam 

Donker stert 

Donker regop maanhaar 

Blou of ligter kleur, gestreep 

Horings – hel na kante/na binne 

Baard van stywe hare 

Geen klos hare op bors tussen bene 

VLAKVARK 

Plat kop 

Duidelike vratte 

Nie baie hare op vel nie 

Wangbaard en maanhaar 

Lang tande 

Stert regop as hardloop 

Kan baie hard raas  

BOSVARK 

Verlengde gesig, witterig van kleur 

Vratte nie duidelik nie 

Lang hare op vel 

Ore het tossels 

Kleiner tande 

Stert afwaarts 

Sagte steungeluide 

LUIPERD 

Terugtrekbare kloue 

Panthera genus 

Rosette 

Korter bene, geen maanhaar 

Kompakte liggaam 

Geen traanmerke 

Kan harde geluid maak 

Hardloop met kop in lug 

Nagdier (nokturnaal)  

JAGLUIPERD 

Nie-terugtrekbare kloue 

Acinonyx genus 

Duidelike soliede kolle 

Langer bene, maanhaar 

Langer en slanker 

Traanmerke 

Nie harde geluide, roep met hoë toonhoogte 

Hardloop met kop na onder 

Dagdier (diurnaal) 

 

      



53 

 

     

  

SKOOTPLASING 
 
Goeie skootplasing is krities vir die suksesvolle afloop van ‘n jag. Die beste kaliber, 
premium graad ammunisie, ‘n uitmuntende trofee en ‘n perfekte bekruip kan op niks 
uitloop as die koeël wat afgevuur is nie ‘n vitale orgaan tref nie. Soos in die hoofstuk 
oor etiek beskryf is, is dit die absolute verantwoordelikheid van die jagter om sy prooi 
op die vinnigste en skoonste manier te dood. 
 
Om dit te bereik is dit noodsaaklik dat die jagter absoluut vertroud moet wees met sy 
vuurwapen, en ook ‘n goeie fundamentele kennis sal hê van die posisie van die vitale 
organe in die borskas van die dier. Die volgende diagramme gee ‘n duidelike beeld 
van waar die hart en longe in verskeie van ons wilddiere geleë is. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op hoe klein die brein is in verhouding tot die hart/long in al die diagramme. Die 
jagter sal ook vind dat die diere gedurig hul koppe beweeg. Dit maak kopskote dus 
baie moeilik en word nie aanbeveel nie. 

 

Probeer om die dier in ‘n 3D wyse te visualiseer. Sodoende sal jy die vitale organe 
binne in die dier kan ‘sien’, afgesien daarvan of die dier dwars van jou staan, of 
skuins na jou toe of weg van jou af. Probeer om na die vitale teiken binne in die dier 
te mik en nie na die buitekant nie. 
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Wees altyd bewus van ander diere agter jou prooi. ‘n Deurskiet is nie net alleen ‘n 
onverantwoordelike optrede wat jou ‘n klomp geld kan kos, die wrewel van die 
grondeienaar op die hals kan haal en moontlik ‘n lang en veeleisende 
opsporingsaksie noodsaak nie, maar kan in die geval van ‘n gevaarlike dier, soos ‘n 
buffel, in ‘n lewensbedreigende situasie ontaard. Onthou ook dat ‘n koeël binne in die 
dier gedeflekteer kan word en sodoende ‘n ander dier kwes wat nie noodwendig reg 
agter jou teiken staan nie. 
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As jy al die illustrasies in hierdie afdeling bestudeer sal jy agterkom dat daar ‘n 
ooreenkoms is rakende die ideale skootplasing. Terwyl ‘n suiwer hartskoot as ‘n 
goeie skoot beskou word, is ‘n skoot wat net oor die hart en deur al die are en 
slagare (of die ‘pypwerk’) gaan net so dodelik. ‘n Goeie algemene reël is dus om ‘n 
lyn deur die middel van die voorbeen op te trek tot ongeveer ‘n derde van die afstand 
in die borskas. So ‘n skoot sal feitlik altyd net bo of in die hart tref. 
 
Terwyl dit waar is ten opsigte van ‘n dier wat dwars staan, toon die 3D visualisering 
dat die reël van een derde op in die borskas in alle gevalle geldig is. Dit toon egter 
ook hoe maklik dit is om net ‘n bietjie te veel na agter te skiet met ‘n gevolglike 
pensskoot en ‘n lang opsporingsaksie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jagters behoort die anatomie van die diere wat hule jag te bestudeer om ‘n beter 
begrip daarvan te hê, en ‘n kopie van Dr Kevin Robertson se boek, ‘The Perfect 
Shot’, behoort verpligte leesstof vir alle jagters te wees. 

 

Voorgee 
 
Daar is seker nie ‘n plaasseun wat nie die volgende legende van sy oupa(grootjie) 
gehoor het nie: ‘In die ou dae het ons oop visiere gebruik, nie hierdie ‘fancy’ 
teleskope nie. Net ek en my ou Lee Metford met ou weermag ammunisie. Ons het 
ook net kopskote geskiet sodat geen vleis vermors is nie.’ En dit alles terwyl die 
springbok op 600 meter teen volspoed verby gehardloop het!! 

 
Kom ons kyk hierna in meer besonderhede. Neem ‘n geweer wat ‘n koeël afvuur teen 
‘n snelheid van 2500 vps met ‘n teiken wat dwars tot die vuurlyn op ‘n afstand van 
100m (109,3 jaarts) verby beweeg. Gestel dit beweeg teen ‘n spoed van 56 kpu (15,6 
m/sek) – ‘n vinnige, maar nie voluit, pas vir die meeste van ons antilope. As ons 
ander faktore soos die lug en swaartekrag vir die oomblik buite rekening laat en 
aanvaar dat die snelheid van die koeël nie sal afneem tot by die teiken op 100m nie, 
sal dit ongeveer 13/100 van ‘n sekonde neem om dit te bereik. As die teiken ‘n 
konstante spoed van 56 kpu gehandhaaf het sal dit ‘n verdere 2m afgelê het voordat 
die koeël dit bereik. Die voorgee in hierdie geval sal dus 2m voor die beoogde punt 
van impak wees. 
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Die vraag is nou: Hoe ver voor en hoog bokant die dier sou oupa op 600m moes 
korrel om sy springbok te skiet? Die volgende faktore moet ook in ag geneem word: 
‘n Dwarswind van sê 15 kpu; die vermindering in snelheid van ‘n 174gr 7mm 
rondeneus koeël vanaf ‘n trompsnelheid van 2259 vps tot ongeveer 1500 vps na 
600m, en die koeël se val van meer as 4m oor 600m onder ideale omstandighede. 
Ek hoop u kry die idee! 

 
Die volgende tabel gee ‘n indikasie van voorgee: 

Trompsnelheid Afstand m Teikenspoed 
(hardloop) 

Voorgee Teikenspoed 
(stap) 

Voorgee 

2500 vps 100 56 kph 2m 6 kph 18cm 

2800 vps 100 56 kph 1.84m 6 kph 17cm 

 
Van die tabel is dit duidelik dat ‘n klein toename (± 10%) in snelheid ‘n redelike 
invloed op die voorgee wat benodig word het as die teiken se spoed vermeerder. 
Indien die afstand na die vinnige teiken halveer sou word, spreek dit vanself dat die 
voorgee ook halveer sou word. As die teiken egter 75m weg was en geskat word as 
net 50m weg, sal dieselfde voorgee ‘n pensskoot en ‘n lang opsporing tot gevolg hê. 
 
Om na bewegende diere te skiet moet vermy word. Etiese oorwegings vereis dat ‘n 
dier so vinnig en menslik as moontlik gedood moet word. In die geval waar ‘n dier 
gekwes is en nog hardloop tydens die opvolg, is hierdie tabel van belang. 

 

Spoed van ‘n aanstormende dier 
Om die kampvuur word dikwels gedebatteer oor die spoed van ‘n aanstormende 
gevaarlike dier. Die volgende tabel gee ‘n aanduiding van die spoed en tydsduur om 
verskillende afstande af te lê: 
 

Spesies Stormspoed km/h(m/sek) 30m (sek) 20m (sek) 10m (sek) 

Buffel  56 kph – (15.6 m/sek) 1.9 1.3 0.65 

Leeu  80 kph – (22.2 m/sek) 1.4 0.9 0.45 

Luiperd  Selfde as leeu    

Olifant  40 kph – (11.1 m/sek) 2.7 1.8 0.9 

Seekoei  36 kph – (10 m/sek) 3 2 1 

Gemiddeld  55.3 kph – (16 m/sek) 2.18 1.45 0.88 
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SKATTING VAN HORINGLENGTES 
 

TROFEE MEETSISTEME 

  
 
Daar bestaan twee internasionaal erkende trofee meetsisteme, naamlik Rowland 
Ward en SCI. Suid-Afrika het sy eie sisteem – SA Rekordboek – wat soortgelyk is 
aan Rowland Ward. Dit is ook die amptelike CHASA meetsisteem. 
 
Rowland Ward is ‘n rekord van diere, en inskrywings kan deur enigeen ingestuur 
word van werklike jagtrofeë tot horings of tande wat in die veld gevind word. Daar is 
‘n minimum voorgeskrewe uitdroogperiode van 30 dae vir horings, tande en 
olifantstande voor meting mag plaasvind. Al uitsondering op hierdie reël is die 
krokodil wat onmiddellik kan gemeet word. 
 
Klein antilope tot by ‘n steenbok word gemeet tot die naaste 1/16”, en al die ander tot 
die naaste 1/8”. Krokodille word gemeet van die punt van die neus tot die punt van 
die stert voor dit afgeslag word, en tot die naaste ¼”. Vark slagtande word gemeet tot 
die naaste 1/16” en olifant ivoor tot die naaste pond. By alle karnivore word die 
skedel gemeet van voor tot agter en in die wydte oor die zygoma boë tot die naaste 
1/16”. Alle metings kan gedoen word in duime of sentimeters, ponde of kilogram. 
 
SCI vereis dat jy ‘n lid moet wees voordat jy ‘n trofee, wat jy persoonlik self bekom 
het, kan inskryf. Hulle meetsisteem is meer ingewikkeld as Rowland Ward, en neem 
faktore soos die wydte van die knobbel en omtrek van die horingbasis in oorweging. 
SA Rekordboek vereis nie enige uitdroogperiode nie en trofeë kan onmiddellik na die 
jag gemeet word. Hierdie vergunning geld egter net vir plaaslike Suid-Afrikaanse 
jagters, en hulle moes persoonlik die dier gejag het. 
 
Dit is ongelukkig so dat die gees, of die oorspronklike bedoeling, van die rekordboek 
deur sommige persone verkrag word. Dit het verander in ‘n trofee kompetisie wat 
aanleiding gege het en nog steeds gee tot onetiese en onsportiewe optrede om ‘n 
naam in die boek te kry. Hierdie tipe persoon doen niks vir jagters nie, behalwe om 
vooroordeel te skep. 
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“Unfortunately some unethical methods are creeping into the sport of hunting. The 
only solution to this problem will be through education, which is where publications 
like Magnum and Wild en Jag and the various hunting associations come in. We 
must strive to engender moral conscience in hunters. Hunting, whether for a trophy 
or not should be an exciting and challenging experience enhancing the thrill of the 
stalk.” 
 
     Gregor Woods – Redakteur, Magnum 2003 
 

 
 
 

“Unfortunately the SCI show is a barely concealed indication of what is really wrong 
with market driven conservation – with the open acceptance of illegal and unethical 
practices as long as a few top dogs benefit or get their names in the record book. 
Until such time as SCI will not permit the marketing of illegal or unethical hunting at 
their shows, and the leadership move towards doing what is best for sustainable 
utilisation rather than the record book, they can never become the market place 
partner of conservation that they claim” 
 
     Dr Don Heath – Redakteur, African Hunter 2004  
 

 

 

Dit is in die belang van elke jagter om te leer hoe om horinglengtes te skat. Elke 
geleentheid moet gebruik word om horings te meet. Dit sal vir jou vertroue skep om 
die lengte van dierehorings te skat. Dit is ook die verantwoordelikheid van elke jagter 
om in staat te wees om ‘n potensiële trofeedier uit te ken. In baie gevalle sal die 
wildeienaar aandring op ‘n heelwat hoër fooi vir ‘n trofee teenoor ‘n ‘biltong’ dier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Steenbok, trofee of nie? 
 
Bos, gras, riete, verskillende agtergronde en ander diere maak dit alles moeilik om 
die lengte van horings te skat. ‘n Goeie verkyker (7x-10x) is dus noodsaaklik om ‘n 
duidelike beeld te verkry. 
 

Kyk na die horings van voor af, van die sykante en agter voordat jy die lengte begin 
skat. Hier is enkele wenke hoe om die horinglengtes van sekere van die meer 
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algemene diere wat in Suid-Afrika gejag word te skat. Minimum kwalifiserende mate 
word by elk aangegee: 

 
Blesbok 
Rowland Ward 16 ½”  S.A. Rekordboek 16 ½”  
Blesbok horings 2½ maal die oorlengte gee ‘n goeie trofee. Hoe meer die horings na 
buite en dan na binne krul kan jou 2” ekstra gee. Onvolgroeide manlike horings groei 
uitwaarts, maar hulle is korter en dikker, en is gemiddeld 13”-14” in lengte. Manlike 
horings het opvallende wit riwwe en is oor die algemeen baie dikker. Die vroulike 
horings is donkerder en gewoonlik dunner. 
 
Blouwildebees  
Rowland Ward 28 ½”  S.A. Rekordboek 28” 
Vergelyk die oorlengtes met die horinglengtes. As die horingkurwes langer is, is hulle 
ongeveer 23”-25” lank. Indien ‘n vuurhoutjiedosie tussen die punt van die oor en die 
binnekurwe van die horing kan inpas, is die horing ongeveer 26”-28” in lengte. 

Swartwildebees 
Rowland Ward 22 ⅞”  S.A. Rekordboek 25” 
Swartwildebeeste is moeilik om te skat. Die onderpunt van die laer kurwe moet onder 
die oë wees. Die punte van die horing moet na buite wys en moet strek tot bokant die 
bopunt van die kop. 
 
Njala  
Rowland Ward 27”   S.A. Rekordboek 26” 
Kyk na die grootte van die klokvorm. As die ivoorpunte uitwaarts wys, is die horings 
in die 27’ kategorie. As die ivoorpunte binnewaarts wys is die horiings ongeveer 20”-
22” in lengte. 

Vaalribbok  
Rowland Ward 7 ⅞”   S.A. Rekordboek 7 ½” 
Skerppuntige horings is moeilik om oor lang afstande te skat, veral as daar rotse en 
bosse agter die bok is. Die horings moet ten minste 3”-4” langer as die ore wees. As 
die horings net langer as die ore is, sal hulle ongeveer 6”-7” lank wees. 
 
Oorbietjie  
Rowland Ward 5 ⅞”   S.A. Rekordboek 5 ½” 
Die horings mag langer lyk as wat dit werklik is. As die horings gelyk met die ore is, is 
die lengte ongeveer 4”-4½”. As die horings baie langer as die ore is, behoort hulle 6”-
7” lank te wees. 
 

Koedoe (groter suidelike) 
Rowland Ward 53 ⅞”  S.A. Rekordboek 53”    
Koedoe ore is ongeveer 12” lank. Elke kurwe van die horings is ook ongeveer 12” 
lank. Hoe dieper die kurwes is, hoe langer sal die horing wees. Wye horings met vlak 
kurwes lyk indrukwekkend, maar is gewoonlik slegs 50”-53” lank. Horings met 2½ 
diep kurwes en wat nie so indrukwekkend voorkom nie, is normaalweg 55”-60” in 
lengte. 
 
Gewone Duiker  
Rowland Ward 4 ½”   S.A. Rekordboek 4 ¾” 
As die horings die oorlengte oorskry, is hulle gewoonlik 4”-4½” in lengte. As die 
horings gelyk met die ore is, is hulle ongeveer 3”-3½” lank. 
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Gewone Rietbok  
Rowland Ward 14”   S.A. Rekordboek 14” 
Dubbel die oorlengte gee jou ongeveer 13”-14” horinglengte. Kyk hoe ver die horings 
agtertoe gebuig is, en dan vorentoe. Hoe groter die krul, hoe langer is die horings. 
Baie wye horings, net soos die koedoe, lyk baie indrukwekkend, maar is gewoonlik 
baie vlak en normaalweg 12”-13” lank. Moet nie die sagte kussings aan die basis van 
die horings verwyder nie, aangesien dit ingesluit word in die horingmeting. Sorg moet 
gedra word dat hierdie kussing nie vernietig word wanneer die horings skoongemaak 
of gekook word nie. 
 
Rooiribbok  
Rowland Ward 6 ⅞”   S.A. Rekordboek   7 ¼” 
As die ore en die horings ewe groot is, is die horings ongeveer 5½”-6” lank. Kyk vir 
die ekstra krul in die horings. Dit gee ‘n ekstra 1” of 2”, en hoe dikker die basis hoe 
beter. Moet nie die sagte kussings aan die basis van die horings verwyder nie, 
aangesien dit ingesluit word in die horingmeting. Sorg moet gedra word dat hierdie 
kussing nie vernietig word wanneer die horings skoongemaak of gekook word nie. 

Bosbok (Suid-Afrikaanse) 

Rowland Ward 15”   S.A. Rekordboek 15” 
As die horings ‘n groot klokvorm het en uitwaarts gepunt is, is hulle lengte ongeveer 
15”-16”. As die horings nog steeds na binne punt sal hulle ongeveer 13”-14” lank 
wees. 
 
Rooibok (Suidelike) 
Rowland Ward 23 ⅝”   S.A. Rekordboek 23 ½” 
Horings wat na binne punt is ongeveer 16”-20” in lengte. As die horings na buite punt 
en die kurwe is groot sal hulle ongeveer 22”-24” lank wees. 
 
Buffel (southern) 
Rowland Ward  42”   S.A. Rekordboek 40” 
Die gemiddelde volgroeide bul se ore is ongeveer 32”-33” van punt tot punt. Enigiets 
in die omgewing van ‘n palmwydte horing verby die ore plaas die dier in die 39”-40” 
klas. 
 
Eland  
Rowland Ward  35”   S.A. Rekordboek 32” 
Die bulle het ‘n baie swaarder stel horings, en om ‘n goeie idee van die horinglengte 
te kry moet die totale lengte van die horing van basis tot punt geskat word. Voeg 9” 
by by die bul om vir die krul toe te laat, en 3” vir die koei. 
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Gemiddelde skouerhoogte van sommige algemene spesies: 
 
Spesie Skouerhoogte (mm)  Duim 
 
Vlakvark   650                        25.59 

Springbok   750                        29.53 

Bosbok  800                        31.50   

Rooibok  900                        35.34   

Blesbok  950                        37.40 

Njala 1120                       44.09 

Waterbok                    1200                       47.24 

Gemsbok 1200                       47.24 

Bergkwagga 1300                       51.18 

Swartwitpens 1350                       53.15 

Koedoe 1400                        55.12 

Blouwildebees 1500                        59.06 

Eland  1700                        66.93 
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ROWLAND WARD, S.C.I. EN SA REKORDBOEK 

Minimum horinglengtes en oorlengtes afmetings in duime 

Spesie  Tipe  R.W. S.C.I. S.A. 
Rekordboek 

Ore  

Bastergemsbok Suidelike  27 68 26” 12 

Basterhartbees   15 40 14 ½” - 

Blesbok   16 ½” 39 16 ½” 6 

Bontebok Opreg  14 36 14” 6 

Bosbok Chobe 14 33 14” 9 

Bosbok Suid-Afrikaanse 15 33 15” 6 

Buffel Suid-Afrikaanse 42 100 40” 9 

Dik-Dik Damaraland 2⅜ 7 2 ¾” - 

Duiker Blou  1¾ 1 1 ¾” - 

Duiker Rooi  2½ 8 2 ½” - 

Duiker Algemene  4½ 11 4 ¾” 4 

Eland                            Kaapse  35 77 32” 12 

Gemsbok   40 88 40” 9 

Gnu Witstert  (Swartwildebees) 22 7/8 22 25” 6 

Gnu Gestreepte (Brindled) 
(Blouwildebees) 

28½ 70 28” 8 

Grysbok Sharp’s 1⅜ 5 1 ½” - 

Grysbok Kaapse  3 7 3” - 

Hartbees Lichtensteins 18½ 53 19 ½” 9½ 

Hartbees Kaapse of Rooi 23 62 23” 8 

Jagluiperd  (skedel afmetings) 12⅜ 23 12 ½” - 

Klipspringer   4¼ 11 4 ¼” 3 

Koedoe Oos-Kaapse 53⅛ 97  11 

Koedoe Suidelike Groter 537/8 121 53” 12 

Krokodil Nyl  14 9 29 pts. - 

Lechwe Rooi  26 58 25” 6½ 

Leeu Afrika/skedel 24 23 15 pts. - 

Luiperd Suidelike Afrika/skedel  15⅜ 14 15 pts. - 

Njala   27 63 26” 8½ 

Olifant Afrika 80 100 50 lb. - 

Oorbietjie   5⅞ 13 5 ½” 3½ 

Renoster Swart  24 56 20” - 

Renoster Wit  28 70 26” 10 

Ribbok  Rooi  6⅞ 11 7 ¼” 6 

Ribbok Vaal 7⅞ 18 7 ½” 6½ 

Rietbok Gewone  14 21 14” 7 

Rooibok  Suidelike 23⅝ 54 23 ½” 6 

Seekoei  (Tand) 29⅛ 50 26” - 

Soenie  (Moschatus) 2⅛ -  - 

Soenie Livingstone’s (Livingstonias) 3 9 3” 3 

Springbok Kaapse  14 30 13 ½” 6 

Springbok Kalahari 14 38 13 ½” 7 

Steenbok   4½ 11 4½ 4 

Swartwitpens Tipiese  417/8 100 40” 9 

Vark  Bos  54/5 11 6” - 

Vlakvark   13 30 13 ½” 5 

Waterbok Gewone  28 70 28” 9 
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METODES VAN METING 
 
Hieronder volg die Rowland Ward metodes van meting vir Afrika diere. Dit is 
gekondenseer om slegs die metings te reflekteer wat jagters erken om die grootte 
van die trofee te bepaal. Daar is verskeie ander metings wat deur die trofee meter 
gebruik kan word, maar dit is vir wetenskaplike rekord doeleindes en is gevolglik nie 
in hierdie teks opgeneem nie. Vir verdere inligting kan die webtuiste van Rowland 
Ward (www.rowlandward.com) of hul ‘Sportman’s Handbook – Methods of 
Measurement’ geraadpleeg word. 
 

Metode 7 
Vir spesies met onvertakte en nie-
gekrulde horings, bv. die rietbok 
familie, blesbok, bontebok, 
bastergemsbok, swartwitpens, 
rooibok, vaalribbok, duiker familie, 
soenie, klipspringer, gemsbok, 
springbok en steenbok. 
 
Meet die lengte van elke horing op 
die voorste kurwe van die laagste 
punt van die basis tot by die punt 
van die horing (A-B) 
Moet nie die maatband in die kepe 
op die horings indruk nie. 
 
Sluit die basale kussings van die 
rietbok in indien teenwoordig. 
 
Gebruik lengte van langste horing. 
 
 

 

 

http://www.rowlandward.com/
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Metode 8. 
Vir spiraalhoring antilope, bv. 
koedoe, njala, bosbok en eland. 
 
Meet die lengte van elke horing al 
langs die spiraal terwyl die 
maatband bo-op die spiraalrif 
gehou word. Begin by die laagste 
punt aan die voorkant van die 
basis en meet tot by die punt. (A-B) 
 
Gebruik lengte van langste horing. 
 

 

 
 

Metode 17 
Vir alle karnivore.  
 
Meet die lengte van die skedel A-B 
Meet die breedte van die skedel   
Z-Y. 
 
Gebruik die som van die twee 
metings. 

 

 

 

Metode 12 
Vir buffel en blouwildebees. 
 
Meet die grootste buite reikwydte 
in ‘n reguit lyn, reghoekig tot die as 
van die skedel. (X-Y) 
 
Gebruik die buite reikwydte. 
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Metode 13. 
Vir swartwildebees. 
Bepaal die reghoek van ABC. A-B 
is parallel tot die middellyn van die 
skedel en sal raak aan die 
verdikking (vertikaal). B-C is 
reghoekig tot die as van die skedel 
en sal raak aan die laagste punt 
van die verdikking. Halveer ABC 
teen 45o in die rigting van D. Die 
punt waar hierdie lyn die verdikking 
ontmoet (E) is die beginpunt. Volg 
die grein van die horing oor die rif 
van die verdikking, beweeg dan 
geleidelik na die voorkant van die 
horing, om die laagste punt en dan 
voor op tot by die punt. 
 
Gebruik die lengte van die langste 
horing.  

 

 
 

Metode 15. 
Vir renoster. 
 
Meet die lengte op die voorste 
kurwe van elke horing. (A-B) 
 
Gebruik die lengte van die langste 
horing. 
 

 
 

Metode 3. 
 
Damhert  
 
Meet die lengte van elke gewei 
langs die buitenste kurwe van die 
laagste punt van die kwas 
(koronet) tot die hoogste punt of 
vinger op die horing  (A-B) 
 
Gebruik die langste horing (gewei). 
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DIE SUID-AFRIKAANSE MEETSISTEEM VIR 
JAGTROFEË. 

 

CHASA het sy eie meetsisteem ontwikkel. Dit is gebaseer op die Rowland Ward 
metodes met geringe variasies. Ten einde hierdie sisteem op die hoogste moontlike 
vlak te bedryf, mag amptelike metings net geneem word deur behoorlik 
gekwalifiseerde meetbeamptes wat deur ledeverenigings genomineer is, en deur 
CHASA opgelei en goedgekeur is. Hierdie gids is gevolglik saamgestel in duidelike, 
verstaanbare en geïllustreerde teks om seker te maak dat die sisteem ten volle 
verstaanbaar is. Verder is dit saamgestel om te dien as ‘n verwysingsgids vir 
amptelike CHASA meetbeamptes en om hulle in hul taak by te staan, naamlik om ‘n 
duidelike en eenvoudige sisteem te volg in die beoordeling van alle Afrika spesies en 
daardeur te verseker dat die hoogste vlak van rekordhouding gehandhaaf word. 
 

ALGEMENE REËLS EN INLIGTING 
 
1. Die meet van trofeë vir registrasiedoeleindes mag net gedoen word deur 

amptelike meetbeamptes aangestel deur CHASA. 
 
2. Amptelike meetbeamptes is verplig om die nodige opleiding te ondergaan om 

in staat te wees om hierdie meetsisteem korrek te interpreteer, en ook om in 
staat te wees om spesies en subspesies te identifiseer volgens die 
verspreidingsareas soos neergelê deur CHASA. 

 
3. Alleenlik trofeë van Afrika spesies wat deur lede van lidorganisasies van 

CHASA gejag is, sal oorweeg word. 
 
4. Insluiting van trofeë in die nasionale rekordlys moet vergesel wees van ‘n 

registrasiefooi soos deur CHASA neergelê. 
 
5. In gevalle waar ou trofeë gemeet word sal die eienaar van sodanige trofeë 

verantwoordelik wees vir die reis en verblyfkostes van die amptelike 
meetbeampte. 

 
6. Geen uitdrogingstyd is van toepassing en trofeë kan dus enige tyd vir 

registrasie gemeet word. 
 
7. Trofeë wat vir die nasionale rekordlys kwalifiseer en wat vir enige amptelike 

kompetisie van enige lidorganisasie ingeskryf word, kan eers na sodanige 
kompetisie vir registrasie gemeet word.   

 
8. Slegs tipiese horingformasies volgens die oordeel van CHASA sal aanvaar 

word.  
 
9. Slegs die oorblywende dele van beskadigde trofeë kan gemeet word. Geen 

skatting volgens die oordeel van die meetbeampte sal toegelaat word nie. Die 
beskadigings moet op die puntestaat aangeteken word. 

 
10. Lidorganisasies moet die geleentheid verskaf vir trofeë wat tydens die 

jaarlikse kompetisies gemeet word om geregistreer te word. 
 
11. Slegs staal maatbande en geykte skale word toegelaat. 
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12. Die presiese area van oorsprong van die trofee moet aangedui word. 
 
13. Alleenlik sodanige trofeë wat die minimums soos neergelê deur CHASA 

ewenaar of oorskrei sal kwalifiseer vir insluiting in die rekordboek. 
 
14. Inskrywings mag slegs op die voorgeskrewe vorm ingedien word en moet 

vergesel wees van die registrasiefooi. 
 
15. Die indiening van trofeë wat die huidige rekord (No 1 Posisie) ewenaar of 

oorskrei moet van ‘n duidelike foto vergesel wees. Sodanige foto kan wees 
slegs van die trofee, of van die trofee saam met die jagter.  

 
16. Die sagte basisse op die rietbok en rooiribbok se horings sal gemeet word as 

‘n deel van die horing, mits dit nog teenwoordig is. 
 

 

METODE  A   (Algemene meetmetode) 

 
Hierdie meetmetode word vir die 
meeste Afrika spesies met horings 
gebruik, behalwe vir díe waarvoor daar 
‘n spesiale meetmetode bestaan. 
 
LENGTE VAN HORING 
 
Meting word gedoen al langs die 
voorste kurwe van die langste horing. 
Begin by die laagste punt op die 
voorkop tot by die punt van die horing (A-B). 
N.B. Meting word gedoen in ‘n reguit lyn langs die bopunt van die riwwe van horings 
met simmetriese riwwe, soos die waterbok, blesbok, rooibok, ens. Die maatband 
word gevolglik nie in die holtes tussen die riwwe ingeforseer nie. As die tip van ‘n 
horing gebreek is of rond geslyt is, word die meting gedoen tot by ‘n punt reghoekig 
tot die tip van die horing. (Sien illustrasie: D) 
 
OMTREK BY BASIS 
 
Meting word gedoen reghoekig tot die as van die dikste horing, so na as moontlik 
aan die skedel. (Sien illustrasie) 
NB: As die horing die skedel teen ‘n skerp hoek verlaat, sal hierdie afmeting dus nie 
ellipties wees nie. Moet nie noodwendig die laagste rand van die horing volg nie. 
 
PUNT TOT PUNT 
 
Meting word gedoen in ‘n reguit lyn tussen die punte van die twee horings (C-B).  
NB: Dui aan deur middel van ‘n inskrywing as die een horing tot so ‘n mate gebreek 
is dat dit hierdie meting sal beïnvloed. 
 

RANGORDE 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die lengte van langste horing alleenlik. In geval 
van ‘n gelykopuitslag word die volgende faktore opeenvolgend in ag geneem: die 
dikte van die basisse, die tip-tip afmeting, die datum wanneer die trofee gejag is en 
die eienaar in alfabetiese volgorde. 
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METODE B 

 

Hierdie meetmetode word gebruik vir die GROTER KOEDOE, KLEINER KOEDOE 

en BERG NJALA, ELAND, BOSBOK, SITATUNGA en NJALA. 

 

LENGTE VAN HORING 

 

Meting word gedoen vanaf die punt wat die rif van die horing op die voorkop vorm. 

Volg die rif al langs sy hoogste vlak tot by die punt waar die rif vervaag, en 

daarvandaan in ‘n reguit lyn al langs die oppervlakte van die horing tot by die punt. 

 

OMTREK BY BASIS 

 

Meting word op dieselfde wyse as Metode A gedoen. 

 

PUNT TOT PUNT 

 

Meting word op dieselfde wyse as Metode A gedoen. 

 

RANGORDE 

 

Selfde as Metode A. 
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METODE C 
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir BLOUWILDEBEES en BUFFEL horings. 
 
GROOTSTE BUITEMAAT 
 
Meting word gedoen tussen die wydste buitekurwes van die twee horings deur 
gebruik te maak van twee reghoeke op ‘n plat oppervlakte (A-B) 
 
LENGTE VAN HORING 
 
Meting word gedoen deur te begin by ‘n punt wat bepaal word deur die hoek wat die 
verdikking op die voorkop vorm te halveer (Sien illustrasie), en dan die voorste kurwe 
van die langste horing tot by die punt te volg (C-D) 
 
WYDTE VAN DIE VERDIKKING 

Meting van die wyer verdikking word vanaf sy wydste punt gedoen, beginnende by 
die verste uitwaartse punt aan die grenslyn van die verdikking, en daarvandaan oor 
die kurwe van die verdikking tot by die voorste grens (Sien illustrasie). Meting word 
geneem reghoekig tot die as van die horing op daardie punt (E-F). 
 
RANGORDE. 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die buitenste wydte, gevolg deur die ander 
kriteria soos in Metode A. 
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METODE D 
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir die SWARTWILDEBEES. 
 

 
 
LENGTE VAN DIE HORING 
 
Meting word gedoen deur te begin by ‘n punt bo op die kop by die horing-vel 
aansluiting. Volg dan ‘n kurwe oor die hoogste punt van die verdikking en volg die 
buite silhoeët van die langste horing tot by die punt. (A-B-C) 
 
WYDTE VAN VERDIKKING 
 
Meting word gedoen vanaf die laagste punt van die basis, oor die verdikking tot by 
die boonste hoogste punt. (D-B). Meting is nie noodwendig parallel met die as van 
die skedel of reghoekig tot die horing nie. 
 
PUNT TOT PUNT 
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Meting word gedoen soortgelyk aan metode A. 
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METODE E 
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir die DAMHERT. 
 
LENGTE VAN GEWEIE 
 
Metings word geneem van beide geweie beginnende aan die voorkant waar die 
gewei en die skedel mekaar ontmoet aan die onderkant van die kwas, al langs die 
voorkant van elke gewei tot by die voorpunt van die bokant van die gewei (A-B & C-
D). NB: Indien ‘n tip gebreek is, word die meting gedoen tot waar die breek op die 
voorste kurwe begin (sien illustrasie) 
 
WYDTE VAN PALMS 
 
Meting word geneem by die wydste punt van beide palms reghoekig tot die as. Begin 
by die voorste punt en volg die buitekurwe van die palm tot by die agterste rant 
tussen twee punte (E-F & G-H) 
 
RANGORDE 
 
Rangorde op die lys word bepaal deur die som van die lengtes van beide weie en die 
wydtes van beide palms deur twee te deel. 
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METODE F 
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir KATSKEDELS. 
 
LENGTE VAN DIE SKEDEL 
 
Meting word geneem van die volle lengte van die skedel deur gebruikmaking van 
twee skrynwerker reghoeke op ‘n plat oppervlakte (A-B). 
 
WYDTE VAN DIE SKEDEL 
 
Meting word geneem van die wydste gedeelte van die skedel op ‘n soortgelyke wyse 
as vir die lengte (C-D). 
 
RANGORDE 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die som van beide afmetings 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
METODE G  
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir OLIFANTTANDE. 
 
GEWIG VAN ELKE TAND 
LENGTE VAN BUITEKURWE VAN ELKE TAND 
OMTREK VAN ELKE TAND BY DIE BASIS 
 
RANGORDE 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die swaarste of enigste tand. 
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METODE H 
 
Hierdie meetmetode is vir RENOSTER horings. 
 
LENGTE VAN HORINGS 
 
Meting word gedoen deur te begin by die basis aan die voorkant van die horings 
waar die vel en horings bymekaarkom, al langs die vvorste kurwe van beide horings 
tot by die punte (A-B) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OMTREK VAN HORINGS 
 
Meting word gedoen deur die onderste grens van die horings te volg presies waar die 
vel en horings ontmoet (C). NB: Hierdie meting word dus nie op dieselfde wyse as 
metode A gedoen nie. 
 
RANGORDE 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die lengte van die voorste horing alleenlik. 
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METODE I  
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir KROKODILLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LENGTE VAN SKEDEL 
 
Meting word geneem van die totale lengte van die skedel met die onderste kakebeen 
in posisie (met of sonder vel op die neus) deur gebruikmaking van twee skrynwerker 
reghoeke op ‘n gelyk oppervlakte. 
 
WYDTE VAN SKEDEL 
 
Meting word geneem van die wydste deel van die skedel (met of sonder die vel) in 
dieselfde wyse as vir die lengte. 
 
RANGORDE 
 
Rangorde in die lys word bepaal deur die som van beide afmetings. 
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METODE J 
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir VLAKVARKE en REUSE BOSVARKE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LENGTE VAN SLAGTAND 
 
Meting word gedoen langs die buitekurwe van die totale lengte van die langste bo 
slagtand (A-B). Begin meet by ‘n punt reghoekig tot die hoogste punt op die kurwe 
van die basis van die tand (Sien illustrasie). Dieselfde geld vir geslyte of gebreekte 
punte. 
 
LENGTE VAN DIE SLAGTAND WAT VOOR DIE TANDVLEISE UITSTEEK 
 
Meting word geneem vanaf die tandvleise al langs die buitekurwe van die langste bo 
slagtand. 
 
RANGORDE 
 
Rangorde word bepaal deur die lengte van die langste of enigste slagtand. 
 
 

METODE K  
 
Hierdie meetmetode word gebruik vir die BOSVARK en SEEKOEI. 
 
LENGTE VAN SLAGTAND 
 
Meting word geneem al langs die buitekurwe van die totale lengte van die langste 
onderste slagtand. 
 
LENGTE VAN DIE SLAGTAND WAT VOOR DIE TANDVLEISE UITSTEEK 
 
Meting word geneem vanaf die tandvleise al langs die buitekurwe van die totale 
lengte van die langste onderste slagtand tot by die punt. 
 
RANGORDE 
 
Rangorde word bepaal deur die lengte van die langste onderste slagtand. 
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JAGMETODES 
 

 

 

Daar is verskeie maniere om te jag. Dit word bepaal Deur die terrein, die tipe dier wat 
jy wil jag, jou graad van fiksheid en die plantegroei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOOP EN BEKRUIP 
 
Loop en bekruip behels om stadig te loop. Let op vir tekens in die veld, soos 
steenbok misversamelings, kwagga stofbaddens, damherte wat bas van die bome 
afskuur tydens bronstyd, bosvark paadjies wat na weiding lei, blouduiker mishope en 
paadjies, takke wat afgebreek is deur koedoebulle, vars spore en mis, territoriale 
merke en mishope van die blesbok, swartwildebees, blouwildebees, Kaapse grysbok, 
ens. 
 
Hierdie metode werk die beste vir enkel en territoriale diere in moeilike terrein, of 
wanneer die gebruik van paaie minimaal is. 
 
VOORSIT JAG 
 
Hierdie metode beteken om op een plek te wag vir die wild. Gee die omgewing weer 
tyd om rustig te raak na jou aankoms. Maak seker dat jy by jou gekose plek aankom 
lank genoeg voordat die wild verwag word. As jy meer as ± 3m bokant die grond sit 
sal die wild jou nie ruik nie. Dit het te doen met lugstrata – jou reuk gaan bo-oor die 
dier. Hou jou geweer byderhand waar jy dit vinnig en met die minimum beweging kan 
bekom. Gebruik ‘n dooierus indien moontlik. 
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Hierdie metode kan suksesvol in die volgende situasies gebruik word: 
 

 Langs wildpaadjies 

 In areas waar wild volop is of naby bewerkte landerye waarheen diere 
gereeld kom, bv. bosbok en duiker. 

 In uitgekapte ooptes in ‘n bos vir blouduiker, bosbok, grysbok, ens. 

 Meeste territoriale wild wat tevore in ‘n area opgemerk is kan so gejag word. 

 In enige area bekend vir skuilplekke van diere, bv. damhert en bosbok met 
sonsopkoms en in die vroeë more of teen sonsondergang. 

 In oop terrein, kry ‘n hoë sitplek en soek die wild, verkieslik met ‘n verkyker. 
Indien enige gevind word, kan hulle bekruip word. 

  
 
WILDJAG OP VLAKTES 
 
‘n Deeglike kennis van die area is uiters noodsaaklik vir hierdie tipe van jag. Oor die 
algemeen is vlaktejag moeilik omdat jy dikwels die wild kan sien, maar kan nie naby 
genoeg kom vir ‘n skoot nie. Sommige voorgestelde metodes is as volg: 

 Ry in ‘n voertuig en sien hoe naby jy kan kom. Klim dan uit en bekruip. 

 Kies ‘n plek waar die diere dikwels verbykom of gaan staan, bv. kaal kolle op 
hoë terrein wat deur blesbokke gebruik word. 

 Lê hulle voor langs vasgestelde roetes, soos bv. met blesbokke, gemsbokke, 
springbokke, ens. 

 
Ry na die plek waar die diere oorspronklik gestaan het. Glip uit aan die 
teenoorgestelde kant van die voertuig en lê plat totdat die diere die bewegende 
voertuig begin dophou. Die voertuig gaan dan die manne aflaai wat gaan probeer om 
die diere in jou rigting te dryf. Probeer ook om vooraf te bepaal van watter rigting die 
wild waarskynlik sal kom. Hierdie metode werk dikwels aangesien die diere veilig 
voel in die gebied waar hulle was toe jy die kamp binnegekom het. Dit is handig as 
beide die voertuig en jy radios het sodat jy na ‘n ander area kan beweeg as die diere 
nie optree soos verwag nie. Die bestuurder kan jou na ‘n beter posisie lei. Wanneer 
radios beskikbaar is, is dit dikwels voordelig om iemand op ‘n hoë posisie te plaas 
waar hy die verrigtinge kan dophou en uitkyk vir gekweste diere, ens.  
 
Diere maak dikwels gebruik van ‘n spesifieke roete wat hulle tevore gebruik het. 
Neem kennis van sulke roetes en herposisioneer jouself indien nodig. Nog ‘n metode 
is om te voet in ‘n skuins rigting ‘n trop te benader. Stop dikwels en sit dikwels. Soms 
kan ‘n mens redelik naby kom op hierdie wyse. 
 
Onthou dat diere soos blesbokke, swartwildebeeste, bontebokke, hartbeeste en 
koedoes donker van kleur is. Dit is dus soms moeilik om bloed aan sulke diere op te 
merk. Probeer die trop tel voor en na die skoot. Dit kan baie tyd spaar om vir ‘n 
dodelik gekweste dier te soek as hy net buite sig geval het. 
 
GEBRUIK VAN ‘N GIDS OM JOU NA WILD TE LEI 
 
Soms help dit om gidse op hoë terrein te hê om wild raak te sien – koedoe, damhert, 
eland, ens. Hulle sien die dier, en nadat jy vasgestel het of dit ‘n geskikte dier of 
goeie trofee is, sal hulle jou na die dier lei deur middel van radio of handseine. 
Hierdie metode werk goed in plat, bosagtige terrein onder berge of in rivierbeddings 
waar jy sig van jou prooi kan verloor. 
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AANJAAG VAN WILD DEUR PERDERUITERS 
 
Vir hierdie metode is ‘n goeie kennis van die area en die gewoontes van die diere 
daarin nodig. Kies ‘n plek waar die diere waarskynlik sal verby beweeg. Kies dan ‘n 
uitkykpunt vanwaar ‘n groot area onder sig is, bv. langs dierepaadjies, ens. Jy moet 
ook in staat wees om ‘n dier vinnig te kan beoordeel aangesien dit normaalweg 
vinnig sal beweeg of hardloop. Hierdie metode kan ook gekombineer word met gidse 
om jou te lei as die dier weer tussen die aanjaers deurhardloop, bv. koedoe, bosbok, 
rooiribbok, vaalribbok en bosvark. 
 
SPOORSNY 
Hierdie metode is slegs moontlik waar die terrein en substraat dit toelaat, bv. in sagte 
grond of sanderige terrein. Dit word dikwels gebruik in die Mpumalanga bosveld. 
Sien ook die hoofstuk oor Spoorsny. 
  
STAP, STOP EN VERKYKER 
Hierdie metode is soortgelyk aan die stap-en-spoorsny, maar dit geskied heelwat 
vinniger en ‘n baie groter gebied word in ‘n korter tydsbestek gedek. 
 
AAS 
Gebruik die karkas van ‘n dooie dier as aas vir bosvark, luiperd, leeu, ens. 
 
ROEPE 
Diere soos predatore, duiker, steenbok en selfs bosbok ooie kan na die jagter se 
posisie gelok word deur middel van ‘n roep. Laasgenoemde kan kom in die vorm van 
‘n bandspeler, of ‘n apparaat wat deur die jagter geblaas word. In die bronstydperk 
kan ‘n damhert gelok word deur twee stokke teenmekaar te slaan sodat dit klink soos 
twee ramme wat baklei. Al probleem is dat die gevolg dalk kan wees dat ‘n ram vir 
jou jaag in plaas van die teenoorgestelde! 
 

BEKRUIP TEGNIEKE 

‘n Windaf benadering tot jou geselekteerde prooi is baie belangrik. As jy nie 
direk windaf kan kom nie, probeer dan ‘n nadering reghoekig tot die wind. Onthou 
ook dat as jy ‘n lokval vir ‘n dier opstel en jy 3 m of hoër bokant die grond in ‘n boom 
of skuiling is, die dier jou waarskynlik nie sal ruik nie. Oppervlakte lug vorm lae en jou 
reuk sal bo-oor die dier gedra word. 

Moet nooit aanneem dat die windrigting konstant sal bly nie. Gebruik ‘n sakkie 
met as of talkpoeier om dit te bepaal. 

Beplan jou bekruiping vooraf. Indien die dier wei of rus is daar tyd om te dink en te 
beplan. In bosagtige terrein kan jy dikwels binne skootafstand kom sonder om krom 
te loop of te kruip omdat daar genoeg bedekking van die regte hoogte is. Waar die 
bedekking maar karig is moet jy die beste benaderingslyn kies wat die wind in jou 
guns sal hou en jou versteek sal hou vir die dier. 

Gebruik die terrein se kontoere indien beskikbaar. Onder in ‘n rivierbedding, 
agter die skouer van ‘n koppie of enige ander neutrale terrein mag al wees wat nodig 
is. Dit is belangrik om ‘n landmerk te kies om jou in die regte rigting te hou; ‘n mens 
kan maklik gedisoriënteerd raak. Moet ook nie toegee aan die drang om te haas nie. 
As dit lyk of die dier wil beweeg mag dit hom net op loop laat gaan. Al wat jy 
andersins sal bereik is om uitasem te raak, en dit gaan jou skietvermoë benadeel. As 
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die dier (alleen of as deel van die trop) begin beweeg, beplan jou bekruiproete om dit 
te onderskep of nog beter, om voor dit te kom. 

Tydens die finale fases van bekruip moet jy stadig beweeg. Hou jou oog op die 
prooi! As jy oor oop grond moet beweeg, doen dit stadig. Let goed op vir ander diere. 

Soms kom jy skielik af op ‘n dier of klein troppie. As jy naby is en hulle skrik, wag 
eers ‘n rukkie voor jy weer begin bekruip. As hulle egter ver genoeg is, moet nie 
bedreig voel nie, maar wees uiters waaksaam. Moet geen skielike beweging maak 
nie – soos om skielik op die grond te val nie – want dit sal hulle dadelik laat 
weghardloop. Staan net stil en wag. Indien die diere ook vir ‘n minuut of twee stil 
staan, draai baie stadig om en gaan terug op jou spore totdat jy uit hulle sig is. Wag 
dan ‘n rukkie voordat jy kyk of hulle nog op dieselfde plek is om sodoende jou 
bekruip verder te beplan. Die versoeking in hierdie situasie is om stadig te gaan sit 
en verdere verwikkelinge af te wag. Dit werk selde aangesien die diere weet jy is nog 
naby, al kan hulle jou nie meer sien nie. 

Om diere in die oopte te nader is baie moeilik, maak daar is ‘n kunsie waardeur jy die 
afstand effe kan verminder. In stede van om direk na die wild toe te beweeg, moet dit 
teen ‘n skuins hoek gedoen word. Sodoende kom dit voor asof jy by hulle verby 
beweeg, terwyl jy in werklikheid nader kom. 

Wanneer jy ‘n klein troppie of enkel dier wat wei bekruip, moet jy vorentoe beweeg 
slegs wanneer hulle koppe af is om te vreet. Jy moet stop die oomblik wat een opkyk. 
Indien ‘n dier wat jy bekruip skrik en weghardloop, bly doodstil staan en hou dit dop 
so lank jy kan. As dit buite sig verdwyn – wat waarskynlik sal gebeur – moet nie haas 
na ‘n uitkykpunt nie. Die dier sal aanhou hardloop totdat hy dink dat hy nou ver 
genoeg van jou af is, en dan stop en terugkyk of daar nog enige gevaar is. Wees 
geduldig. Sit en wag vir ten minste tien minute voor jy weer begin. Dit laat die dier toe 
om weer te begin wei – iets wat nie sou gebeur as jy kort op sy hakke was nie. 

Daar is enkele uitsonderings tot die bogenoemde. In areas waar nie baie gejag word 
nie sal die rietbok dikwels uit die skuilte wegbreek met die naderkom van ‘n jagter, ‘n 
paar honderd meter hardloop en dan stop om terug te kyk. Steenbokke en 
bastergemsbokke doen ook dikwels dieselfde. Rooiribbokke en klipspringers reageer 
dikwels op ‘n skril, harde fluit deur vir ‘n paar sekondes te stop. As jy bewus is van 
hierdie moontlikheid kan jy voorberei vir ‘n skoot. Dit is nog ‘n rede hoekom jy 
doodstil moet bly staan as ‘n dier wegbreek en weghardloop. 

In die laat namiddag of vroeë oggend kan ‘n mens jou prooi in oop terrein nader deur 
gebruik te maak van die sontonnel. As jy jouself tussen die dier en die laag-op-die-
horison son kan posisioneer, kan jy maklik tot binne skietafstand van jou prooi kom. 
Met die son agter jou rug en in die bok se oë is dit dikwels die enigste manier om ‘n 
agterdogtige dier te benader, veral as die wind in jou guns is. 

Oorweeg die situasies vanuit die dier se oogpunt. As jy ‘n dier laat skrik het, gaan hy 
sy spore dophou na hy kalmeer het. Benader hom vanuit ‘n ander rigting.  

Baie bekruipe slaag nie, soms omdat jy iets verkeerd gedoen het, en soms weens 
redes buite jou beheer. Dit is alles deel van die sport. Iemand wat veld toe wil gaan, 
sy wild sonder moeite vind, en dan dit doodstil en dwars naby hom laat staan terwyl 
hy skiet is beter af as hy liewer na ‘n slaghuis gaan. Sy gesindheid bewys dat hy net 
wil doodmaak, hy wil nie jag nie. 
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FAKTORE OM IN GEDAGTE TE HOU 
 
Tydens loop-en-bekruip jag moet die volgende in gedagte gehou word: 
 
Die windrigting is krities. Beplan jou roete so dat jy direk in die wind in loop of 
dwars ten opsigte daarvan. Gedurende kalm weerstoestande neig die koel swaar lug 
van die vroeë oggend en laat namiddag om van die hoë terreine af te rol en na die 
laagtes te vloei, terwyl die ligte warm lug gedurende die res van die dag weer geneig 
is om te styg. Jag dus op die hoë terreine vroeg en laat, en op lae terreine 
gedurende die hitte van die dag! 
 
In die vroeë oggend en laat namiddag moet jy probeer jag met die son agter jou. 
Mik jou skaduwee reg na die dier wat jy bekruip. Maak gebruik van skaduwees van 
bome, rotse, ens. 
 
Bly buite sig so veel as moontlik. Maak gebruik van natuurlike strukture soos 
dongas, rivierbeddings, dooie grond, heuwels, ens. om buite sig te bly. Vermy die 
horison as jy op hoë terrein beweeg en gebruik die agtergrond van ‘n koppie of berg 
as skuiling. Bly in die skadu so ver as moontlik. 
 
Beweeg stadig. Alle bewegings moet stadig wees. Enige skielike, vinnige bewegings 
is nie aangewese en sal onmiddellik aandag trek. Gee een tree, kyk twee maal, en 
stop dikwels. Dit is makliker om bewegings van wild op te merk as jy self stil staan of 
sit. Dek liewers ‘n klein area stadig en deeglik as om deur ‘n groot area te haas. 
 
Weet waarvoor jy soek. ‘Onderrig’ jou oë. Dra ‘n prentjie van jou prooi in jou 
gedagte – prominente eienskappe soos groot ore, kleur, horings wat glinster in die 
sonlig, buitelyn, ens.  
 
Indien ‘n area met ‘n verkyker bekyk word, verdeel dit in ver, middel en naby, 
en soek van regs na links. Doen eers die naaste areas. Net soos tydens lees 
woorde oorgeslaan kan word, so kan in die veld klein areas misgekyk word. Doen dit 
stadig – bos vir bos, skadu vir skadu. Moenie na die bos kyk nie, kyk in, onder en 
deur die ruigte. 
 
Neem ‘n ruspouse elke 20-30 minute tydens die loop-en-bekruip. Vries 
onmiddellik as jy enige teken van lewe sien. Hou jou gesig na onder as jy kan. As 
die dier jou nog nie gesien het nie, gaan sit op jou hurke of neem skuiling. 
 
UITVOERING VAN BEKRUIPING 
 
‘n Noodsaaklike bestanddeel van bekruiping is heimlikheid (stealth). In die natuur 
word die jagter se heimlikheid ingespan teenoor die prooi se waaksaamheid. 
Wanneer ‘n dier wei is hy die minste waaksaam en kan dan dus die maklikste bekruip 
word. 
 
Om te voorkom dat jy tred verloor met die dier se bewegings tydens bekruiping is dit 
handig om voor jy begin natuurlike landmerke in die veld te identifiseer en te 
memoriseer, sodat jy dit later as merkers kan gebruik vir jou lyn na die dier. 
 
Beplan jou bekruipingsroete deur gebruik te maak van natuurlike landmerke – 
watter om te gebruik en watter om te vermy. Indien moontlik rig jou skaduwee reguit 
na die dier – die son dus reg agter jou -, veral as die son laag is. As die wind ook 
gunstig is kan jy sodoende baie naby aan die prooi kom. Wanneer jy wil skiet moet jy 
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egter uit die direkte sonlyn kom aangesien die helder lig op die teleskoop jou kan 
verblind. 
 
Indien die dier wat jy bekruip in ‘n sekere rigting begin beweeg, probeer om sy 
waarskynlike roete te bepaal en beplan jou benadering om dit te onderskep. Maak 
seker – as die dier in die wind in beweeg – om nie voor dit te kom nie. Hoewel jy self 
buite sig moet probeer bly tydens bekruiping, moet jy die dier so ver as moontlik in 
sig hou. 
 
WENK: Moet nooit aanhoudend staar na die dier terwyl jy bekruip nie. Hulle het 
dikwels ‘n sesde sintuig wat hulle ongemaklik maak. 
 
Solank as wat ‘n dier beweeg, selfs herkouende, sal dit nie sommer skrik by die 
eerste gewaarwording van iemand wat nader beweeg nie. Hy sal eers bewegingloos 
gaan stilstaan om die moontlike gevaar te evalueer. Om nog meer onopsigtelik te 
beweeg kan jy jou silhoeët verdof deur ‘n kamoufleernet, en ook deur die dier skuins 
te benader. 
 
As jy naby aan die prooi kom moet jy ekstra versigtig wees en baie stadig beweeg. 
Indien dit winderig is, probeer om jou bewegings met die windvlae te sinkroniseer. 
 
‘n Dier wat alleen is is baie makliker om te bekruip as een wat deel van ‘n trop is. 
 
METODES VAN EN WENKE VIR BEKRUIP 
 
Gebukkende posisie. Onthou om jou geweer van jou skouer af te haal en dit in jou 
hande te dra. Buk ver vooroor met knieë gebuig. 
 
Hande-viervoet. Maak jou lyfband los, plaas jou geweer onder die lyfband op jou 
rug, en maak weer vas. Plaas die slot na onder sodat dit nie aan jou lyfband sal 
vashaak as jy die geweer nodig kry nie. Die geweer sal nie gly nie, en jy kan dit op 
hierdie wyse abba so lank as jy kruip. Indien jou lyfband stewig is kan jy die geweer 
stewig stut deur jou hand agter jou op die kolf te plaas. Dit sal jou toelaat om selfs 
met die geweer in posisie regop te sit om die omgewing te bespied. ‘n Nadeel van 
hande-viervoet is egter jou beperkte veld van visie. 
 
Eend-loop. Loop op jou hurke. Die geweer kan dien as ‘n hulpmiddel – gebruik dit 
soos ‘n roeispaan. Deur die kolf op die grond langs jou te druk help dit met balans en 
vorentoe momentum. Die loop is gewoonlik ook nie hoër as jou kop nie. 
 
Sittende posisie. Beweeg jouself vorentoe op jou hande en hakke. Die voordeel is 
dat jou kop omhoog is en dus goeie sig verskaf. Indien nodig kan jy vinnig teruglê as 
jy jou profiel moet laer maak, maar kan tog vorentoe beweeg deur jou hakke en 
elmboë te gebruik. Die geweer kan op ‘n gerieflike wyse gedra word met 
onmiddellike beskikbaarheid in geval van ‘n vinnige skoot. Draai die geweer 
onderstebo, plaas die kolf oor die bokant van jou regtervoet net voor die enkel en die 
loop oor jou linker lies. Dit is dan veilig en jy het beide hande vry. As jy moet skiet, 
leun vorentoe terwyl jy die geweer optel, rus jou elmboë op jou knieë, en jy is in die 
sitposisie om te skiet. 
 
Luiperd-kruip. Lê plat op jou maag en beweeg jouself vorentoe op elmboë en tone. 
Die geweer kan op die grond langs jou hanteer word deur dit met beide hande op te 
tel en dit voor jou op droë stokkies of gras te plaas om die loop uit die sand te hou. Jy 
kan dit ook op jou rug dra. Hou die slot ondertoe, en dit sal net mooi tussen jou 
skouerblaaie inpas. Die aksie om vorentoe te kruip op jou elmboë veroorsaak ‘n holte 
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tussen jou skouerblaaie. Indien die geweer wil afgly kan dit maklik met die hand weer 
reggeplaas word. 
 
MAAN FASES 
Blaarvreters soos die koedoe, bosbok, duiker, njala en andere is baie meer aktief 
tydens maanligaande. Voor sonop gaan hulle rus, en verskyn dan eers weer na 
skemer, net na die maan opgekom het. Tydens donkermaan neig hulle om teen 
sonop uit te wees om te kan vreet tot mid-oggend. Daarna gaan hulle rus tot laat 
namiddag wanneer hulle weer vreet vir ‘n uur of twee tot donker. Hierdie gedrag is 
moontlik as gevolg van die roofdiere. Jagters wat dus enige van hierdie spesies wil 
jag moet die fases van die maan in gedagte hou wanneer hulle die datums van die 
jagtog finaliseer. 
 
ALGEMENE WENKE 
  
Weet wanneer die bronstyd is om die gedrag van die volwasse diere te bepaal, bv. 
territoriale mishope, wanneer hulle in manlike troppe beweeg, of wanneer hulle by 
die vroulike diere is. 
 
Gebruik die son tot jou voordeel wanneer jy bekruip. Son wat skyn op die diere, nie in 
die son kyk nie, bekruip met die son van agter, ens. 
 
Gebruik die wind tot jou voordeel met alle diere, selfs vlaktediere. ‘n Sakkie met as of 
‘n reuklose talkbottel sal goed werk. 
 
Die tyd van die dag kan tot jou voordeel gebruik word, byvoorbeeld vroeg in die 
oggend of laat in die middag wanneer die son agter jou kan wees wanneer jy 
bekruip. 
 
Gebruik die terrein tot jou voordeel. 
 
Wees bewus van die windrigting, en konsentreer dan op die ‘S’ faktore: 
Sig: kyk versigtig en voortdurend rondom en agter jou 
Reuk (Scent): maak seker dat die wind nie jou reuk dra nie, en wees bewus van 
enige reuk wat jy optel 
Klanke (Sounds): luister vir enige ongewone geluide. Luister terselfdertyd ook vir 
geluide wat daar behoort te wees of was en nou skielik stil is 
Vorms (Shapes): wees op die uitkyk vir ongewone vorms in die bos 
Skaduwees: wees bewus van joune en die diere s’n 
Silhoëtte: gebruik dit tot jou voordeel 
Stadige of skielike beweging: hou joune stadig, en let op vir oor-, stert- of 
beenbewegings. 
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TEKENS EN SPOORSNY 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INLEIDING 
 
Om tekens in die veld te lees en die kuns om te kan spoorsny is nie ‘n geheim soos 
sommige van ons glo nie. Dit is ‘n vaardigheid wat enigiemand kan aanleer, en 
hoewel daar ‘n paar kunsies aan verbonde is, is dit meerendeel net die toepassing 
van gesonde verstand. 

 
Spoorsny is ‘n praktiese vak wat nie alleenlik in die klaskamer of uit boeke aangeleer 
kan word nie. Spoorsny verg vereistes soos goeie sig, goeie geheue, gesonde 
verstand en fiksheid, tesame met die vermoë om vir lang periodes te kan 
konsentreer, en liefde en kennis van die natuur. Die vermoë om te kan spoorsny kan 
makliker verkry word deur saam met ‘n ervare spoorsnyer te werk wat die nodige 
metodes kan toepas. 

 
Om ‘n spoor te kan herken is slegs die begin. As dit gedoen is moet jy vasstel hoe 
oud dit is en wat die dier gedoen het: het dit geloop, gedraf of gewei? Het dit in die 
nabyheid geslaap? As jy in dieselfde habitat vir ‘n tyd lank werk sal jy selfs 
individuele diere aan hul spore kan uitken, soos ‘n jakkals waarvan ‘n toon weg is, 
gedeeltelik in ‘n slagyster gevang. 

 
Om ‘n spoor te volg verg meer as om aan te slenter met jou oë op die grond. Dit help 
nie om net na die grond voor jou voete te kyk nie.  Kyk ongeveer 5 meter vorentoe, 
en ook nie net na die grond nie – kyk ook na die plante. ‘n Gebreekte of gebuigde 
blaar of ‘n grashalm waarvan die môredou voortydig verdwyn het, kan ook aandui dat 
daar ‘n dier verby is. 
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Tekens wat meesal gesien word is die spore van soogdiere of voëls. Die 
meerderheid van kloue toon vier merke in die spoor. ‘n Paar uitsonderings met vyf 
tone is ratels, bobbejane, ape, naellose otter, kolnek otter, ystervark en ietermago. 

 
Die vier basiese beginsels van spoorsny 
1. Identifikasie van die spoor, en die vasstelling van die beginpunt en die rigting 

van beweging. 
2. Voorgevoel en buigsaamheid. 
3. Lees van tekens eerder as spoed. 
4. Bewaring van die spoor. 

 
 

ROOFDIERE 
 
Alle katte, honde, jakkalse en vosse loop op hul tone. Onder normale loop en 
hardloop toestande toon die honde familie duidelike naelmerke, maar die katfamilie 
laat naelmerke slegs op gladde oppervlaktes of as die prooi bespring word. Alle katte 
het terugtrekbare naels. Die uitsondering is die jagluiperd wat nooit sy naels volledig 
terugterk nie, selfs nie as hy loop nie. Beide groepe laat merke van die toonkussings. 
Die hoofkussing van die kat het drie lobbe, terwyl die van ‘n hond driehoekig met 
reguit sye, of tweelobbig is. Die hondefamilie en hiëna se tone is naby mekaar, terwyl 
die katte se tone ver van mekaar is.  
 
Afgesien van spore kan die vangste van roofdiere belangrike tekens toon van watter 
spesie betrokke is, hoewel nie in alle gevalle nie. Klein diere soos muise en voëls 
word heeltemal opgevreet en geen oorblyfsels bly op die vreetplek oor nie. As die 
prooi groot is word dit slegs gedeeltelik gevreet en die oorblyfsels maak dit moontlik 
om die roofdier te identifiseer deur te kyk na die manier van doodmaak, die posisies 
van tandmerke en die dele wat gevreet is. Dit kan dikwels gebeur dat ‘n dier waarvan 
die oorblyfsels by ‘n roofdier se vreetplek gevind word nie deur die geïdentifiseerde 
roofdier gedood is nie. 
 
‘n Luiperd se vangs word gekenmerk deur groot gate wat deur die slagtande aan die 
kante van die keel, en soms ook agter die nek, veroorsaak is. ‘n Verdere teken is dat 
‘n luiperd gewoonlik sy prooi ‘n ent wegsleep na ‘n beskutte plek. Die prooi word 
soms ook in ‘n boom opgedra om dit te beskerm teen ander roofdiere en aasvreters. 
Luiperds kom meesal terug na hul vangs om te vreet. Soms word die plek besoek 
selfs weke nadat dit al opgevreet is. Vleis van die kruisstuk en voorkwarte word 
gewoonlik eerste gevreet. 
 
Die rooikat bekruip sy prooi en vang dit dan deur middel van ‘n kort stormloop. 
Redelike groot bytmerke weerskante van die keel en soms aan die nek word gevind 
en dood word deur versmoring veroorsaak. ‘n Rooikat maak sy prooi oop en vreet die 
vleis rondom die anus en die boude, maar soms word die blaaie ook gevreet. Die 
rooikat poog soms om sy prooi te bedek, maar sleep gewoonlik nie groot karkasse 
nie. Kleiner karkasse soos hase en dassies word egter soms na beskutte plekke 
gedra. ‘n Rooikat kan prooi selfs so groot soos ‘n bosbokooi vang. 
 

Die Afrika wildekat vang slegs diere so groot soos hase en dassies, dus word hul 
prooi gewoonlik nie gekry nie. Die prooi word aan die keel doodgebyt en van die 
binneboud na die bors gevreet. Die karkas word gewoonlik ‘n kort afstand vanaf die 
vangplek versteek. 
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Honde vang gewoonlik kleiner diere, behalwe die wildehond wat groter diere kan 
vang. Rooijakkalse vang prooi soos skape en springbokke, veral as hulle in pare jag. 
Die prooi word gewoonlik ingehardloop en aan die bokant van die keel gebyt. Die 
boonste slagtande penetreer naby die oog en agter die oor, en die onderstes die 
lugpyp of slagaar. Die prooi se pens word oopgeskeur en die inwendige vet en 
organe word gevreet; soms ook vleis van die agterkwarte en blaaie. ‘n Kenmerk van 
die vangs van ‘n rooijakkals (lam, haas, klein bokkie) is die netjiese verwydering van 
die pensvel. Die prooi word gewoonlik nie weggesleep nie, hoewel kleiner diere soms 
‘n ent gedra word, of geneem word na die gat waar die kleintjies is. 
 
As die Kaapse vos ‘n lam of ‘n haas vang word slegs klein bytmerke aan die nek, 
keel of skouers waargeneem. ‘n Klein gaatjie word in die pens gemaak en die maag 
word verwyder. Soms word die boude gevreet. As tandmerke nie duidelik van buite 
sigbaar is nie, kan die nekvel afgeslag word en bloedklonte sal in die vleis 
waargeneem word. 
 
KEUTELS 
 
Die keutels van honde en katte is gewoonlik silindries en gepunt (afgeknyp) aan die 
een kant. Dit is soms bedek met ‘n wit laag van fosfaat vanaf die verteerde bene. 
Wanneer ‘n keutel oopgemaak word kan hare, stukkies been, vere, tande, skubbe en 
selfs bessieskille en sade (veral by jakkalse) gevind word. Vars mis van ‘n roofdier 
het altyd ‘n skerp, prikkelende reuk. 
 
‘n Rooijakkals sal dikwels op ‘n graspol of klip mis, of oral langs ‘n voetpad. Baie mis 
(vol insek oorblyfsels) vergader soms in die omgewing van bakoorjakkalse se 
lêplekke. 
 
ANTILOPE 
 
Alle antilope het gesplete hoewe en die spoor van die voorpote is gewoonlik dieper 
as die van die agterpote. Die rigting van beweging word aangedui deur die nouste 
deel van die spoor wat vorentoe wys. As die bok loop is die twee helftes van die 
hoefmerk naby mekaar, maar as hy hardloop of oor gladde oppervlaktes beweeg, is 
dit verder van mekaar. Die spoor van die voorpote is groter as die van die agterpote. 
Die grootte van die spoor van dieselfde spesie kan verskil in verskillende streke, bv. 
die steenbok en gemsbok wat in die Namib en Kalahari voorkom se hoewe is 
normaalweg langer as die wat in die klipperige karoo voorkom. Jy sal slegs duidelike 
spore vind as die dier geloop, gestaan of gewei het. Vinnige passe laat verwronge 
spore en jy moet let op aanduidings soos die afstand tussen individuele spore. 
 

Wanneer ‘n dier stap vorm die spore twee parallelle rye wat soms vir die 
ongeoefende oog moeilik waarneembaar is. Wanneer diere loop gee hulle kort treë 
met ‘n waarneembare afstand tussen die pote, en die agterpoot se spoor is 
gewoonlik op die van die voorpoot. As die dier oorslaan van ‘n vinnige draf na ‘n 
galop is die spore apart en nie meer opmekaar nie. 
 
Die meeste antiloop spesies loop en mis oral waar hulle wei of rus. Sommiges, soos 
die grysduiker en grysbok, laat hul keutels op mishope of het gemeenskaplike 
mishope vir ‘n familiegroep (klipspringer en dik-dik). Die ramme van sommige 
spesies (blouwildebees, blesbok, rooibok) maak mishope gedurende die paar-
teelseisoen. Sommiges soos elande en koedoes mis oral, maar groot hoeveelhede 
mis kan op hul gunsteling rus- en weiplekke versamel. Urienvlekke kan die verskil 
tussen ‘n manlike en vroulike dier aantoon: as die vlek voor die agterpote se spore is, 
is dit ‘n manlike dier, en as dit agter of tussen die agterpote is, is dit ‘n vroulike dier. 
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Die klipspringer se mishope is gewoonlik op of naby rotse op heuwels en berghange, 
en kan tot 1,5m in deursnee en verskeie sentimeters dik wees. Hierdie mishope lok 
roofdiere aan wat daaraan krap en ook daarop mis. 
 
Al drie die duikerspesies in Suid-Afrika laat hul keutels in klein hopies in hul 
woonareas. Díe van die grysduiker is meer opmerklik omdat hulle oop veld verkies. 
Die steenbok maak ‘n vlak voortjie waarin hy mis en urineer, en bedek dit dan. 
 
Duikers, grysbokke, bosbokke en klipspringers het lêplekke wat maklik sigbaar word 
na langdurige gebruik. 
 
WEITEKENS 
 
Blaarvreters is beperk tot sekere weihoogtes aan ‘n boom wat binne hul bereik is. 
Sommiges soos koedoes en duikers staan op hul agterpote om ‘n lekker happie by te 
kom. Elande, veral die bulle, breek takke met hul horings om die blare by te kom. 
 
VARKE 
 
Vlakvarke word in oop vlaktes en bebosde savanna aangetref, terwyl bosvarke in 
digte bos of woud voorkom. Alle varke het gesplete hoewe. Die kloutjies is voor en 
agter afgerond en strek effens van mekaar as hulle loop, minder so in die geval van 
die vlakvark. Die spoor is effens na buite gedraai, en die agterpoot se spoor is op die 
van die voorpoot. Die span is nou, en omdat hulle altyd in familiegroepe beweeg, 
word spore van verskillende groottes waargeneem. 
 

Die mis van beide spesies bestaan uit ‘n reeks langwerpige massas wat ligweg aan 
mekaar vas is. Beide spesies grawe wortels uit, en die bosvark kan uitgebreide 
gebiede omdolwe op soek na wortels, bolle en inseklarwes. As die grond nat is kan 
duidelike merke van die snoet gesien word. Die vlakvark wei merendeels bogronds, 
maar vreet ook soms wortels. Die bosvark is ook ‘n aasdier. Hulle hou in digte 
plantegroei wat dikwels uitgetrap word. Die sôe maak neste van gras in digte ruigtes 
waar die werpsel gebore word. Vlakvarke verkies weer ondergrondse skuilings, 
gewoonlik in die vorm van vergrote erdvark- en ystervarkgate. 
 
Beide varksoorte rol graag in modder, en holtes is langs damme en vleie 
waarneembaar. Die bome na aan hierdie holtes het moddermerke aan die stamme 
waar die varke geskuur het. 
 
GROOTWILD 
 
Olifantspore is onmiskenbaar. Die voorste voetspoor is rond, terwyl die van die 
agterpoot meer ovaal is, die lengte groter as die breedte. Die voorkant van beide 
voor- en agterspore toon ‘n stomp ronde afdruk van drie vergroeide tone. Die 
kenmerkende mis bevat ‘n mengsel van growwe houtagtige en fibreuse 
plantmateriaal. Ontwortelde bome, gebreekte takke en kaalgestroopte stamme is 
alles tekens van olifant. 
 
Renosterspore word herken aan die klawervorm met ‘n ‘w’ in die hak van die 
witrenoster, en die afwesigheid daarvan in die swartrenoster. Swartrenosters mis op 
mishope (gewoonlik met ‘n klein bossie in die middel) en versprei dit dan met die 
agterpote, waargeneem as twee parallelle slote. Die witrenoster versprei nie sy mis 
nie, en gebruik gereeld sy mishope. Die swartrenoster, wat ‘n blaarvreter is, se mis is 
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growwer as die van die witrenoster wat ‘n grasvreter is. Beide spesies neem 
stofbaddens en rol in die modder. 
 
Die seekoei het ‘n kenmerkende spoor met vier geronde tone wat in ‘n horingagtige 
nael eindig. Hulle het duidelike paadjies met middelmannetjies wat na en van die 
water lei. Daar is ontlastingsgebiede waar mis ophoop en daar word geglo dat dit die 
dier help om homself snags te oriënteer. 
 
Die berg- en vlaktekwagga se spore lyk bykans dieselfde, en in sommige gebiede 
loop ook wilde donkies wat die uitkenning verder bemoeilik. Kwaggas se hoewe is 
nie gesplete nie en loop hulle dus op die laaste lit van die derde toon van elke poot – 
die hoef sluit dus om die toonkussing. Hulle mis is niervormig. Hulle rol in stof en 
sand en holtes word gevorm as gevolg van gedurige gebruik. 
 
 

SOORTE TEKENS 

 
Grondspore  
 
Die eenvoudigste manier om ‘n spoor te vind is om vir die teken van ‘n poot op die 
grond te soek. Hierdie spore word maklik in sand, stowwerige plekke of klam grond 
waargeneem. As jy ‘n duidelike afbeelding kry, vergewis jouself van die vorm en 
grootte aangesien jy dit definitief later nodig sal kry. Om ‘n spoor op die grond te volg 
kan soms vervelig wees en baie tyd in beslag neem. 
 
Tekens bokant die grond 
 
As daar geen spore op die grond sigbaar is nie, moet die spoorsnyer na ander meer 
subtiele tekens soek. Enige dier wat deur die omgewing beweeg moet iets versteur, 
en dit is na hierdie versteurings wat die spoorsnyer moet soek. Onthou dat reuk ook 
‘n teken is en dat gekneusde plante ‘n kenmerkende reuk kan afgee. 
 
Tekens waarna gesoek kan word: 
 
a) Gekneusde blare aan lae plante waarop getrap is (kyk vir kneusing). 
 
b) Gebuigde of gebreekte grashalms, blare of takkies. Sommige verlep na ‘n tyd. 
 
c) Vars blare wat van ‘n plant afgebreek is (vinnige deurgang?) 
 
d) Versteurde takke, stompe, blare of klippe. Let op vir verskillende 

kleurskakerinigs. 
 
e) Kleurveranderings in grasveld 
 
f) ‘n Douspoor vroeg in die oggend. 



90 

 

 

 

Onthou: 
 

Tekens op die grond 
 

Poot/hoef/klou afdrukke, versteurde sand/klippe/gruis, 
slaapplekke 

Tekens bokant die 
grond 
 

Platgetrapte of gebuigde gras en plante, versteuring van 
dou en spinnerakke 

Tekens van 
teenwoordigheid 

Prooi se teenwoordigheid verklap deur versteurde voëls, 
bobbejane wat blaf, skielike stilte van insekte 

Omgewingstekens  Urinevlekke, mis, vreethoogtes 
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VOORVEREISTES VIR SUKSESVOLLE SPOORSNY 
 

- Buitengewone oplettendheid 
- Uitstaande waarnemingsvermoë 
- Fiksheid  
- Goeie oordeel 
- Deursettingsvermoë 
- Goeie geheue 
- Onfeilbare geduld 
- ‘n Uitstekende kennis van die omgewing en dieregedrag 
- Die vermoë om soos ‘n dier te dink en te redeneer.  Wanneer die spoor 

van ‘n gekweste dier gevolg word, moet sy bewegings en aksies voorspel 
kan word. Gewoonlik volg die dier die maklikste weg 

 

 

 
 
 
 
‘n Goeie spoorsnystok is ‘n onmisbare  
hulpmiddel vir die spoorsnyer 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
 

 
       
C 
 
 

             
 
 

 

Str

ide 

A 

B

 

B 

D 
A - Lengte 
 
B - Wydte 
 
C- Span 
 

D - Treë 

DIE SPOORSNYSTOK EN SPOORAFMETINGS 
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Geruik die spoorsnystok om die 
volgende stel spore te vind. Selfs al 
is die tussenin spore nie sigbaar 
nie, moet die dier een of ander 
teken los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WENKE VIR SPOORSNY 
 

1. As jy begin spoorsny identifiseer die beginpunt, asook tekens langs 
die pad vir ingeval jy die spoor verloor. 

 
2. Probeer om die ritme van die spoor – die lengte van die treë, span, 

ens. – te identifiseer. Die gebruik van die stok kan ‘n hulpmiddel 
hiermee wees. 

  
3. Wees baie stil om nie die diere/voëls in die veld te versteur nie. 

 
4. Moenie op die spoor loop nie, maar langs dit. Dit sal sorg dat die 

spoor nie uitgewis word nie en weer gevolg kan word. 
 

5. Dit is makliker om ‘n spoor te volg na dit gereën het. Die ou spore is 
dan uitgewis en die nuwe is makliker waarneembaar. 

 
6. Die spore van diere met sagte voetsole is moeilik om te volg op harde 

grond. Probeer die rigting van die spoor bepaal, loop dan om die 
harde kol en probeer die spoor weer in die sagte grond optel. 

 
7. Diep los sand veroorsaak probleme. Alhoewel die spoor diep ingetrap 

is, is dit nie duidelik nie. 
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8. Op klipperige terrein moet na omgekeerde klippe gesoek word. Die 
onderkant van ‘n klip is donkerder, die bokant is verbleik deur die son. 
Soms is slegs die voorste en buitenste kante van spore sigbaar op 
harde grond. 

 
9. Spore van ‘n dier wat hardloop is dieper en het ‘n ander vorm – die 

kloutjies is verder van mekaar en die treë langer.  
 

 

10. Let op na voëls. Bosluisvoëls en reiers kom dikwels by buffels voor. 
Aan die ander kant kan die kwêvoël en heuningvoëltjie jou 
teenwoordigheid aan ‘n dier verklap. 

 
11. Neem kennis van platgetrapte gras en blare, gebreekte takkies, die 

kleur van gebreekte plante, versamelings van saad en blare in spore, 
graad van ontkieming van sade in spore, ens. 

 
12. Neem kennis van versteurde spinnerakke, mierleeuvalle, dou in die 

oggend, modder op klippe en rot of muisspore in die spoor wat jy volg. 
 

13. Kyk ‘n paar meter na vore as jy spoorsny, nie direk voor jou nie. 
 

14. Die beste tyd vir spoorsny is as die sonlig met ‘n hoek inval, dit 
veroorsaak skadu’s in die spoor. 

 
15. As jy die spoor verloor het, gaan vyftien meter terug en soek daarna in 

‘n 360o sirkel. As dit niks oplewer nie, gaan verder terug en soek deur 
‘n groter sirkel. 

 
16. Loop dwars oor die spoor as dit moontlik is. 

 
17. As ‘n rusplek van ‘n dier gevind word, stel vas waar die son op daardie 

tydstip was deur na die bome en struike te kyk. Die dier sou aan die 
skadukant rus. 

 
18. Behou jou vertroue en hou aan. 
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SPOOR VAN GEKWESTE WILD 
 
Hou in gedagte dat gekweste diere wat opgejaag word vir ure aaneen kan vlug. Dit is 
wenslik om so 15 minute te wag voordat ‘n gekweste dier se spoor gevolg word. 

 
Wanneer ‘n gekweste dier gevolg word, hou die volgende in gedagte: 
  

1. Onthou die voorafgenoemde 18 wenke. 
 

2. Identifiseer die tipe bloed: 
a) Ligte pienk: hart of slagare, groot hoeveelheid bloed wat uit die 

liggaam gepomp word. 
b) Groot hoeveelhede donkerrooi bloed – hart, aorta of groot are. 
c) Ligte pienk met skuim: Longe. Stukkies longweefsel soms gevind. 

Met ‘n longskoot hardloop die dier nie ver nie en rus kort-kort om 
‘asem te skep’. Gaan staan van tyd tot tyd en luister vir swaar 
asemhaling of hoesbuie. 

d) Klein stukkies been in die bloed is ‘n aanduiding dat ‘n been 
vergruis is. Stukkies sponsbeen of murg dui aan dat die bobeen 
getref is. Soek na sleepmerke en kyk of ‘n been gespaar word – 
die teenoorgestelde spoor is dieper en die kloutjies verder 
uitmekaar. 

e) Bloed uit die pens is donker en waterig, en die pensinhoud kan 
geruik word. ‘n Pensskoot bloei nie baie nie en laat ‘n onduidelike 
bloedspoor. 

f) Donker bloed gemeng met speeksel is ‘n kakebeenskoot. 
g) Maak seker dat die dier wel deur ‘n koeël getref is. Diere beseer 

hulself soms in ‘n klipperige gebied en hoewe en enkels kan dan 
bloei. 

 
3. As die dier ‘n ‘dronk gang’ aandui is die dier waarskynlik in die 

nierarea gewond. 
 

4. Die kleur van die hare – indien enige – gevind op die plek waar die 
dier gestaan het kan ‘n aanduiding gee van waar die dier getref is. 

 
5. Let op na die hoogte van die bloedspatsels teen plante of klippe, die 

grootte van die spatsels en die afstand wat dit weerskante van die 
spoor voorkom. Dit kan ‘n aanduiding gee van hoe ernstig die wond is 
en hoe vinnig die dier beweeg. 

 
6. Bloedplasse na aan mekaar dui aan dat die dier rus en swakker word. 

 
7. Let op die rigting van die bloedplasse. 

 
8. ‘n Gekweste bok sal gewoonlik die trop verlaat. Let altyd op vir ‘n 

spoor wat afdwaal. 
 

9. Die hoefmerk van ‘n gekweste dier is dikwels oopgesprei. 
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 Gekweste eland se spoor 
 

10. Dit is moeilik om die ouderdom van ou bloedmerke te bepaal. 
 

11. Konsentreer op die kleur van die bloed en die vorm van bloedplasse 
as ‘n gebied deursoek word. 
 

 
VEROUDERDE SPORE 
 

1. Wind en reën het ‘n verouderende effek op spore. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Let op na die kleur van gebreekte plante - dit verander van groen na 

vaal, en na ‘n week of so na bruin.’n Vars gebreekte tak sal nat by die 
breekplek wees en sap mag daaruit vloei. Baie vlak skrape aan bas 
sal klam en donkergroen vertoon pas nadat die skade gedoen is. 
Dieper skrape sal klam en wit vertoon as dit nog vars is, maar sal later 
droog en bruin word. 

 
3. Kyk na die versteuring van mierleeu gate. ‘n Mierleeu herstel sy gat 

binne ‘n halfuur. 
 

4. Kyk of daar ander spoortjies van klein nagdiere, voëls of insekte oor 
die spoor is wat jy volg, of is dit andersom. 

 
5. Hou die pas afgelope weersomstandighede in gedagte: reën gister, 

dou in die oggend, wind in die middag (blare in die spoor). 
 
6. Stel vas hoe vars die urine is. Is die kolle sag, nat of stinkerig, of het ‘n 

harde kors gevorm? 
 
7. Let op die ouderdom van die mis. Is dit warm, nat, klam, stink met 

baie vlieë of nie?  In die geval van ‘n buffel, hoe hard/dik is die kors? 
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8. Let op na die posisie van die spoor in verhouding tot die skaduwee. 
Dit sal die posisie van die son aandui toe die dier in die skadu gerus 
het. 

 
9. Is die kante van die spoor nog skerp of verweer? Hou in gedagte dat 

spore in nat grond skerp en vars sal lyk vir ‘n hele paar dae. 
 

10. As die dier ‘n pad oorgesteek het, kyk vir voertuigspore daaroor, of 
andersom. 

 
11. Klein blaartjies, sade en grasstukkies vergader in ouer spore. As saad 

in die spoor ontkiem is dit te oud om te volg 
 

 

Soek na ‘n verlore spoor 
 
Daar is basies twee maniere om ‘n verlore spoor weer te vind: 
 
Die sirkelmetode 
Merk die plek waar jy die spoor verloor het en begin om in ‘n sirkel te stap. Maak elke 
keer die sirkel groter totdat jy weer die spoor optel. Wees versigtig om nie weer oor 
die bekende spoor te stap of dit uit te wis nie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die oorkruismetode 
As die spoor lei in die rigting van ‘n heining, pad, rivier of enige versperring, gaan 
direk daarheen en soek op en af langs die versperring.  
 
‘n Mens is soms geneig om te vinnig op ‘n spoor te wil beweeg en kan dit sodoende 
verloor. Baie tyd word dan verkwis om dit weer te vind. As die spoor verloor word en 
meer as een persoon sny spoor, moet die leier spoorsnyer gaan staan en aandui dat 
hy die spoor verloor het. Die tweede persoon sal dan na tekens vorentoe soek. As 
geen tekens gevind word nie, moet die leier na die laaste teken terugkeer en die 
oefening herhaal totdat die spoor gekry word. 

Spoor lost 

Spoor found 
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 ‘n Spoorsnystok is handig om die pas van die dier te bepaal en waar om die 
volgende spoor te vind. ‘n Vergrootglas en ‘n assakkie is waardevole hulpmiddels op 
‘n moeilike spoor. 
 
Deur die 360o metode, tesame met die oorkruismetode te gebruik sal jy verseker dat 
die spoorsny vinnig hervat kan word. 
 
Wanneer swak lig intree, merk die laaste teken deur toiletpapier aan takke op te 
hang. Dit is baie sigbaar en kan maklik die volgende dag gevind word. Dit is somtyds 
raadsaam om ‘n papierspoor te maak tot by die naaste pad wat met ‘n voertuig 
begaanbaar is, veral in onbekende terrein. Dit help om vinnig weer by die spoor uit te 
kom. 
 
Soos jy meer betrokke raak by spoorsny sal jy vind dat daar dosyne ander tegnieke 
is wat jy kan toepas om jou vermoë te verbeter. Spoorsny vir die pret daarvan is van 
onskatbare waarde en hou die avontuur in stand. 
 
Doodmaak van ‘n gekweste dier 
Wanneer die gekweste dier opgespoor is, is dit die verantwoordelikheid van die 
jagter om dit sonder versuim dood te maak. Groter bokke soos ‘n gemsbok, eland, 
ens. kan met ‘n klein kaliber handwapen doodgeskiet word. By kleiner diere kan die 
rugmurg net agter die kop met ‘n jagmes afgesteek word. 
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VLEIS- EN TROFEEHANTERING 
 
Goeie trofeë word dikwels beskadig as gevolg van verkeerde en onvoldoende 
hantering gedurende of na die jagtog. Selfs al gaan jy nie self die trofee hou nie, 
moet in gedagte gehou word dat daar ‘n mark is vir goeie velle, horings en maskers 
by baie taksidermiste. Aldus kan jy van jou onkoste verhaal of krediet vir latere werk 
bekom. Dit is algemene kennis dat die vleis van ‘n dier net so goed is as die manier 
waarop dit voorberei word. ‘n Skoon plek wat toegenaak is om vlieë weg te hou, 
goed belig is, geventileer is en skoon water het, is ‘n noodsaaklikheid. 
 
Spesifieke slagtegnieke sal later beskryf word, maar die volgende wenke sal help om 
die trofee te bewaar: 
 

 Slag die dier so gou as moontlik. Verrotting begin dadelik na dood, en 
versuim kan lei tot hare wat uitval. Klipspringer, njala en bosbok is veral 
onderhewig hieraan. 

 Moenie die karkas oor klippe of gruis sleep nie. As dit nie opgetel kan word 
nie, rol dit op ‘n seil en sleep dit daarmee. 

 Probeer om die karkas op iets sag te laat lê op die bak van die voertuig. 
Wees versigtig om nie die vel en horings tydens op- en aflaai en vervoer te 
beskadig nie. 

 Hou die karkas uit die son en in ‘n koel plek – hitte veroorsaak haarverlies. 
 Verwyder alle vet en vleis van die vel – dit dra by tot verrotting, veral by 

sebras. Wees versigtig om nie die sebra se maanhaar folikels te beskadig 
nie. 

 Was die vel deeglik om alle bloed en vullis te verwyder, en week dit dan in ‘n 
houer met ‘n sterk soutoplossing en ‘n paar doppies Savlon of Dettol vir 
omtrent 5 ure om die bakterieë te dood. 

 Hang die velle vir ‘n kort rukkie sodat die water kan afloop voordat dit gesout 
word. 

 Gebruik altyd vars sout. 
 Laat lê die vel vir 48 uur in ‘n dik soutlaag. Skud dan die sout af en hang dit in 

‘n koel skaduplek op droog te word, maar nooit in die son nie. 
 Moet nooit die velle oor metaalpype hang nie, roes kan die vel bederf. 
 Moenie velle in plastiese sakke verpak nie, gebruik oop houers. 
 Maak parallelle snye omtrent 10 cm van mekaar in velle mat dikker as 7 mm 

is sodat die sout kan penetreer. 
 Moenie formalienprodukte gebruik om velle te preserveer nie. 
 Karbadust en naftaleen kan gebruik word om insekte weg te hou. 
 Gebruik goeie skerp messe, daardeur sal minder beskadiging voorkom. 

 
Die soutproses. 
 

 Gebruik slegs skoon, fyner sout van ‘n goeie kwaliteit. 

 Strooi ‘n laag sout op die vloer en lê die vel met hare na onder daarop neer. 

 Vryf die sout deeglik in die nat vel in. Maak seker dat alle voue ingesout word. 
Verskeie velle kan bo-op mekaar gepak word tydens die soutproses. 

 Velle moet 24 tot 48 uur in die sout lê en dan afgeskud en in die koelte 
opgehang word om droog te word. 
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 Vou die vel met die hare na binne - in die vorm waarin dit gebêre of versend 
sal word – voordat dit heeltemal droog is om te voorkom dat die vel sal bars. 
Vou weer oop en droog verder. 

 Velle moet met die haarkant na bo geplaas word om te vou. Vou dan die 
kante inwaarts na die middel om sodoende die hare te beskerm. 

 Moenie velle in plastiese sakke of lugdigte houers vervoer nie, dit sal die vel 
beskadig. 

 Alle velle en trofeë moet behoorlik gemerk word. Plastiese plaatjies wat by ‘n 
taksidermis bekombaar is werk uitstekend. Gebruik ‘n permanente merkpen. 

 
Nota: 
Velle en trofeë moet buite bereik van knaagdiere en honde geberg word. 

 
Afslag  
 

 
Skoon, netjiese snye soos in die diagram 
aangetoon word benodig. Om die kloue 
en pote uit te sny verg oefening. Indien 
nodig, sny tot by die gewrigte en neem 
die vel sonder versuim na ‘n taksidermis. 
Onthou om dit in die soutwater/Dettol 
oplossing te week. Dit kan daarin vervoer 
word ook.  
Wees versigtig, groot katte dra dikwels 
parasiete op hul vel wat skadelik vir 
mense kan wees. 

 
 
Figuur 1 Snylyne vir plat velle (Katte) 
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Volg die lyne soos aangedui. 
Maak skoon, reguit en 
netjiese snye aangesien die 
taksidermis die vel weer 
aanmekaar moet werk. 
Maskerslag soos nodig. 
Indien dit ‘n probleem is, slag 
op tot by die skedel, sny die 
skedel los van die nek, en 
neem dit na die taksidermis 
in die soutwater/Dettol 
oplossing. Vir ‘n 
matmontering, doen soos 
hierbo, maar sny die vel los 
bokant die nek. 

 

 
Figuur 2 Snylyne vir ‘n vol montering of matmontering 

 

 

 

 

Sny ‘n V tussen die horings, en verleng 
dan die snit af langs die middel van die 
rug. As die dier maanhare het, sny langs 
dit. Hou die uiteindelike voorkoms van 
die trofee in gedagte by die besluit van 
watter kant van die maanhaar om te 
werk. Sny om die lyf ongeveer een-derde 
van die lengte, en dan om die twee 
voorbene by die knieë. Gaan dan voort 
om die dier te maskerslag.  

 
 
Figuur 3 Snylyne vir ‘n skouermontering 
 
 
 
 
Daar is geen spesiale kuns verbonde aan die afslag en maskerslag van gewone wild 
nie. Sommige, soos ‘n vlakvark, is moeiliker, of soos by ‘n eland, baie groter. Die 
hoof bestanddele om ‘n goeie masker te slag is egter geduld, ‘n skerp mes, en 
aandag aan detail. Kyk na diegene wat afslag en verkry wenke van hulle. Oefen op ‘n 
paar van jou biltongdiere. Oefening lei tot volmaaktheid. 
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Figuur  4  
Sny die oorkraakbeen teen die skedel. 
 

 
Figuur  5 Skei die buitenste vel van 
die oor van die kraakbeen. 
 

 
Figuur  6  
Trek aan die kraakbeen en dop die oor 
uit. 
 

 
 
 

 
Figuur  7 Sny vel weg van die 
horings by G, sny ooglede by 1, sny 
neuskraakbeen by 2, sny lippe teen 
tandvleise by 3. 
 

 
Figuur  8  
Sny binneste vel weg van buitenste vel 
tot by die lippe. 
 

 
Figuur  9  
Maak longitudinale snitte 10 mm 
uitmekaar in velle dikker as  
5 mm 
 

 

G 

1 

2 3 
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Figuur  10 Vou vel met hare na binne, plaas naamplaatjie soos aangetoon. 
 
Skedels . 
 
Sny die hele skedel af by die nek. Verwyder soveel vleis as moontlik en verwyder die 
onderkakebeen. Normaalweg word dit nie deur die taksidermis gebruik nie, behalwe 
as hy spesifiek daarvoor vra. Verwyder die brein deur die rugmurgopening deur dit 
eers goed met ‘n stok om te roer, en dit daarna met water uit te was. Herhaal tot alle 
breinweefsel verwyder is. 
 
Die skedel kan ook in ‘n drom met kookwater geplaas word om die gesigvleis sag te 
maak vir makliker verwydering. Wees egter versigtig om dit nie met die die horings of 
basale verdikkings van die rietbok te doen nie, dit kan maklik beskadig word. 
Dreineer die water uit die skedel. Vul dan die breinholte en neusgange met sout, en 
stoor dit weg van knaagdiere, ens. tot dit droog is. Stuur daarna na die taksidermis. 
 
Jy kan ook die skedel vir jouself afwerk as ‘n Europese montering. Sodra dit droog en 
skoon is verf die skedel dan met waterbasis en verdunde koue lym, en die horings 
met ‘n formalien en swart oksied en houtboor oplossing, en spuitverf dit met Q20. 

 
Voorbereiding van vleis 
 
Voorbereiding van die vleis begin onmiddellik nadat die dier geskiet is. Dieselfde 
versigtige hantering soos om die vel te beskerm geld ook vir die vleis.  
 
Laat die dier so gou as moontlik uitbloei. Selfs al is dit ‘n hartskoot en die dier het in 
die borskasholte gebloei, moet dit oopgemaak word om die bloed te dreineer. Die 
binnegoed moet so gou as moontlik verwyder word, veral op warm dae. As die maag 
eers opgeblaas is kan die maagsappe uitsyfer en die vleis besmet. 
 
Werk so skoon as moontlik om besmetting te voorkom. Messe en slagtoerusting 
moet silwerskoon wees. Vlieë moet uit die slagarea gehou word. Nadat die dier se 
binnegoed verwyder is, moet die karkas sorgvuldig uitgewas word, veral as die 
maaginhoud in aanraking met die vleis was. Sny al die bebloede en beskadigde vleis 
weg en was die karkas met vars water. Hang dan die karkas verkieslik in ‘n 
koelkamer, of in ‘n koel droë area in die koelte buite bereik van vlieë en vleisvreters. 
Dit is belangrik om die temperatuur van die vleis so gou as moontlik te verlaag om te 
verseker dat dit nie sleg word nie. Dit is veral belangrik in die geval van varke. 
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Tafelvleis moet vir ten minste 10 dae in ‘n koelkamer teen vriestemperatuur hang 
voordat dit in die verskillende snitte opgesny word. Mense trek dikwels hul neuse op 
omdat wildsvleis te ‘wild’ proe, of omdat dit te droog of taai is. As wildsvleis wat 
behoorlik opgehang en voorberei is aan hulle voorgesit word, kom hulle egter terug 
vir ‘n tweede porsie! 
 
Spesery maatskappye soos Crown Mills en Hirsch verskaf baie goeie speserye vir 
biltong, droë wors en kookvleis. Daar is ook fantastiese resepte vir wildsvleis 
bekikbaar. Die jagter behoort te weet hoe om ‘n karkas af te slag om die beste snitte 
te verkry, en hoe om die vleis korrek voor te berei. 
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WILDVLEIS INSPEKSIE  

DEUR DIE JAGTER 
 

 

 

INLEIDING 

As jy ‘n pakkie vleis by die Supermark koop kan jy aanvaar dat die karkas van die 

dier by die slaghuis geinspekteer is en die vleis veilig is vir menslike gebruik. Die bok 

wat jy skiet gaan nie deur daardie proses nie en daarom behoort die jagter in staat te 

wees om ‘n basiese inspeksie te uit te voer,  om te verseker dat die vleis veilig is vir 

menslike gebruik. 

 

Jy sal seker nie in staat wees om te identifiseer watter siekte die dier het nie, maar jy 

behoort ‘n abnormaliteit te kan optel en dan kan jy ‘n veearts konsulteer oor daardie 

abnormaliteit. 

Wat is ‘n abnormaliteit?  Die meeste van ons jagters is nie veeartse nie en het nooit ‘n 

klas oor anatomie bygewoon nie.  Dus is dit eers belangrik om te leer wat normaal is. 

Dit kan gedoen word as jy elke dier wat geslag word ondersoek.  Die meeste van ons 

wild is gesond  en jy kan leer wat normaal is deur herhaalde inspeksie  van gesonde 

wild. 

As jy eers ‘n prentjie in jou kop het van hoe  ‘n gesonde orgaan of limfknoop lyk, dan 

kan jy ‘n abnormaliteit uitken. 

 

DIE INSPEKSIE 

Om te begin, as die bok wat jy geskiet het net vel en been is met ‘n ruwe pels, en al 

die ander bokke wat jy in die veld gesien het, of die wat jou maats geskiet het, is 

spekvet met ‘n gladde pels, dan kan jy verseker wees dat daar iets verkeerd is met jou 

bok. Dis raadsaam om hom nie kombuis toe te neem nie. 

 

1 IN DIE VELD 

Wanneer jy jou bok se binnegoed in die veld uithaal , behoort jy die bok se pens en 

ingewande te ondersoek vir sigbare abnormaliteite. 

 

ENTERITIS → ontsteking van die dermkanaal  

Die ingewande is gewoonlik baie rooi, onsteek en geswel /vol gas. 

Beoordeling en aksie: 

Oor die algemeen, as net die ingewande aangetas is en die res van die karkas is 

normaal, dan word net die ingewande afgekeur. Maar as die enteritis gepaard gaan 

met ander tekens van siekte soos vergrote limf knope dan word die hele karkas 

afgekeur. 

 

PERITONITIS  →  ontsteking van die buikholte 

Dit is ‘n inflammasie proses van die membrane wat die buikholte beklee. 

In ‘n vroeë stadium kan dit net rooi wees.  Afhangend van die oorsaak, kan  vlokkies 

etter , vergroeiings tussen organe en die buikholte of ‘n aansameling van vloeistof 

(vogsug)gevind word. 

Beoordeling en aksie: 
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Totale afkeuring van die karkas as tekens van bloedvergifting aanwesig is                    

( stippelbloeding op  organe of vliese)  

 

MIS OF MAAGINHOUD BESOEDELING 

As die dier ‘n pensskoot het of as jy die vleis besoedel met mis terwyl jy sy binnegoed 

uithaal moet jy onthou dat dit nie moontlik is om dit af te was nie. Dit moet met ‘n 

mes weg gesny word. 

 

2 DIE SLAGPLEK 

As jy by die slagplek al die binnegoed van die bors en buikholte uithaal, moet jy die 

hart, longe, lewer en niere ondersoek 

 

NEPHRITIS  → Nierontsteking 

Is ‘n infeksie van die niere wat swelling en uitsitting veroorsaak.Die organ verstoon 

rooi en mag gespikkeld voorkom. 

Oorsaak → siekte – baktereries, swam of virus. 

Beoordeling en aksie: 

Dit hang af van die mate van infeksie en of die karakas ook verder aangetas is. 

( ander tekens van bv. bloedvergifting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEPATITIS →Lewerontsteking 

As dit kwaai is kan die lewer nie behoorlik werk nie. Die lewer mag geswel wees met 

ronde kante met of sonder kleur verandering, bloedaansameling, spikkels, merke op 

bindweefsel. 

Beoordeling en aksie: 

Afkeuring van die lewer en deeglike ondersoek van die res van die karkas vir tekens 

van verwante siektes. ( bv. bloedvergifting) 

 

EDEEM of vogretensie tussen weefsels en in liggaamsholtes. 

Beoordeling en aksie: 

Afhangend van die oorsaak, gedeeltelike of totale afkeuring. 

 

PARASIETE BESMETTING 

Jy moet die kop, longe, lewer, niere en spiere ondersoek vir tekens van 

parasietbesmetting. 

Die parasiete mag lewendig wees of verkalk wees. Hulle mag n tipiese  
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wurm besmetting wees bv  lintwurm in die  ingewande. Hulle mag ook as blase (veral 

in die lewer en tussen die organe) vertoon bv.  Echinococcus of as siste in die weefsel, 

bv. “masels”.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan behoort jy die hele karkas te ondersoek en kyk vir enige inflammasie, absesse en 

gewasse. 

 

ABSESSE→ ‘n Lokale inkapseling en versameling van etter in ‘n holte gevorm deur 

ontbinding van weefsel. 

Die grootte van absesse kan  varieer van mikroskopiese tot onbeperkte dimensies. 

Etter is ‘n versameling van dooie ontbinde weefselselle en die ligaam se eie wit bloed 

selle. Etter kan beskryf word as n vloeibare, room kleurige vloeistof. Gestolde etter 

lyk soos droë maaskaas. 

Beoordeling en aksie: 

‘n Enkele abses mag verwyder word as geen verdere verspreiding of onsteking of 

besmetting met etter op die res van die karkas gevind word nie. 
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In die geval van veelvuldige absesse in verskillende organe word die hele karkas 

afgekeur. 

 

 

 

GEWAS→  

‘n Neoplasma of nuutgroeisel is ‘n abnormale massa van weefsel, ‘n groeisel wat 

ongekoordineerd normale weefsel oortref. 

Beoordeling en aksie: 

Sny uit en keur aangetaste dele af. As dit wyd versprei is keur die hele karkas af. 

 

LIMFKNOPE 

Die volgende belangrike dele wat ondersoek moet word is die limfknope. 

Waar vind jy die limfknope? Die prente hier onder sal jou help om hulle te vind. 

Waarna gaan kyk jy? 

1 Te groot 

2 Kleur 

3 Abses of dooie weefsel 

4 Hoe hulle voel 

5 Sny hulle oop en kyk hoe lyk hulle binne. 

 

LIMFKNOPE 

Kyk in besonder na die volgende limfknope 

Eksterne en interne derm  [External and internal iliac] 

Lies                                   [Superficial inguinal  ] 

Nekstreke 

 

Limf knope is baie goeie aanduiders van gebiede waar daar primere abnormaliteite 

bestaan, want spesifieke limf dreinerings gebiede  kan toegeskryf word aan spesifieke 

limfknope. ‘n Geswelde en rooi linker lies limfknoop mag bv. ‘n aanduiding wees van 

‘n moontlike afwyking in die linker agterbeen bv. artritis van die knie. Die aangetasde 

artritiese agterbeen word dan verwyder saam met die limfknoop. As ‘n hele aantaal 

limfknope aangetas is ( in meer as een limf dreinerings gebied) dit is tipies  van ‘n 

sistemiese verspreiding van ‘n aansteeklike agent en dan behoort alles afgekeur te 

word vir menslike gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

MIKRO-ORGANISMES: 

Mikro-organismes speel ‘n baie belangrike rol in die afbreek van plantmateriaal na 

koolstof en energie – beide in die grond en in diere se pense.  Sodra ‘n dier vrek, 

begin die proses van ontbinding. Mikro-organismes versnel hierdie proses, maar 

sonder hulle is die proses baie stadig. Hoe hoër die temperatuur hoe vinniger 

vermeerder mikro-organismes. Naby vriespunt is hulle toename onbeduidend. 

Dit is die rede hoekom ons vleis in koelkaste of in ‘n diepvries hou. 

Om ontbinding of verrotting van vleis te voorkom moet ons die hoeveelheid mikro-

organismes beperk en dit word gedoen as ons die binnegoed van die dier so spoedig 

as  moontlik na die dood van die dier verwyder. As ons die binnegoed uithaal 

verminder ons ook die massa en dan koel die karkas viniger af. Boonop behoort ons 

die karkas so koel as moontlik onder omstadighede te hou. 

Anvanklik is die spiere van ‘n dooie dier styf en taai, dit is die rede hoekom ons vleis 

verouder vir 7 tot 14 dae by 4°C.  Onder 4°C  is die invloed van mikro-organismes 

onmerkbar. 
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VUURWAPENS 
 
Die bekendstelling van swartkruit aan die westerse wêreld in ongeveer 1300 het gelei 
tot die ontwikkeling van vuurwapens. Aanvanklik is vuurwapens slegs vir 
oorlogvoering ontwerp, maar soos die tegnologie verbeter het en vuurwapens meer 
beskikbaar geraak het, is dit ook ontwerp vir jagdoeleindes. 
 
Vuurwapens het geweldig gevorder vanaf die lomp en vuil ou voorlaaiers waarmee 
ons voorvaders geveg en gejag het, en die ontwikkeling daarvan sal boekdele vul. 
Sommige van die outydse wapens was verbasend akkuraat en vandag nog is daar 
toegewyde skuts wat daarvan hou om die ou ‘houtskool brander’ af te vuur. Vandag 
word uiters akkurate en uitstekende wapens vervaardig. Die keuse van ‘n vuurwapen 
en aksie word bepaal deur persoonlike smaak, beskikbare fondse, liggaamsbou, 
beskikbaarheid en die doel waarvoor dit aangewend word. 
 
Die algemene reël is om ‘n beproefde ontwerp en aksie te koop in ‘n kaliber waarvan: 
1. Ammunisie en herlaai komponente geredelik beskikbaar is. 
2. Jou prooi vinnig en sonder lyding sal dood. 
3. Akkuraat is binne 25-50mm op 100m. 
4. Nie so hard terugskop dat jy geweersku sal raak nie.; 
5. Die sneller konstant afgaan met ‘n sekere druk en nie ‘kruip’ nie. Haarsnellers 

word nie aanbeveel nie. 
6. ‘n Goeie korrel en visier of teleskoop op het. 
 
 
‘n Vuurwapen bestaan uit drie basiese komponente, naamlik die loop, aksie en kolf. 
 
Loop 
 

 
 
Een van twee krities belangrike komponente van ‘n vuurwapen is die loop. Lope word 
van ‘n verskeidenheid tipes staal gemaak wat hoë temperature, wrywing en druk kan 
weerstaan sonder om oop te bars. ‘n Geweerloop hanteer druk van tot 430 
mpa/60000 lb per vk dm. Vergelykenderwys is dit die druk wat uitgeoefen word deur 
‘n kolom water 40 km hoog! 
 
Lope word gemaak deur die verlangde kaliber deur ‘n staalstaaf te boor om aan te 
pas by die grootte van die  koeël, bv. 7,62 mm (oftewel .308 duim). 
 

Daarna word die groewe aangebring. Die groewe is ontwikkel as ‘n metode om 
rotasie aan die koeël te gee om sodoende meer stabiel in vlug te wees. Die aantal 
draaie wat die groewe veroorsaak word die wringkoers genoem, en word gemeet 
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deur vas te stel hoe ver die koeël deur die loop moet beweeg om een omwenteling te 
maak. As die koeël deur 10 duim beweeg om een omwenteling te maak, word na die 
wring van die groewe verwys as 1 in 10. Die wring van die groewe word noukeurig 
uitgewerk volgens die kaliber van die vuurwapen en die tipe en gewig van die koeëls 
wat gebruik sal word. ‘n Swaarder en dus langer, of ligter en dus korter koeël in 
dieselfde kaliber sal dus nie so stabiel in vlug wees as dié waarvoor die wring 
uitgewerk is nie. 
 
Die Greenhill formule word gebruik om die wring te bepaal, naamlik 150 gedeel deur 
die lengte van die koeël (in kalibers). As voorbeeld: 
 
‘n 155 gr .308 PMP koeël is 1,211 duim lank 
Dus 1,211 gedeel deur ,308 = 3,93 kalibers lank 
Deel 150 deur 3,93 = 38,167 (beteken die wring is 38,167 kalibers) 
Deel 38,167 deur ,308 = 11,75 
Dus sal ‘n 1 in 11 of 1 in 12 gegroefde loop gepas wees. 
 
Gebruik die waarde 150 vir koeëls tot by 2800 vps, en 180 vir hoër snelhede). 
 
Onthou dat vervaardigers die wring sal gebruik om die koeël te pas waarvoor die 
geweer oorspronklik ontwerp is. Klein afwykings is egter toelaatbaar in die keuse van 
koeëls. Die 30-06 is byvoorbeeld ontwerp vir ‘n 180 gr volmantelkoeël, maar meeste 
sal ‘n 165 gr tot 220 gr koeël goed kan hanteer. ‘n Goeie geweer se loop moet dus ‘n 
wring hê wat die koeëls kan stabiliseer wat veronderstel is om daarin gebruik te 
word. 
 

METODES OM ‘N LOOP TE GROEF 
 
(a)   Gesnyde lope: 

Hierdie lope word gemaak deur ‘n gat met die vereiste deursnee deur 
die staalstaaf te boor. Die binnekant word dan poleer en die groewe 
aangebring met behulp van ‘n snyapparaat. Die snyer moet 30 tot 40 
keer deur die loop beweeg om een groef akkuraat te sny. Hierdie 
metode word nie meer gebruik nie. 

(b)      Geprofileerde lope: 
Die profileerder (met ‘n reeks snyers) word slegs eenmaal deur die 
loop gedruk. Hierdie metode word hedendaags slegs vir handwapen 
lope gebruik 

 
(c)   Getrokke lope: 

‘n Groefprop word deur die loop geforseer en sodoende word die 
groewe in die loop gedruk. Slegs een deurgang is nodig om die 
proses te voltooi. Omdat geen metaal verwyder word nie, is die 
resultaat ‘n mooi afgewerkte binnekant. 

 
(d)   Gehamerde lope: 

‘n Staalpyp, etlike sentimeters korter as wat die loop moet wees, word 
om ‘n tungstenkarbied-spil gepers en gevorm onder duisende 
kilogramme druk deur ‘n reeks hamers uitgeoefen. Meeste 
hedendaagse lope word op hierdie wyse vervaardig. 
 
 



113 

 

 

 

V. Hoe lank sal my loop hou? 

A. Die leeftyd van ‘n loop word deur verskillende faktore bepaal, soos die druk wat 
deur die patroon veroorsaak word, tipe en hoevelheid kruit wat gebruik word, 
verbrandingspoed, tipe koeël wat gebruik word, versorging en skoonmaak, kwaliteit 
van die staal en die graad van afname in akkuraatheid wat jy sal duld. Die lope van 
.22 randslag gewere en handwapens wat slegs loodkoeëls skiet sal omtrent vir ewig 
hou. Met hoë intensiteit magnum patrone sal die loop slegs ‘n paar honderd skote 
kan weerstaan. Die kleiner kalibers is die gevoeligste. Die Remington 7 mm 
Magnum, Winchester .264 Magnum en die nuwe Winchester kort en super kort 
patrone het die reputasie om swaar op lope te wees. ‘n Paar jaar gelede het ‘n vriend 
se nuwe 7 mm Remington Magnum ‘n spoed van 3182 vps gelewer met ‘n 140 gr 
herlaaide patroon. Vyfhonderd skote later was die spoed 2958 vps en die groepering 
25 mm groter met dieselfde lading. Hoewel nog akkuraat genoeg vir gebruik in die 
veld, is baie slaankrag ingeboet. 

Met medium spoed patrone soos die .308 en 30-06 is looplewe tussen 5000 en 
10000 skote. Die agterste gedeelte van die loop word eerste beskadig deur die hitte 
van die brandende kruit. In toetse wat deur die Amerikaanse weermag gedoen is, is 
gevind dat ‘n loop op sy beste groepeer na 500 tot 1000 skote, en sy akkuraatheid 
behou vir ‘n paar duisend skote. Soos die lope uitslyt neem die akkuraatheid en 
spoed af as gevolg van die verlenging en erosie van die kegelarea en die eerste paar 
sentimeters van die loop. Hulle standaard was om na ‘n arbitrêre 8000 skote op te 
hou om die loop te toets. Aanvaarbare akkuraatheid is egter nog tot bykans 23000 
skote verkry.  Hierdie ouer lope was van koolstofstaal gemaak wat baie sagter en 
meer vatbaar vir erosie was as vandag se lope van chroomallooi en vlekvrye staal. 
Moderne lope het dus ‘n langer bruikbare lewe. 

Interessant om te noem is dat as die kegelarea uitslyt, die koeëls verder uit die dop 
gemonteer kan word om sodoende die oorspronklike afstand tussen die groewe en 
die spitsboog van die koeël te handhaaf. Die loop is dan weer akkuraat. Dit is ‘n groot 
voordeel vir die herlaai van patrone. 
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Die kompetisieskut sal baie lope opgebruik, maar die jagter sal eerder sy loop 
beskadig deur verkeerde of oor-entoesiastiese skoonmaakmetodes met verkeerde 
gereedskap. Vermy maksimum ladings, moenie onnodig skote vinnig na mekaar 
aftrek nie, maak deeglik skoon en jou geweer se loop mag jou oorleef! 

Kaliber  
 
Die kaliber is die deursnee van die gat in die loop voordat die groewe ingesny word. 
Soos met die keuse van die soort geweer, is die keuse van kaliber ook ‘n persoonlike 
aangeleentheid 

 
 

Die kaliber moet gekies word na gelang van die tipe wild wat meeste gejag word. Die 
tipe terrein speel ook ‘n rol, asook die vermoë van die jagter om terugskop te hanteer 
en om aanhoudend akkuraat te kan skiet. 
 
Die jagter wat wild so groot soos koedoes in digte bos skiet sal nie dieselfde kaliber 
gebruik as die een wat vlaktewild soos springbokke en blesbokke skiet nie. Ook sal 
nie een van hulle enigiets bereik met ‘n geweer te klein van kaliber om suksesvol te 
wees, of te groot in kaliber en sodoende kopsku te raak nie. Die vraag oor die ideale 
kaliber wat langs die kampvuur of die skietbank gevra word sal soveel antwoorde hê 
as wat daar persone teenwoordig is. 
 
Die aksie 
 

 
 
Die aksie is die volgende kritiese komponent van die geweer. 
 
Die meeste aksies (dubbellope uitgesluit) is gegroef sodat die loop daarin geskroef 
kan word (slotaksie, semi outo, pomp of enkel skoot). Die aksie sluit die 
snellermeganisme, veiligheidsmeganisme en uittrekker in. ‘n Sluitmeganisme is ook 
deel van die aksie. By dubbellope word die lope in die blok vas soldeer. 

 

Aksies moet binne spesifieke toleransiegrense gemaak word om druk te kan hanteer 
en betroubare akkuraatheid te gee. 
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SOORTE GEWEERAKSIES 
Semi-outomaties 

Die sluitstuk word geaktiveer deur gasdruk of terugskop. Vinnige 
opvolgskote kan hiermee geskiet word, en die terugskop is lig ten 
opsigte van die kaliber wat gebruik word. Semi-outomatiese gewere 
word gewoonlik deur wetgewing nie vir jagdoeleindes toegelaat nie. 
Etiese jagmetodes laat dit ook nie toe nie aangesien dit blindelingse 
skietery aanmoedig. Nog ‘n nadeel is dat die geweer lank is weens die 
lang aksie. 

 

Ruger Mini 14  
 

 Pompaksies  
Pompaksies laai stadiger as semi-outomatiese aksies en is nie baie 
populêr nie. Die voordele daarvan is dat dit vinnig herlaai kan word, en 
deur beide links- en regshandige skuts gebruik kan word. Pompaksies 
hanteer ammunisie wat nie eng binne spesifikasies is nie, moeilik, en 
‘n oormaat stof kan ook storings veroorsaak. Storings kan ook 
voorkom as die aksie nie ten volle oorgehaal word nie. 

 

 

Remington pompaksie geweer  
 

Hefboomaksies 
Hefboomaksies is baie handig in digte bos waar naby en vinnig 
geskiet moet word. Hefboomaksies kan nie ‘n verskeidenheid 
ammunisie hanteer nie weens die lengte van die aksie of magasyn 
beperkings. In pypmagasyne kan slegs rondeneus sagtepunt koeëls 
gebruik word aangesien die patrone kop-aan-stert lê en gepunte 
koeëls die slagdoppie kan laat ontbrand. Hefboomaksies word 
gewoonlik gebruik vir patrone met matige druk aangesien die sluitstuk 
nie baie sterk is nie. Akkuraatheid is ook nie waffers nie. 

            

 

Marlin hefboomslot-aksie geweer  
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Trekslot aksies, (bv. Ross, Blaser of Winchester Lee aksie).   
Trekslot aksies word beskou as die beste algemene aksie weens sy 
sterkte en vermoë om enige lengte patroon te kan hanteer. Hulle is 
miskien nie so vinnig soos ander aksies nie, maar kan makliker 
patrone hanteer wat nie eng binne spesifikasies is nie. 

 
Blaser trekslot geweer  

 
 
Die grendelslot / Mauser aksie (1898) 

Hierdie aksie is in 1898 deur Paul Mauser ontwerp en word vandag 
nog as een van die beste beskou. Dit is stewig, baie sterk en inherent 
baie akkuraat. Dit het ‘n positiewe laai- en uittrekfunksie wat baie 
belangrik is, veral as gevaarlike wild gejag word. Die meeste van die 
moderne gewere het grendelslotaksies volgens die Mauser se 
ontwerp. 

     
Mauser '98 aksie geweer  

   
  

Enkelskoot aksies (Ruger #1, Farquarson en Martini} 
Enkelskootaksies is baie gespesialiseerd, maar tog populêr by jagters. 
Hulle is baie akkuraat, maar stadig om te laai as ‘n opvolgskoot nodig 
is. Die geweer is gewoonlik kort weens die kort aksie soos by die 
hefboom tipes, maar nie by die enkelskoot slotaksie soos die 
Musgrave RSA nie. Voordele is dat die aksie sterker en slanker is en 
maklik deur links- en regshandiges gebruik kan word. Die jagter, F.C. 
Selous, het graag van enkelskootaksies gebruik gemaak 
 

   
Pasgemaakte Farquarson enkelskootgeweer  
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Dubbelloop aksies 

Die dubbelloop is in werklikheid twee gewere in een. Die 
slotmeganisme kan of ‘n syslot of ‘n kisslot wees. Die kisslot kan 
onderskei word deur die reguit lyn wat die hout van die metaal skei. 
Die syslot word herken aan die sluitplaat wat ‘n kurwe maak by die 
aansluiting van hout en metaal. 
           

 
Westley Richards kisslot dubbelloop geweer  
 

Dubbelloop gewere in groot kalibers is perfek vir gevaarlike wild 
aangesien ‘n tweede skoot deur slegs die trek van ‘n sneller 
beskikbaar is. Dubbellope is baie duur omdat dit moeilik en tydrowend 
is om hulle te maak, veral om die twee lope op dieselfde plek te laat 
skiet. Die uittrekmeganisme is slegs betroubaar met patrone met 
rande aan die doppe. Sommige jagters deaktiveer die outomatiese 
veiligheidsmeganisme wanneer gevaarlike wild gejag word. 

Toe grendelaksie gewere op die mark gekom het, het hulle die 
dubbellope oorskadu aangesien hulle goedkoper was en meer 
patrone in die magasyn kon hou. 

 

KOLWE  

 
Die kolf is die koppelvlak tussen die skut en die vuurwapen, en die ontwerp, sowel as 
die aanpassing by die skut en die metaal van die geweer, is baie belangrik. Die skut 
gebruik die kolf om die geweer stewig vas te hou en gemaklik aan te lê. Die kolf dra 
ook die skop oor in die skut se liggaam.  

 
Die basiese terminologie word in die onderstaande figuur aangetoon: 

  
Pistol grip = Pistoolgreep 
Comb  = Kam 
Heel   =  Hak 
Toe  =  Toon 
Forearm = Voorlaai
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Gewoonlik is die klassieke kolf beter vir die groter kalibers weens die minder 
terugskop. ‘n Breë agterkant met ‘n goeie skokbreker help ook om die skop oor ‘n 
groter area te versprei. Korrekte kolflengte help ook om skop te verminder. ‘n 
Algemene reël is dat die afstand tussen die sneller en die agterkant van die kolf 
dieselfde moet wees as tussen die snellervinger en die binnekant van die elmboog. 
Kolwe vir gewere met teleskope het ‘n hoër kam en selfs ‘n opgehewe area om die 
skut se oog op dieselfde hoogte as die optiese as van die teleskoop te bring. Dit is 
ongeveer 25 tot 30 mm bokant die loop. 
 
Kolfafmetings  

Kolfafmetings is belangrik, veral by haelgewere waar slegs die voorste korrel 
teenwoordig is en ‘n konstante posisie van die skut se oog oor die middel van die 
loop vereis word vir akkuraatheid. Wanneer ‘n kolf laat maak word is ‘n aantal 
afmetings van belang: 

 Lengte van die trek:  die afstand vanaf die sneller tot by die agterkant van die 
kolf. 

 Val by die hak:  die afstand vanaf die siglyn tot by die hak van die kolf. 
 Val by die kam:  die afstand vanaf die siglyn tot by die kam.  
 Uitswaai:  die afstand van die middel van die kolf na die middel van die loop 

aan die regterkant, soos van agter gesien.  
 Inswaai:  die afstand van die middel van die kolf na die middel van die loop 

aan die linkerkant, soos van agter gesien. 
 Gradiënt:  die hoek aan die agterkant van die kolf soos bepaal deur ‘n lyn van 

die toon tot by die hak. 

Kolfkonstruksie  

Tradisioneel is kolwe van hout gemaak, gewoonlik ‘n duursame harde hout soos 
okkerneuthout. Hout is egter ‘n slegte keuse vanuit ‘n funksionele oogpunt. Dit neig 
om water te absorbeer, dan van vorm te verander en groot probleme met 
akkuraatheid te veroorsaak. Moderne kolwe word van meer stabiele sintetiese 
materiale gemaak, soos termoplastiek, en saamgestelde materiale soos veselglas, 
kevlar en koolstofverbidings. Gelamineerde hout is ook ‘n goeie opsie omdat die 
reeks houtlae wat aanmekaar gegom is nie sal skeeftrek nie. Opvoubare en 
verwyderbare kolwe word van staal of allooie gemaak vir stewige sluitmeganismes, 
en hout of plastiek vir vorm. 

Houtkolwe  

Alhoewel okkerneuthout die populêre hout vir kolwe is, word baie ander soorte soos 
esdoring, mirte, berke en ‘mesquite’ ook gebruik. Daar is verskillende natuurlike 
eienskappe van hout wat in ag geneem moet word. Die grein van die hout bepaal die 
sterkte en moet deur die greep van die kolf vloei tot by die toon. As die grein loodreg 
oor hierdie areas loop verswak dit die kolf aansienlik. 

Die vooraf behandeling van hout kan ‘n aansienlike invloed op die eienskappe hê. 
Die hout moet stadig drooggemaak word om barste te voorkom en die natuurlike 
kleur te bewaar. Kolfmakers van pasmaak gewere koop die hout na twee of drie jaar 
van droging, en laat dit dan nog vir ‘n paar jaar lê voordat die kolf gemaak word. 
Noukeurige seleksie lewer kenmerkende en aantreklike eienskappe soos mikfigure, 
vlamme en kwaste wat aansienlik tot die begeerlikheid van die kolf bydra. ‘n Basiese 
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reguit grein ru blok vir ‘n gebruikskolf kos min of meer R500, terwyl een van ‘n hoër 
graad vir uitstaldoeleindes R15 000 kan kos. Blokke vir eenstuk kolwe is duurder as 
die vir tweestuk kolwe omdat dit moeilik is om ‘n lang blok te kry met die gewenste 
grein. Tweestuk kolwe word verkieslik van ‘n enkele blok gemaak sodat beide stukke 
dieselfde voorkoms het. 

Sintetiese kolwe 

Hoewel die insetkoste hoog is, is gegote kolwe goedkoper as die goedkoopste 
houtkolf. Elke kolf is identies ten opsigte van afmetings, en geen inlaat of 
afrondingswerk is nodig nie. Die nadele is ‘n gebrek aan stewigheid en hitte 
stabiliteit, wat newe-effekte is van die termoplastiese materiale wat gebruik word. 

Handgelegde saamgestelde kolwe 

‘n Handgelegde saamgestelde kolf gemaak van glasvesel, kevlar en/of grafietdoek, 
deurdrenk met ‘n gepaste katalisator, word in ‘n matrys geplaas. So ‘n kolf is sterker, 
meer stabiel en helfte ligter as ‘n gegote kolf. Die bed en inlaat kan behartig word as 
deel van die vervaardigingsproses, of dit kon gemasjineer word nadat die kolf 
gemaak is. Afwerking word verkry deur ‘n gel aan te wend voordat die doek op die 
matrys gelê word. 

Gelamineerde houtkolwe 

Gelamineerde hout bestaan uit twee of meer lae hout wat aanmekaar vasgelym 
word. Die kombinasie van die verskillende lae hout, indien reg uitgelê, veroorsaak 
dat die veranderinge as gevolg van temperatuur en vogtigheid uitgeskakel word. 
Moderne gelamineerde blokke bestaan uit 1,6 mm houtskywe – gewoonlik beukehout 
– wat deurtrek is met lym, en waarvan die grein in teenoorgestelde rigtings lê. Dit 
word dan onder hoë temperaruur en druk aanmekaar gelym. Hierdie materiaal is baie 
sterker as hout, vry van defekte en feitlik immuun teen skeeftrek as gevolg van hitte 
of vogtigheid. Elke laag word ook vooraf gekleur met verskillende kleure sodat ‘n 
aantreklike patroon verkry word as die hout afgewerk is. Die nadeel is dat 
gelamineerde kolwe ongeveer 110 tot 140 g swaarder is as die gewone houtkolf.  

In 1987 het Rutland Plywood vir Sturm, Ruger, Savage Arms en U.S. Repeating 
Arms Company (Winchester) oorgehaal om gelamineerde kolwe in groen, bruin en 
swart skakerings (camo) te gebruik. Die reaksie was oorweldigend, en het die era 
van gelamineerde kolwe vir produksie gewere ingelui. 

DIE PAK VAN ‘N GEWEER 
 
Om ‘n geweer te pak behels die opvul van die ruimte tussen die metaal en die hout 
met ‘n epoksie basis materiaal. Die pakking verleen ‘n stabiele en presiese pas van 
die kontakoppervlaktes en word toegepas om gewere meer akkuraat te maak en te 
verhoed dat die kolf bars as gevolg van terugskop. 

Pakking verhoog akkuraatheid omdat stremming op die aksie verlig word. Die aksie 
sal selde oral op die kolf rus sonder pakking. Dit veroorsaak dat die aksie buig 
wanneer die skroewe wat die aksie aan die kolf vashou styfgedraai word, en 
sodoende word akkuraatheid ingeboet. Pakking verleen ‘n gladde oppervlak vir die 
aksie en voorkom verbuiging. Dit verminder ook beweging van die aksie in die kolf 
wat met elke skoot kan voorkom. As die aksie nie na die oorspronklike posisie 
terugkeer nie, sal die geweer bont skiet. Verskeie metodes van pakking kan gebruik 
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word afhangende van die tipe kolf, verlangde resultate en die ondervindingsvlak van 
die pakker. 

Metodes van pak: 

 Volle kontak van die aksie maar die loop is vry.  
 Volle kontak van die aksie en die loop.  
 Volle kontak van die aksie met ‘n drukkussing vir die loop.  
 Pilaarkontak van die aksie maar die loop is vry.  
 Vollengte aluminium pakblok.  

Volle kontak van die aksie met die loop vry is die algemene metode vir lang afstand 
gewere met swaar lope, en baie goeie akkuraatheid word verkry. ‘n Drukkussing 
onder die loop net voor die aksie kan akkuraatheid verbeter deurdat spanning op die 
aksie as gevolg van die gewig van die loop verminder word. Pilaarpakking laat die 
aksie sowel as die loop vry, maar is ‘n moeilike proses. 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       Voorbeeld van ‘n goed gepakte kolf. 
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SNELLERS 
 
‘n Goeie sneller is ‘n vereiste. Die druk vir ‘n jaggeweer se sneller moet ongeveer 
1,36 kg (3 lbs) wees, en die van ‘n geweer vir probleemdier bestryding ongeveer die 
helfte daarvan. ‘n Sneller moenie kruip nie, en moet skoon breek. Sommige snellers 
is verstelbaar, soos die van Timney, Klotz, ens. (Fig A 1) 
 
Stelsnellers omvat ‘n normale en ‘n haarsneller. Laasgenoemde word geaktiveer 
deur die sneller vorentoe te druk totdat dit sluit (Fig A 2). Ander stelbare snellers 
bestaan uit twee aparte snellers. Die voorste sneller het ‘n normale trek, maar as die 
agterste een eerste getrek word, stel dit die meganisme en die voorste een word dan 
‘n haarsneller. (Fig A 3) 

 
 
 
 
 

 
A 1 
 

 
A 2 
 

 
A 3 
 

 

MOET NOOIT SELF AAN JOU SNELLER WERK NIE. DIT IS ‘N ITEM WAT 
BAIE KRITIES IS VIR VEILIGHEID EN SLEGS ‘N GEKWALIFISEERDE 

GEWEERSMID BEHOORT DIT TE DOEN 

 
 

VEILIGHEIDSKNIPPE 
 
Daar is twee tipes veiligheidsknippe: 
 

Twee posisies Veilig en vuur (bv. Bruno, Winchester) 

Drie posisies Veilig/roteer/vuur  
(bv. Musgrave Mod. 80) 

 
 
Die beste veiligheidsmeganismes is daardie wat die slagpen sluit. Die wat die 
snellermeganisme sluit is twyfelagtig. ‘n Veiligheidsmeganisme is ‘n meganiese item 
wat feilbaar is of kan breek. Moet nooit daarop staatmaak vir veiligheid nie – hou 
liewer die wapen in ‘n veilige rigting.  
 
MOET NOOIT OP ‘N VEILIGHEIDSKNIP ALLEEN STAATMAAK NIE! 

 
 

 



122 

 

 

 

JAG MET HANDWAPENS 
 

 
 

Handwapenjag het ‘n populêre sport geword. Die insluiting van handwapens in 
hierdie handleiding is slegs om jagters bewus te maak van die verskillende soorte 
handwapens en hul potensiaal as jagwapens. 
 
Hedendaagse handwapens is baie akkuraat en ‘n verskeidenheid kalibers is geskik 
vir jag. Daar is hoofsaaklik drie tipes handwapens beskikbaar vir jagters, naamlik 
enkel- en dubbelaksie rewolwers, enkelskoot slotaksie wapens en knakaksie 
enkelskoot pistole. Optiese visiere is beskikbaar vir hierdie wapens en kan 
skootplasing vergemaklik. Die oogmerk sal wees om ‘n wapen te koop wat gemaklik 
skiet, maar ook aan die doel sal beantwoord. Terugskop by handwapens kan ‘n groot 
faktor wees. 
 
Die vernaamste verskille tussen rewolwers en die ander genoemde tipes 
handwapens lê by die patrone. Rewolwers gebruik tradisionele reguit wand doppies. 
Die ammunisie is redelik akkuraat, maar die effektiewe afstand is beperk tot 50 tot 60 
meter. Die patrone word ook meer kragtig en groter in kaliber gemaak, maar die 
groter terugskop is ‘n nadeel. Hierdie patrone is beskikbaar tot en met .50 kaliber wat 
met ‘n 275 tot 400 gr koeël teen 1625 vps 2578 voet-pond energie lewer teen 49500 
pvd (pond per vierkante duim) druk. 
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Die X-raam Model 500 
Masterpiece verdwerg die 
grootraam Model 629 .44 

Magnum 

 
 
 
Die handwapens met slot- en knakaksies kan gekamer word om geweerpatrone te 
skiet. Hierdie wapens groepeer goed met goedgelaaide patrone en is effektief op 100 
tot 150 meter. 
 

 
 
Figuur 11 Remington XP100 (slotaksie) 
 
 

 
Figuur 2 Thompson Contender 

(knakaksie) 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Puik jagrewolwers soos hierdie 
een van Freedom Arms is uiters 

akkuraat en baie gepas vir 
handwapenjag. 
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BALLISTIEK 
 
 

Daar is drie areas van ballistiek wat van belang is: 
 
Interne      – dit wat met die koeël binne die geweer gebeur 
Eksterne   – dit wat met die koeël in vlug gebeur (insluitend die trajek) 
Terminale – dit wat met die koeël gebeur as dit tref. 
 

Interne ballistiek 

Faktore wat die interne gedrag (druk en snelheid) van ‘n patroon en koeël beïnvloed 
is:  

 Kapasiteit van die kruitkamer (‘n funksie van die kamergrootte en vorm, en 
konstruksie van die dop) 

 Relatiewe verbrandingspoed en –eienskappe van die kruit wat gebruik word 
 Die hoeveelheid kruit en tot hoe ‘n mate dit die kruitkamer vul 
 Deursnee, gewig en dravlak van die koeël 
 Lengte en binnemate van die loop 
 Uniformiteit en ontbrandingspoed van die kruit 
 Temperatur van die kruit voor ontbranding 
 Vryloop van die loop 
 Nekspanning 

 

 

Wanneer jy die sneller trek en die slagdoppie ontbrand, ontsteek die intense vlam 
van die sundlading die kruitlading in die dop. Hoe meer kruit in die dop is, hoe minder 
kan die gas wat vrygestel word uitsit sonder om werk te verrig, en die verdere hitte 
wat vrygestel word versnel die ontbrandingsproses. ‘n Voller dop is dus 
doeltreffender as ‘n gedeeltelik gevulde een. Die toenemende druk veroorsaak deur 
die brandende kruit stoot nou die koeël in die loop af. As die koeël swaar is, styf in 
die nek van die dop vasgehou word, of styf in die groewe van die loop pas, vergroot 
dit die druk en ontbranding vind vinniger plaas. Hoër drukke word dus vinniger 
verkry. 
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Die onderstaande grafiek toon die drukkurwe van ‘n tipiese patroon. Let op hoe die 
druk vinnig toeneem, en dan stadiger afneem. Die punt van maksimum druk op die 
kurwe word bepaal deur die ontbrandingseienskappe van die kruit en die digtheid 
van die lading. Stadig brandende kruit het ‘n vlakker kurwe, terwyl vinnig brandende 
kruit se kurwe steiler is. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksterne ballistiek 
 
Die faktore wat hier ‘n rol speel is: 

 Barometriese druk; 

 Temperatuur; 

 Wind; 

 Ballistiese koëffisiënt van die koeël; 

 Spoed ; 

 Humiditeit . 
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Trajek  
 
Die trajek is die pad wat die koeël volg vandat dit die loop verlaat het tot dit die teiken 
tref. 
 
Die trajek word beïnvloed deur wind, lugdruk, koeëlvorm en gravitasiekrag. Dit word 
sterk aanbeveel dat die jagter die trajek van die geweer/patroon kombinasie op 
verskillende afstande sal ken. 
 

 

 
 
Dit is nie moeilik om ‘n koeël se trajek te verstaan nie. Bostaande illustrasie is 
oordrewe om aan te toon hoe die koeël, wat heeltyd val vanaf die Looplyn (Line of 
Departure), die Siglyn (Line of Sight) tweemaal kruis op twee verskillende afstande – 
die laaste kruispunt die afstand waarop die geweer ingestel is. 
 
Op- of afdraend skiet veroorsaak altyd verwarring by jagters. Afstande lyk verder en 
gevolglik is die skoot te hoog. Die jagter skat die afstand oor die siglyn, byvoorbeeld 
500 meter. Die hoek van die skoot is 30o. die horisontale afstand is slegs 433 meter. 
Teen 60o is die horisontale afstand 250 meter. Dit is die horisontale afstand wat 
verreken moet word omdat dit oor daardie afstand is wat gravitasiekrag die trajek van 
die koeël beïnvloed. 
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128 

 

‘Point Blank Range’ (PBR) verwys na die aanlêmetode waar op ‘n bekende afstand 
‘n akkurate skoot in die kritieke teikenarea geskiet kan word. 
 
‘Die term Point Blank Range verwys na die afstand(e) waar jy eenvoudig na die 
middel van die teikenarea kan mik. By ‘n rooibok is die hart/longarea ongeveer 22 cm 
in deursnee. Deur na die middel van die area te mik wil ons nie hê die koeël moet 10 
cm hoër of laer as die mikpunt tref nie, want dan sal die vitale organe misgeskiet 
word. Die afstand waar die koeël 10 cm laer as die mikpunt (net binne die vitale 
organe) is, word genoem die maksimum PBR. Alle koeëls het redelik konstante 
trajekte. Neem as voorbeeld ‘n 180gr Nosler Spitser Partirion wat die loop van ‘n 30-
06 teen 2700 vps verlaat. Ingestel op 65 mm hoog op 100 m sal die trajek die koeël 
na die mikpunt op 200 m bring, en op 250 m sal dit 10,6 cm laag wees. Dit beteken 
dat die jagter dan in die middel van die teikenarea kan mik tot ‘n afstand van 248 m 
en nog die teikenarea kan tref.’ (Koos Barnard, Magnum) 
 

‘Point blank range’? 

Hierdie term dateer uit die 1500’s toe artillerie nog in sy kinderskoene was. ‘n 
Italiaanse matematikus, Niccolo Tartaglia, het in 1537 ‘n artikel oor 
artilleriewetenskap gepubliseer, en binne die daaropvolgende tien jaar het hy ‘n 
apparaat, die Gunner’s Quadrant, vervolmaak. Hierdie apparaat is gebruik om die 
elevasie en depressie van ‘n kanonloop te bereken om ‘n teiken op ‘n gegewe 
afstand te tref. 

Die Gunner’s Quadrant het bestaan uit twee houtarms wat met ‘n hoek van 90o 
reghoekig aanmekaar geheg is. Tussen die arms was ‘n boog, verdeel in 12 
afdelings, genoem ‘punte’. By die samevoeging van die twee houtarms was ‘n 
loodlyn vasgeheg wat die boog halveer het. Om die kwadrant te gebruik het die 
kanonnier een van die arms in die kanon se loop laat sak en dan die loop se 
elevasie/depressie so gestel dat die loodlyn die regte punt, wat die afstand na die 
teiken aangedui het, op die boog sny. As die loop die naaste aan die vertikale was, 
het die loodlyn Punt Twaalf gesny, en as dit horisontaal was, Punt Zero. 

 

Gunners's Quadrant  

Gedurende die 16e eeu het Europa nog merendeels Romeinse syfers gebruik. Die 
konsep van ‘zero’ was dus nog taamlik radikaal aangesien daar geen zero in daardie 
nommersisteem was nie. ‘Point Zero’ is dus genoem en vertaal as ‘Point Blank’. 
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Tartaglia het ook ‘n ander belangrike konsep in die artilleriewetenskap gevestig. Hy 
het aahgetoon dat ‘n projektiel se ballistiese trajek altyd parabolies is. Selfs tot in die 
19e eeu het sommige kanonniers nog geglo dat ‘n kanon- of musketkoeël wat 
horisontaal afgevuur word sal aanhou om horisontaal te trek, en dan skielik val as die 
momentum opraak. Hierdie foutiewe konsep was dikwels foutiewelik beskou as Point 
Blank Range. 

Ken jou geweer se trajek 

Dit is goed en wel om ‘n kaart te raadpleeg en te raai wat jou koeël se trajek sal 
wees. Die regte toets kom egter by die skietbaan. Stel jou geweer in op 100 m, en 
gaan dan terug 200 en na 300 m waar jy by elkeen drie skote skiet met dieselfde 
mikpunt as op 100 m.Op die onderstaande teiken is geskiet met ‘n .308, 168 gr 
koeëls teen 2570 vps. Die boonste groep is op 100 m geskiet, en toe op 300 m met 
dieselfde mikpunt. Laasgenoemde groep is 34,3 cm (13,5 dm) laer. 

 

Terminale ballistiek 

Dit is die studie van die gedrag van die koeël wanneer dit die teiken tref. Terminale 
ballistiek is ewe relevant vir beide kleiner en groter kalibers. 

Faktore wat terminale ballistiek kan beïnvloed is: 

 Konstruksie van die koeël; 

 Spoed; 

 Medium, konstruksie en digtheid van die teiken; 

 Massa van die koeël.  

Verwys na ‘Koeëls en Ammunisie’ vir meer besonderhede.
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VISIERSTELSELS EN OPTIKA 
 
 
 
 
Teleskoop visiere 
 
Daar is baie goeie kwaliteit teleskope op die mark. Kies die beste een wat jy kan 
bekostig aangesien die hele werkverrigting van die geweer daarvan sal afhang. ‘n 
Swak teleskoop kan uitloop op bontskietery, skote wat gemis word, gekweste diere 
en ‘n teleurstellende en duur safari. 
 
Wees versigtig met die grootte en vergroting van die teleskoop wat jy kies. ‘n 6-24x 
verstelbare werk baie goed op die skietbaan, maar het min praktiese waarde in die 
digte bos. Aan die ander kant is ‘n 1,5x teleskoop fantasties vir gevaarlike wild of 
bosagtige terrein, maar sal nie werk vir ‘n springbokjag in die Kalahari nie. Die mees 
veelsydige vir die meeste terreine is waarskynlik ‘n 3-9x vergroting. Maak gebruik 
van goeie basisse en hegringe, en laat die montering oor aan ‘n betroubare 
gelisensieerde geweersmid. 
 

 
Die Parallaks Faktor 
 
As jy gedink het dat parallaks ‘n lakseermiddel vir valskermspringers is, dan is jy 
verkeerd. Parallaks is ‘n toestand wat ontstaan wanneer die beeld van die teiken nie 
presies op die retikelvlak gefokus is nie. Dit is sigbaar wanneer daar ‘n skynbare 
beweging tussen die retikel en die teiken ontstaan as die skut sy kop beweeg, of, in 
erge gevalle, selfs ‘n beeld wat buite fokus is. 
 
Sommige teleskope word primêr ingestel om parallaks-vry te wees op ‘n spesifieke 
afstand, gewoonlik 100m. Ander weer het ‘n fasiliteit om die parallaks instelling soos 
benodig te stel. Normaalweg word parallaks uitgeskakel deur manuele verstelling van 
die objektief lens of van ‘n parallaks verstelknop. Goeie kwaliteit teleskope kan 
parallaks foute baie doeltreffend uitskakel, veral op die skietbaan. In die bos kan dit 
soms moeilik wees om in ‘n paar kosbare sekondes nog die parallaks te stel, met die 
gevolg dat die trofee dalk kan wegkom. 
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Tipiese retikels waarvan die duplex die 

mees populêre is 

  

 
 
 
Diagram van die interne samestelling van ‘n teleskoop visier 

 

 
Wenke vir die instelling van ‘n teleskoop 
 
Hier is ‘n eenvoudige manier om jou geweer gereed te kry vir die aankomende 
jagseisoen 

 

Maak seker dat jou geweer en kruisdrade horisontaal en vertikaal korrek is. 
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Maak seker dat die kruisdrade gesentreer is. ‘n Maklike metode is om ‘n V-blok uit ‘n 
ou skoendoos te maak. As die middelpunt van die kruisdrade beweeg terwyl die 
teleskoop roteer word moet dit verstel word tot dit reg is. Die teleskoop moet so 
monteer word dat die kruisdrade so na as moontlik aan hul finale posisie is sodat die 
finale verstellings nie so groot hoef te wees nie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak ook seker dat die oogafstand (‘eye relief’) korrek is deur die geweer in jou 
natuurlike skietposisie te hou en dan deur die teleskoop te kyk. Dit moet dan nie 
nodig wees om jou kop vorentoe of agtertoe te beweeg om ‘n volle skoon beeld te 
kry nie. Indien nodig, verstel die teleskoop vorentoe of agtertoe soos nodig. 

Vir die meeste jagters is net om ‘n koedoe of ander dier onder skoot te kry baie 
moeite en harde werk. Daar moet dus seker gemaak word dat die geweer skiet waar 
dit veronderstel is om dit te doen. Hier is ‘n paar eenvoudige wenke: 

1) Moet nie op loop-instel staatmaak vir akkuraatheid nie. Baie geweersmede gebruik 
‘n peiler om die kruisdrade naastenby met die geweer se loop in te stel. Die 
sleutelwoord hier is ‘naastenby’ – dit mag dalk naby genoeg wees om die koeël 
êrens op die papierskyf op 25m te plaas.   

Nota: om seker te maak waar jou geweer skiet MOET jy van ‘n soliede rus gebruik 
maak. 
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2) Gestel jy skiet met ‘n slotaksie geweer. Stel die teiken op by 25m. Maak seker die 
geweer is veilig. Verwyder die slot en stel die geweer op die sandsakke in so ‘n 
posisie op dat jy deur die loop kan kyk en dit op die teiken kan sentreer. Sonder om 
die geweer te beweeg, sentreer dan die kruishare op die teiken. In geval van ‘n 
verstelbare teleskoop, gebruik die hoogste vergroting. 

Skiet jou eerste skote op 25m. Ondervinding het aangetoon dat die meeste moderne 
kalibers wat ingestel is om 6mm laag op 25m te skiet, ongeveer 60mm hoog op 
100m sal wees. Jagters moet effe hoog op 100m instel, dus is die 25m reël handig 
om te onthou. Weens verskeie faktore is akkurate skootplasing op 25m baie makliker 
as op 100m. 

3) Gebruik sandsakkies om die geweer absoluut stil te hou wanneer jy instel. Na die 
eerste skoot afgevuur is, moet die geweer op die sandsakkies gelos word met die 
kruisdrade gesentreer op die oorspronklike mikpunt.  Om ammunisie te spaar, en 
met die geweer nog stewig op die sandsakkies, verstel die teleskoop nou om die 
kruisdrade in lyn met die vorige skoot se gat op die teiken te bring. Die teleskoop is 
dan in lyn met die loop. 

Die tweede skoot behoort baie naby aan die mikpunt te wees, ‘n Derde skoot mag 
nodig wees vir fyn instelling op 25m. Toets dan die instelling op 100m. Dit word 
aanbeveel om die geweer oor verskillende afstande in te stel tot op die maksimum 
wat jy beoog om te skiet. Dit sal jou vertroud maak met die geweer se trajek. 

Uit ‘n praktiese oogpunt beklemtoon langafstand skiet op papierskywe net die 
menslike fouteringsfaktor. Daardie fyn groeperings op 100m maak heelwat oop op 
300m. 

4) Gebruik dieselfde ammunisie vir jag as wat jy mee ingestel het. Dit is nie net 
verskillende fabrikate ammunisie wat ‘n verskil in die geweer se werkverrigting maak 
nie, verskille in koeëlgewigte en –ontwerpe van dieselfde fabrikaat kan dit ook doen. 

Premium fabrieksammunisie presteer beter as standaard ammunisie in die meeste 
gewere. Premium ammunisie is oor die algemeen baie duurder, maar dit kom naby 
aan handgelaaide ammunisie wat prestasie betref. Handgelaaide ammunisie wat fyn 
ingestel is vir jou spesifieke geweer in die beste metode om akkuraatheid te verbeter. 

 
 
Onthou dat die prys van ammunisie onbenullig is in vergelyking met die ander 
jaguitgawes. 
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Bladvisiere 
 
Voordat optika betroubaar en populêr geword het, het bladvisiere die septer geswaai. 
Vandag word bladvisiere feiltlik uitsluitlik net op grootwild gewere gebruik. Die 
geweldige terugskop, asook die baie kort afstande waarop groot kaliber grootwild 
gewere gebruik word, skakel die voordele van teleskope uit. Dit word nogtans nog 
baie vir skyfskiet gebruik. 
 

 
Veelvuldige bladvisier vir grootwild geweer 

 

 
Hoë tegnologie skyfskiet gaatjievisier 
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Verkykers 
 
‘n Goeie verkyker is onmisbaar vir die jagter. Net soos met ‘n teleskoop kry jy net 
waarvoor jy betaal. Die ideale verkyker moet ‘n vergroting van tussen 7-10 hê, met ‘n 
objektief lens van ongeveer 40mm. Dakprisma ontwerpe is minder lywig, ‘n Verkyker 
harnas is ‘n baie gerieflike metode om ‘n verkyker te dra. Dit neem die gewig van jou 
nek af en versprei dit tussen jou skouers. Dit hou ook die verkyker teen jou bors waar 
dit baie gerieflik vir onmiddellike gebruik is. 
 

 

 

 

 
 
Afstandmeters  
Dit is ‘n baie handige instrument wat die raaiwerk wegneem uit die besluit of ‘n dier 
buite jou afstand van skietvermoë is. Weereens kom kwaliteit teen ‘n prys, alhoewel 
tegnologie en vervaardigingsprosesse ‘n rol speel om die prys meer bekostigbaar te 
maak. Sommige duur verkykers het ingeboude afstandmeters. Van die nuwe modelle 
het selfs ‘n fasiliteit om te kompenseer vir ‘n hoek van styging of daling om die 
probleem van te hoog of te laag mik aan te spreek. 
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KOEËLS EN AMMUNISIE 
 
 
 
Daar is baie fabrikate koeëls en ammunisie op die mark. Eksperimenteer met 
verskillendes totdat jy een kry wat jou geweer pas. Alle ammunisie is nie eenders nie, 
en as jy van fabrikaat verander – al is die koeëlgewig dieselfde – moet jy weer jou 
geweer instel aangesien die trefpunt aansienlik kan verskil. 
 
 
Deesdae is daar ‘n groot verskeidenheid koeëls beskikbaar. Behalwe die gewone 
kopermantel sagtepunte en volmantel is die nuwe monolitiese koeël nou ook tot 
jagters se beskikking. Laasgenoemde word gedraai uit ‘n koperallooi, en is 
beskikbaar in soliede punte, asook holpunte wat kan oopmaak op impak. Om die 
dravlak te verklein, en sodoende nie groter druk te genereer nie, word groewe in die 
koeëls gesny. ‘n Ander ontwikkeling is die plat punt by soliede koeëls. Eksperimente 
toon dat hierdie koeëls ‘n beter wondkanaal sny en reguit penetreer. Tegnologie het 
‘n groot rol gespeel in die ontwikkeling en vervaardiging van koeëls, veral ook met 
rekenaarbeheerde draaibanke wat teen presiese en konstante spesifikasies kan 
werk. 
 
 
Gee aandag aan die tipe koeël sodat dit aanpas by die doel waarvoor dit gebruik 
word, byvoorbeeld grootkaliber volmantels of monoliete vir gevaarlike wild soos 
buffels en olifante waar penetrasie benodig word. Om sulke koeëls op gewone wild te 
gebruik is onwenslik, behalwe as die kaliber groot genoeg is (groter as 9.3) om ‘n 
groot wondkanaal te maak. As die koeël te klein is kan die vel oor die wond toetrek 
wat dit bykans onmoontlik maak om so ‘n gekweste dier op te spoor omdat daar dan 
nie ‘n bloedspoor is nie. Koeëls wat uitsit of blom by kontak word aanbeveel vir die 
meeste wildsoorte. 
 
 
Gebruik altyd goeie kwaliteit koeëls om mee te jag. Oefen met goedkoop koeëls 
indien nodig, maar moet nie daarmee jag nie. Onthou ook dat alle koeëlvorme nie 
altyd akkuraat in alle gewere is nie. ‘n Bootstert mag akkuraat wees in een geweer, 
maar ‘n platbasis koeël kan net so akkuraat wees in die volgende geweer. Dit is een 
van die redes waarom jy jou eie ammunisie moet laai. Nie alleen is dit koste-effektief 
nie, maar dit kan ‘n meevoerende stokperdjie word om effektiewe ladings vir jou 
gewere te ontwikkel. 
 
 
 
 

Sou jy begin om te herlaai, word dit aanbeveel dat jy uiters versigtig moet 
wees. Doen baie opleeswerk en werk saam met ‘n mentor totdat jy die proses 

verstaan en baasraak. 
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Koeëls 

Daar is drie basiese tipes koeëls: 

 daardie wat ontwerp is vir maksimum akkuraatheid oor verskillende afstande 
vir kompetisie doeleindes; 

 daardie wat ontwerp is om soveel moontlik skade aan te rig deur so diep as 
moontlik te penetreer (volmantels, monoliete); en 

 daardie wat ontwerp is om soveel moontlik skade aan te rig deur vervorming 
of te blom, en ook beheerde penetrasievermoë het (sagte- of uitsitpunt)  

Waarskuwing: 
 
Gebruik altyd die regte koeël vir die spesifieke doel. Moenie skyfskiet of 
kompetisieskiet koeëls gebruik vir jag nie. Die mantels is baie dun en sag en is nie vir 
jag ontwerp nie. Dit kan onnodige verwonding en ‘n verlore dier tot gevolg hê. Beperk 
die gebruik van volmantel militêre tipe ammunisie en goedkoop laer gehalte koeëls 
tot oefening. 
 
 

 
Premium graad sagtepunt koeëls deur Rhino. 

 
 

Premium graad monolitiese  koeëls van GS Custom 
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Tipiese kompetisiegraad skyfskietkoeëls deur Sierra 

 

 
 
 

 

 
GS Custom (bo) en Barnes 
monolitiese holpunt koeëls 

Die tipiese uitsetting van monolitiese 
holpunt koeëls 

 
 
Piet; 
‘Ek het nou die dag iets baie vreemd by die baan opgemerk. Ek het met Barnes 
270gr TSX koeëls op 100 meter geskiet, en die groepering was 7,5 cm na links. Ek 
het gedink my teleskoop het ingegee, maar tog besluit om ‘n paar 260gr Accubonds 
te probeer. Die Accubonds het in die middel groepeer, en so ook die 270gr Hornady 
SP koeëls. Ek het weer ‘n paar TSX koeëls geskiet, met dieselfde resultaat: 7,5 cm 
na links. Wat is aan die gang???’ 
Kerneels; 
‘Soos die groewe kepe in die koeël sny terwyl dit deur die loop beweeg, beskryf die 
loop ‘n sirkel wat nie met die blote oog waarneembaar is nie. Koeëls van verskilende 
massa en spoed verlaat die loop op verskillende plekke van hierdie sirkel, met die 
gevolg dat hulle bo, onder, links of regs van die middelpunt sal groepeer. ‘n Geribte 
of seskantige loop sal hierdie effek minimaliseer en dieselfde resultaat as ‘n swaar 
skyfskietloop gee. Bogenoemde verskynsel is die rede waarom baie skuts by een 
tipe patroon/lading vir ‘n spesifieke geweer hou.’ 
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Verskillende tipes doppe 
 

Rimmed  = Gerand 
Rimless = Randloos 
Semirimmed= Halfgerand 
Belted = Gegordel 
Rebated = Gespon  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boxer of Berdan slagdoppies? 
 
Boxer en Berdan verwys na die tipes slagdoppies wat in patrone gebruik kan word. 
Die Boxer doppie het ‘n enkele vlamgat en gebruik ‘n slagdoppie met ‘n ingeboude 
aambeeld. Die Berdan het twee kleiner vlamgate en gebruik ‘n slagdoppie sonder ‘n 
aambeeld – die aambeeld is deel van die doppie.  Doppies met Boxer slagdoppies is 
makliker herlaaibaar en word deur meeste van die vervaardigers gemaak. 

 
Flash hole    = Vlamgat 
Cartridge Case =  Doppie 
Anvil     = Aambeeld 
Mixture    = Mengsel 
Cup     = Koppie 
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SKOONMAAK 
 

 

Elke ‘kenner’ het blykbaar sy eie en somtyds gekompliseerde prosedure vir die 
skoonmaak van sy geweer se lope. Wetenskaplike toetse het egter getoon dat baie 
lope vernietig word deur te veel en verkeerde skoonmaakmetodes. Sover dit 
akkuraatheid aangaan is dit voordelig om spesiale skoonmaakmetodes te volg vir ‘n 
goedgemaakte loop waar honderdstes van ‘n duim ‘n verskil kan maak tydens ‘n 
kompetisie. Vir alledaagse gebruik is sulke intensiewe metodes egter nie nodig nie. 
Die grootste probleem met lope is gewoonlik die aanpak van koper en nie algemene 
aanpaksels nie. As die akkuraatheid begin afneem, moet probeer word om die koper 
uit die loop te verwyder. Dit is egter noodsaaklik om in elk geval jou geweer skoon te 
maak elke keer nadat jy geskiet het. 

Die volgende items kan gebruik word om jou geweer skoon te maak: 
Kalibergids (opsioneel) 
Wisserstok 
‘n Loopslang (opsioneel) 
‘n Goeie kwaliteit skoonmaakstel 
Brons borsels 
‘n Gepunte brons lappiehouer 
Skoonmaak lappies 
Oplosmiddel: koper en stikstofbindings 
Waterwerende ghries 
Skoonmaakrus (opsioneel) 

Let op die volgende riglyne vir die versorging van ‘n loop: 

 Gebruik ‘n goeie kwaliteit wisserstok en maak dit skoon voor gebruik. Gebruik 
gelitte wisserstokke net in die veld indien nodig en met baie sorg. 

 Druk die stok van die romp af in die loop in, nooit vanaf die tromp nie, 
behalwe waar die ontwerp dit onmoontlik maak, bv. Martini Henry. 

 Gebruik goeie kwaliteit gereedskap. Vermy vleklose staal borsels en moet 
nooit ‘n borsel se rigting in die loop verander nie. 

 Gebruik goeie kwaliteit oplosmiddels vir die aanpaksels in die loop. 
 Moenie die borsel of lappie in die bottel druk nie. Gebruik liewer ‘n drupper 

om die oplosmiddel op die borsel of lappie te kry. 
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Algemene skoonmaak. 

Tensy die geweer splinternuut is, volg hierdie stappe om kruitreste te verwyder. 

Maak eers seker die geweer is nie gelaai nie en plaas dit op ‘n rus sodat beide hande 
beskikbaar is. Die loop moet effens afwaarts lê sodat geen oplosmiddel in die aksie 
kan invloei nie. 

1) Stoot ‘n benatte lappie eenmaal deur die loop – moenie terugtrek nie. 

2) Benat ‘n borsel, druk dit heeltemal deur die loop en trek dan terug. Moenie 
terugtrek terwyl die borsel nog in die loop is nie. Herhaal ongeveer 5 maal. 

3) Na ‘n minuut word ‘n droë lappie deur die loop gestoot – moenie terugtrek nie. 

4) Trek ‘n goed benatte lappie 5-10 keer volledig deur die loop. 

5) Herhaal stap 4 totdat die lappie skoon uitkom. Druk nou ‘n droë lappie deur die 
loop en maak die kamer ook droog. 

6) Dit is nie nodig om die loop te olie nie, tensy dit vir ‘n lang tyd nie gebruik gaan 
word nie. 

By ‘n nuwe geweer kan, voor daarmee gevuur word, ‘n klam lappie, gevolg deur ‘n 
droë een, deur die loop getrek word om alle residuele olie te verwyder. 

 

 



142 

 

 

Verwydering van koper 

Die prosedure vir die verwydering van koper is dieselfde. Nadat die kruitreste 
verwyder is, gaan as volg voort: NB: GEBRUIK ‘N NYLONBORSEL VIR 
KOPEROPLOSMIDDELS, NOOIT ‘N BRONS BORSEL NIE! 

1) Stoot ‘n lappie wat met koperoplosmiddel benat is deur die loop – moenie 
terugtrek nie. Herhaal met ‘n volgende nat lappie en laat vir 5-10 minute.  

2) Beweeg nou ‘n nylonborsel met koperoplosmiddel ‘n paar maal deur die loop. 
Moet nie oplosmiddel in die aksie laat kom nie. 

3) Stoot ‘n droë lappie deur die loop – moenie terugtrek nie. 

4) Herhaal stappe 1, 2 en 3 totdat die lappie skoon uitkom. As die lappie groen of 
blou is, is die loop nog nie skoon nie. 

5) Stoot ‘n lappie met loopskoonmaakoplossing ‘n paar maal deur die loop om die 
koperoplosmiddel te verwyder. 

6) Stoot ‘n droë lappie 1-2 keer deur.  

 

Dit is nie nodig om olie aan te wend tensy die geweer lank in onbruik gaan wees nie. 
NB: maak altyd die loop met ‘n droë lappie skoon voordat jy gaan skiet. 

Vir lope met erge koperaanpaksel kan Outers se ‘Foul Out’ elektriese sisteem 
gebruik word, of die ekwivalente omgekeerde plateringsproses. Hierdie toestel werk 
fantasties, dit is ongelooflik om te sien wat alles uit die loop kom. ‘n Meer 
ekonomiese metode is om ‘n lappie met JB’s Bore Paste ‘n hele aantal kere deur die 
loop te trek. 

Bisley en kompetisieskuts maak hul lope na elke 20 tot 30 skote skoon. 
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HAELGEWEERSKIET 
 
 
“A Sportsman” the Old Man said, is a gentleman first.  But a Sportsman, basically is a 
man who kills what he needs, whether it’s a fish, or a bird, or an animal, or what he 
wants for a special reason, but he never kills anything just to kill it.  And he tries to 
preserve the very same thing that he kills a bit from time to time.  The books call this 
conservation.  It’s the same reason we don’t shoot that same covey of quails down to 
less’n ten bird”.  
Uittreksel uit “The Old Man and the Boy” deur Robert Ruark. 
 

 
Etiek  
Die sportman met ‘n haelgeweer moet nie slegs weet hoe om dit veilig en effektief te 
gebruik nie, maar moet ook veldkuns – die kennis van die gedrag van die diere wat 
hy jag ten einde hulle onder skoot te kry – onder die knie kry. Enigiets wat gekwes is 
moet onmiddellik opgevolg en gedood word. Skade aan gewasse, lewende hawe en 
eiendom moet voorkom word. Die haelgeweerskut moet ook, as hy saam met andere 
in ‘n lyn stap, bedag wees daarop om slegs in sy skootvak te skiet en in die 
aangewese gebied te bly. 
 
As daar nie kwotas deur die wet bepaal word nie, moet die jagter homself beperk: 
moenie meer skiet as wat jy kan gebruik nie, dink aan die toekoms. Moenie voëls in 
die water of op die grond skiet nie, slegs in die vlug. Wees ‘n ware heer. 
 

Gesindheid teenoor/verhouding met grondeienaar 
‘n Goeie verhouding met die grondeienaar is van die uiterste belang, en ons as 
jagters moet op die volgende let: 
 
. Maak seker dat jy toestemming van die grondeienaar/bewoner het om daar te 

skiet; 
. Maak seker dat jy weet wat jy toegelaat is om te skiet – sommige boere beskerm 

sekere spesies; 
. Maak seker dat jy weet waar op die plaas jy mag skiet; 
. Moet nooit hekke ooplos nie, tensy jy gevra is om dit te doen; 
. Moenie eiendom, lewende hawe of nie-jagbare diere vernietig nie; 
. Moenie jou doppies en/of rommel agterlaat nie; 
. Laat die eienaar/bewoner altyd weet van jou aankoms en vertrek; 
. As jy nie vir die jag/diere betaal nie, bied ‘n deel daarvan aan die eienaar aan as 

‘n gebaar van goedgesindheid. 
 

Veiligheid  
Die ontwerp van haelgewere het oor ‘n periode van 100 jaar so ontwikkel dat die 
wapen en patrone deesdae baie veilig is. Nogtans vind daar jaarliks ‘n aantal 
skietongelukke plaas, en daarom moet sekere basiese veiligheidsreëls nagekom 
word wanneer ‘n geweer hanteer word. Die probleem is dat die jagter soms te gerus 
word, die reëls verbreek, en dan vind die onafwendbare ongeluk plaas. 
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Die volgende is gevaarlike optrede 
. Die nalatige aftrek van ‘n skoot. 
. ‘n Skoot wat op wild afgetrek word en iemand tref wat nie in sig is nie. 
. ‘n Skoot geskiet na wild wat tussen die skut en ‘n ander jagter of aanjaer beweeg 
. Moderne ammunisie in antieke vuurwapens (Damaskus lope). 
 
Wanneer jagters in ‘n lyn langs mekaar loop moet hulle langs mekaar bly, veral aan 
weerskante van ‘n bos of draad. Die jagter moet altyd bewus wees van sy 
veiligheidsones as hy in ‘n lyn loop tydens ‘n dryfjag. 
 

Hierdie veiligheidsreëls kan ongelukke voorkom: 
. Moet nooit ‘n geweer op iets of iemand rig wat jy nie wil doodskiet nie. 
. Hanteer altyd ‘n geweer asof dit gelaai is, al het jy self die patrone uitgehaal. 
. Dra altyd jou geweer op ‘n veilige manier: in die holte van jou arm met die lope 

afwaarts, of op jou skouer met die snellers opwaarts en die lope in die lug. 
. Wanneer die geweer uit die kas/sak gehaal word, kyk dan deur die lope om te 

sien of daar nie enige obstruksies in is nie. 
. As die geweer gelaai word, bring die kolf opwaarts, nie die lope nie. Die lope sal 

dan altyd in ‘n veilige rigting afwaarts wys. 
. Wanneer jy verwag om ‘n skoot te skiet, loop met die lope na vore gerig – of 

grond- of lugwaarts – met die veiligheidsknip in die ‘veilig’ posisie. Die knip sluit 
die snellers. 

. Hou die veiligheidsknip aan totdat die geweer aan die skouer gesit word om te 
skiet. 

. Ontlaai wanneer jy ‘n obstruksie teëkom – ‘n draad of ‘n sloot – of wanneer jy die 
geweer neersit. 

. Maak seker dat die geweer ontlaai is voordat jy dit in ‘n huis of voertuig inneem, 
dit neerlê of optel, of van iemand anders ontvang het. 

. Moet nooit verskillende boor ammunisie saamdra nie.  

 

Mees algemene boor of kaliber 
10,12,16 en 20 boor, en .410 kaliber. 
 

 
 
‘n 12 en 20 boor patroon, langs ‘n .410 
kaliber en ‘n .45 outomaiese Colt patroon 
ter vergelyking. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die definisie van boor is die hoeveelheid ronde loodballe van boordeursnit wat uit 
een pond lood gemaak kan word. Daarom sal 12 ronde loodballe van gelyke deursnit 
(ongeveer .729”) wat saam een pond weeg elkeen presies dieselfde deursnit hê as ‘n 
12 boor haelgeweer. Die .410 is nie ‘n boor nie, maar wel die werklike kaliber van die 
loop. 
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Haelkeuse  
Daar is verskeie teorieë oor watter haelgrootte en wurg gebruik moet word om 
verskillende soorte voëls te skiet. Wat vir die een skut met sy geweer sal werk, is 
miskien nie so goed vir ‘n ander een nie. Kom ons kyk na die feite. 
 

Maksimum afstand 
Maksimum afstand is die verste afstand waarop ‘n haelgeweer iets sal doodskiet, en 
word deur twee faktore bepaal. 
 
Die digtheid van die patroon wat deur die hael gevorm word en; 
die slaankrag van die indivuduele korrels. 
 
Hoe swaarder ‘n haelkorrel is, hoe groter is sy penetrasievermoë, maar soos die 
grootte van die korrels toeneem, so neem die getal af. Dit is nogal leersaam om na ‘n 
groot vel papier of wit geverfde plaat (± 76 cm) op verskillende afstande te skiet om 
te sien hoe jou geweer se patroon lyk op elke afstand. Om seker te maak dat ‘n 
aantal korrels die teiken tref vir ‘n doodskoot, word bereken dat omtrent 130 korrels 
(#4, 5, en 7) binne die 76 cm sirkel moet wees (sien tabel hieronder). 
 
Wanneer hierdie toets uitgevoer word moet die sirkel getrek word nadat die skoot 
geskiet is, omdat dit nie moontlik is om ‘n haelgeweer in te stel om akkuraat te skiet 
nie. ‘n Goeie patroon, sonder openinge/gate daarin, is waarna jy streef wanneer die 
grootte van die hael en die wurg van die loop geëvalueer word. 

 
Die volgende tabel toon die afstande waarop daar 130 korrels in ‘n 76 cm sirkel is 
van ‘n 12 boor haelgeweer met standaard ammunisie, met haelgroottes van 4, 5, 6 
en 7 deur lope met kwart-, half- en volwurg. 
 
Wurg verwys na die vernouing van die tromp van ‘n haelgeweerloop om sodoende 
die spreiding van die hael te bepaal. Wurg het geen invloed op akkuraatheid of die 
afstand wat die korrels beweeg nie. 
 
 

Haelgrootte  No. 4 No. 5 No. 6 No. 7 

Kwartwurg      33 meter         38 meter          44 meter            49 meter                                                        

Halfwurg                 38 meter         44 meter          49 meter            55 meter                                                                       

Volwurg                   44 meter         49 meter          55 meter            60 meter                                                                     

 
Uit bostaande kan afgelei word dat die maksimum afstand vir nr. 7 hael deur ‘n 
volwurg 12 boor loop geskiet 60 meter is. Dit is sover dit die digtheid van die patroon 
aangaan. Die maksimum afstand word egter ook bepaal deur die slaankrag van die 
korrels. Hoe kleiner die korrels, hoe vinniger verloor hulle spoed, tot so ‘n mate dat 
nr. 7 hael slegs genoeg spoed behou om op 49 meter effektief te wees. Dit is 
gevolglik sy maksimum afstand. 
 
Die volgende tabel toon die maksimum afstande vir ‘n 12 boor haelgeweer: 
 

Haelgrootte Kwartwurg      Halfwurg  Volwurg  

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 
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Al bogenoemde afstande is vir voëls soos tarentale, fisante, patryse en eende. Die 
maksimum afstand vir hierdie voëls met ‘n 12 boor haelgeweer behoort nie verder as 
55 meter te wees nie, afgesien van die kombinasie van wurg en korrelgroottes. 
Wanneer na duiwe geskiet word, moet hierdie afstande met omtrent 8 meter 
verminder word. 

 
Gevaargebiede  
Die afstand wat verskillende groottes haelkorrels beweeg is van besondere belang 
vir die jagter. Die volgende afstande kan as riglyn dien vir die veilige afstand tussen 
jagters wanneer ‘n jag gereël word. 
 

Haelgrootte  Afstand in meter 

9 190 – 205 

7 215 – 225 

5 235 – 265 

4 250 – 265 

3 265 - 280 

1 290 - 305 

SG 335 - 540 

 

Honde  
Honde word algemeen aangewend om voëls op te spoor en/of te gaan haal. 
Sommige honde, afhangend van die ras, kan beide funksies verrig, en ander slegs 
een van die twee. Dit is belangrik om vooraf by die grondeienaar uit te vind of hy die 
honde op sy plaas sal toelaat. As jy in ‘n groep jag sonder ‘n hond van jou eie, en jy 
moet gesamentlik van iemand anders se hond gebruik maak, respekteer beide die 
eienaar en die hond. Wag altyd eers vir ‘n teken van die eienaar om op te jaag en te 
skiet. Moenie ‘n ongedissiplineerde hond na ‘n georganiseerde jag saambring nie. 
 

Identifikasie van voëls en kwotas 
Dit is nie moontlik om alle veerwild in hierdie handleiding te beskryf nie. Dit word 
aanbeveel dat elke jagter self vertroud raak met die identifikasie van voëls aan die 
hand van ‘n goeie voël handboek. Twee boeke met goeie kleurfoto’s is Ian  Sinclair 
se Field Guide to the Birds of South Africa en The Sasol Guide to Birds of South 
Africa. AGRED se boek Game Birds of South Africa is ook ‘n uitstekende bron. 
 
Maak seker dat jy vertroud is met die Ordonnansie vir gewone wild, beskermde wild 
en onbeskermde wildlewe vir sover dit voëls betref in die gebied waar jy jag. 

 
Geen lisensie of permit is gewoonlik nodig vir die jag van onbeskermde wild nie, 
maar die grondeienaar se toestemming moet skriftelik verkry word voordat op sy 
grond gejag word. Jagtye is vanaf ‘n halfuur voor sonsopkoms tot ‘n halfuur na 
sonsondergang. Wanneer met ‘n outomatiese haelgeweer gejag word, is slegs twee 
patrone in die magasyn toelaatbaar. Die magasyn moet ook ‘n prop in hê om slegs 
dit toe te laat.  Die draer van ‘n jaglisensie/permit word nie daardeur bemagtig om 
eiendom te betree sonder die eienaar se toestemming nie, en is ook nie gevrywaar 
van die wet by die pleeg van oortredings nie. Dit is noodsaaklik om die grondeienaar 
se toestemming te verkry voordat op sy grond gejag word. As kwotas nie voorgeskryf 
word nie, moet die jagter self volgens etiese norme en sy eie gewete optree.  
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Aanbevole haelgroottes vir veerwild 
Ganse  AAA, 1 to 3 

Eende  3 or 4 

Tarentale  4 or5 

Fisante  5 – 7 

Kleiner voëls 7 – 9 

 

 
 
 
DIE SES GOUE REËLS VIR GEWEERHANTERING 
 
 
. Moet nooit die geweer so dra dat die loop na enige ander persoon of ander 

onveilige rigting wys nie. 
. Moet nooit die geweer oor die lyn tussen jou en iemand anders swaai nie. 
. Moet nooit skiet waar jy nie kan sien nie. 
. Moet nooit oor ‘n hindernis gaan sonder om jou geweer te ontlaai nie. 
. Moet nooit jou geweer gelaai laat nadat jy geskiet het nie. 
. Kontroleer wanneer jy dit uithaal. 
. Kontroleer wanneer jy dit aan iemand anders oorhandig. 
. Kontroleer wanneer jy dit neerlê. 
. Kontroleer voordat jy in ‘n voertuig inklim. 
. Kontroleer voordat jy dit in ‘n gebou inneem. 
. Kontroleer voordat jy dit wegbêre. 
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Tipiese jaghaelgewere 
 

 

Syslot  aksie sy-aan-sy haelgeweer 

 

 

Kisslot  aksie sy-aan-sy-haelgeweer 

 

 

Bo-en-onder haelgeweer 

 

 

Pompaksie haelgeweer 
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Interessante inligting vir haelgeweer eienaars 
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Loopdeursnee van haelgewere 
 

 
 

 

 
 

Boor  Boordeursnee (dm) 

  

Boor  Boordeursnee (dm) 

1 1.669 16 .665 

2 1.325 20 .615 

4 1.052 24 .580 

8 .835 28 .545 

10 .775 32 .501 

12 .729 .410 .410 

14 .693     
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Hoe word die grootte van haelkorrels bepaal? 

A. Die boorgroottes van ‘n haelgeweer word bepaal deur die hoeveelheid ronde 
loodballe wat saam een pond sal weeg. Haelkorrelgroottes is egter ietwat van ‘n 
probleem aangesien daar verskeie metodes is om dit te bepaal. As ‘n voorbeeld sal 
Amerikaanse #6 in Engeland en Italië #5 wees, K6 in Holland en 3/A in Turkye. In 
Europa is die huidige metode om slegs die grootte aan te dui deur te verwys na die 
werklike deursnee in millimeters, bv. #6 hael is 2.79 mm. In alle nie-dimensionele 
sisteme dui die groter nommer die kleiner haelgrootte aan. In die Verenigde State is 
dit gebaseer op die gaatjies in die sif wat gebruik word om die korrels te sorteer. Hoe 
kleiner die gaatjies, hoe meer daarvan sal in ‘n vierkante duim wees en andersom. 
Hierdie sorteersiwwe word gemaak met inkremente van .01 duim in gaatjiegrootte. 

‘n Interessante verskynsel in hierdie stelsel is dat die deursnee van die haelkorrels in 
honderdstes van ‘n duim min of meer bepaal word deur die nommer van die 
haelgrootte van 17 af te trek. #6 is dus .11” (17-6). 

Bokhael word gewoonlik uitgepers in plaas van om gesmelte loop deur ‘n sif te laat 
loop. Soos met die fyner hael is daar ook ‘n wêreldwye variasie met die aanduiding 
van die grootte van die korrels. Die Amerikaanse #000, 00, 0, 1 en 4 bokhael word in 
ander lande 6/0, 5/0, 4/0, ens. genoem. Hier by ons is SG, SSG en AAA meer 
bekend. SG en SSG staan ook bekend as lopers, en is groter as AAA wat bokhael 
genoem word. 

Wat is die maksimum skietafstand van ‘n haelgeweer? 

A. Ronde projektiele verloor redelik vinnig spoed as gevolg van groter lugweerstand. 
Die VSA weermag se tabelle toon dat die maksimum afstand van 00 bokhael 600 
treë is, en die van #8 en #9 230 en 210 tree onderskeidelik. Die maksimum afstande 
vir ronde balle met ‘n relatiewe lae spoed, soos afgevuur deur haelgewere en 
muskette, kan bereken word met ‘Jounee’s Rule’ wat bepaal dat dit 2200 maal die 
deursnee in duim is. Die syfer wat verkry word gee die afstand in jaarts aan. 

Ronde Projektiel Maksimum Afstande 

Haelgrootte 
Diam 
(dm) 

Maks 
Afst 
(jrts) 

  

Haelgrootte 
Diam 
(dm) 

Maks 
Afst 
(jrts) 

Ronde Bal .645 1420 1 Bok .30 660 

Ronde Bal .610 1340 #4 .13 286 

Ronde Bal .545 1200 #6 .11 242 

Ronde Bal .38 850 #7½ .095 209 

00 Bok .33 726 #8 .09 198 

0 Bok .32 704 #9 .08 176 

Soos gesien kan word is die maksimum afstand vir 00 ietwat hoër, en vir #8 en #9 
ietwat laer as in die skiet data tabel, maar is na genoeg vir die meeste doeleindes. 
Vir staal haelkorrels met hul laer seksionele digtheid sal die maksimum afstand 25% 
minder wees. Forster tipe loodkoeëls uit enige boor haelgeweer se maksimum 
afstand is ongeveer 820 treë. 
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Korrel met die dominante oog  
 
Brian Marsh 
 
Alhoewel ek nie ‘n lid van die Wes-Kaap Jagtersvereniging is nie, ken ek ‘n paar van 
die komiteelede en word ek dikwels uitgenooi na hul naweekaktiwiteite, wat 
gewoonlik skietoefeninge op die baan insluit. Daar het ek onlangs in gesprek geraak 
met een van die lede wat ‘n ywerige veerwildjagter is, en wie ook ‘n gereelde leser 
van Magnum is. Hy het kommentaar gelewer oor ‘n vroeëre artikel van my oor myself 
wat oorkruis dominansie van my oë het. Ek is ‘n gebore linkshandiger met regteroog 
dominansie. Ek het op die vroeë ouderdom van vier jaar begin skoolgaan in die 
voorbereidingskool wat nie linkshandiges geduld het nie. My onderwyseres, Suster 
Morencia – ‘n baie sorgsame en moederlike dame – het my gedwing om met die 
regterhand te skryf. Dit was aanvanklik ‘n probleem aangesien ek reeds met my 
linkerhand geteken, ingekleur en gekrabbel het. Ek het egter my regterhand geoefen 
om aan haar vereistes te voldoen, waarvoor ek later dankbaar was omdat ek gevind 
het dat die wêreld vir regshandiges ontwerp is. Ek is nou dubbelhandig, skryf met my 
regterhand, maar doen baie met my linkerhand, soos om my rekenaar se muis te 
hanteer. 
 
Ek was verder geseën toe my vader, wat bewus was van my passie vir jag en 
gewere, op die ouderdom van ses vir my ‘n Daisy BB windbuks gekoop het met die 
hefboom wat die lug saampers aan die regterkant. As gevolg van natuurlike voorkeur 
het ek van die linkerskouer af begin skiet. Die gemak om dit oor te haal van die 
regterskouer af het egter daartoe gelei dat ek regs begin skiet het. Toe ek nege jaar 
oud was het hy vir my ‘n .177 windbuks gekoop, op tien jaar ‘n Mauser slotaksie .22 
en op dertien ‘n .303 sportmodel, laasgenoemde twee beide met die slothefbome 
aan die regterkant. So het ek, sonder om daarvan bewus te wees, met al my gewere 
– wat later die haelgeweer ingesluit het - regs aangelê en met die dominante oog 
gekorrel. 
 
Toevallig is die veerwildjagter met wie ek gesels het ook ‘n linkshandige met ‘n 
dominante regteroog. Hy vertel my dat hy bewus daarvan is dat daar moontlike 
voordele kan wees as hy regs skiet, maar dat hy dit baie ongemaklik vind en altyd 
van die linkerskouer af skiet. Hy noem ook dat hy verskillende proefnemings gedoen 
het en gevind het dat hy met albei oë ewe goed sien, selfs as hy sy leesbril omdraai 
en met sy regteroog deur die linkerlens kyk en andersom. Ek val hom toe in die rede 
met ‘n opmerking wat sy aandag trek en waarna ek later sal verwys. Ek vertel hom 
ook dat professor Dave Westerhout, my oogarts in Zimbabwe, die persoon is wat 
uitgevind het dat ek oorkruis dominansie van my oë het deur die volgende 
eenvoudige toets te doen: 
 
Identifiseer ‘n merk teen die muur op ooghoogte met beide oë oop en rig die 
wysvinger van jou dominante hand daarop. Maak nou die linkeroog toe, en as jou 
vinger steeds na die merk wys is jou regteroog die dominante een. Maak daarna jou 
regteroog toe, en as jou vinger se beeld na regs spring, is jou regteroog definitief die 
dominante een. Die teenoorgestelde sal bewys dat jou linkeroog dominant is. 
 
Om terug te keer na die punt wat ek genoem het, vertel ek toe vir die oorkruis 
dominante veerwildjagter dat die bevinding dat die nie-dominante oog voldoende is 
vir gewone skiet nie die hele storie is nie. Prof Westerhout het aan my verduidelik dat 
dit jou dominante oog is wat die afstand na en spoed van jou teiken beoordeel, en 
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dat die ander oog dit nie kan doen nie. Dit is waar die probleem lê. Dit maak ‘n groot 
verskil as jy na ‘n vinnig vlieënde voël skiet en jou oog skat die afstand op 25 meter 
terwyl dit eintlik 40 meter is! 
 
Dave vertel toe ook die verhaal van een van sy pasiënte wat vir die afgelope drie jaar 
die wêreldrekordhouer krieketspeler was vir die meeste lopies aangeteken. Hy sê dat 
die rede vir sy sukses is dat hy regs kolf, maar dat sy linkeroog dominant is. As hy 
nou voor die paaltjies staan om die bal in te wag met sy linkerskouer na die bouler, 
beteken dit dat hy lei met sy linker dominante oog en dus die spoed van die 
aankomende bal beter kan beoordeel as die regshandige kolwer wat regteroog-
dominant is en met sy linker swakker oog moet lei. 
 
Ek is hartlik bedank vir die inligting verstrek oor oogdominansie wat ek van professor 
Westerhout geleer het. Die oorkruis dominante veerwildjagter het my verseker dat hy 
in die toekoms gaan oefen om van sy regterskouer af te skiet. 
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‘n Inleiding tot jag met pyl en boog 
 

Deur John M Hamilton 
 
Jag met pyl en boog verskil hemelsbreed van jag met ‘n geweer, en hoewel daar tog 
sekere raakvlakke is met betrekking tot vaardigheid, is daar net soveel wat ‘n totale 
ander ingesteldheid vereis. Hierdie hoofstuk is nie bedoel om te dien as ‘n 
omvattende handleiding oor boogskiet nie, maar eerder as ‘n inleiding tot en 
bekendstelling van die sport. 

 
Een van die magdom oorwegings ter sprake is die kwessie van balistieke. Die 
gemiddelde jaggeweer se trajek is van so ‘n aard dat dit beperk word tot ‘n hoogte 
van 15-20 mm bokant die siglyn op ‘n afstand van 100-150 meter. Oor dieselfde 
afstand sal die pyl se trajek meer as 1500 mm bokant die siglyn wees. Dit beteken 
dat ‘n geweerjagter die afstand na sy prooi met 100 meter kan verkeerd skat, en nog 
steeds die vitale area van ‘n dier tref wat dwars staan. Die boogjagter sal die afstand 
na sy prooi baie meer akkuraat moet skat. Sy toelaatbare fout is beperk tot ‘n meter 
of twee as hy wil verseker dat hy nie sy prooi kwes of mis nie. Dit beteken dat hy baie 
nader aan sy prooi moet kom as die geweerjagter. 
 
Die keuse van toerusting vir boogjag moet ook baie sorgvuldig oorweeg word. Daar 
is hoofsaaklik twee tipes boë beskikbaar vir die moderne boogjagter, naamlik die 
kragboog en die tradisionele boog. Daar is drie tipes tradisionele boë: die primitiewe 
boog, die langboog en die kromboog. Die primitiewe boog word uit ‘n enkel stuk hout 
vervaardig, en word deur slegs ‘n handjievol baie toegewyde en ervare boogjagters 
gebruik wat die spesifieke behoefte het om ‘n primitiewe jagervaring te geniet. 
Kromboë en langboë word meer algemeen gebruik, maar elk het sy eie unieke 
oorwegings en is inderdaad ontwerp om op verskillende maniere geskiet te word. 
 

Die langboog is ontwerp om uit die palm van die hand geskiet te word, en oorweging 
moet geskenk word aan die afstand tussen hierdie punt (waar die boog vasgehou 
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word) en die pylrus (ook genoem pylrak), wat gewoonlik op die lysie van die aanlê 
venster is vir instinktiewe tradisionele boogskutters. Instinktief verwys daarna dat die 
boog sonder ‘n korrel of visier geskiet word. As gevolg van die geboë ontwerp van 
die langboog raak die snaar slegs op twee plekke aan die boog, naamlik waar die 
snaar aan die boog geheg word. Dit gee aanleiding tot ‘n baie stil aksie, en indien die 
boog reg opgestel is en met die korrekte pyle geskiet word, is die vlug van die pyl 
amper geruisloos. 
 
Die kromboog daarenteen is ontwerp om vanaf die basis van die duim geskiet te 
word. Die doel hiervan is om die afstand tussen die hand en die pylrus te verminder 
en sodoende die vermoë om die pyl meer natuurlik te rig wanneer aangelê word, te 
verbeter. Die vorm van die arms (ook genoem ‘vere’) van die kromboog (ook genoem 
‘kurfboog’) leen hom daartoe om meer energie te stoor in vergelyking met die 
langboog. Dit beteken egter ook dat wanneer geskiet word die snaar aan die arms 
van  die boog raak waar dit terugbuig om die kenmerkende kurwe van die kromboog 
te vorm. Dit veroorsaak dat die krombog effe meer geraas maak as die langboog. 
Hoewel die verskil gering is, moet dit tog aandag geniet wanneer die boog opgestel 
word vir jag. 
 
Die langboog is dus effens stiller, terwyl die kromboog weer ‘n kortkop vinniger skiet 
met dieselfde pyle. Die keuse tussen die twee hang hoofsaaklik van persoonlike 
smaak af. 
 
Die kragboog daarenteen is ‘n baie gekompliseerde instrument, veral met betrekking 
tot die opstel daarvan. Dit is heel waarskynlik meer gekompliseerd as die gemiddelde 
jaggeweer. Die eerste kragboë het in die vroeë 1960’s die lig gesien, en verbeterings 

en vooruitgang met betrekking tot die komponente het 
deurgaans tred gehou met tegnologiese vooruitgang in 
die materiale wat gebruik word om die komponente te 
vervaardig. Die kragboog is ongetwyfeld hoofsaaklik 
verantwoordelik vir die ongekende groei in 
belangstelling in boogjag. Dit het aanleiding gegee tot 
die ontstaan van ‘n multi-miljoen dollar industrie in die 
VSA met groei op ‘n daaglikse basis van die 
ontwikkeling van allerhande toebehore. Sommige van 
die toebehore is ontwerp om die jagter se skietvermoë 
te help, terwyl ander slegs sy ego streel! 
 
Die moderne kragboog gebruik ‘n stelsel wat baie 
ooreenstem met die meganiese voordele van ‘n ‘block 
and tackle’ om energie in die boogarms te stoor. 
Hierdie arms word van moderne materiale vervaardig 
wat die kragte wat ontstaan wanneer die boog geskiet 
word kan weerstaan. Die handvatsel is ook gewysig 
om die werkverrigting en doeltreffendheid van die 
wapen te verbeter. Die ontwikkeling van die vorm van 
die kam het ook baie aandag geniet. Aanvanklik was 
die kamme perfek rond, maar oor die jare het die vorm 
verbeter om die snaar optimaal te laat versnel en 
gevolglik die latente energie in die boogarms optimaal 
te benut. Meer onlangs is die enkel-kam tegnologie 
(‘single cam technology’) ontwikkel: een kam in 
samewerking met een ronde wiel. Al die ontwikkelinge 
en verbeteringe vind egter nie plaas sonder die een of 
ander newe-effek nie. Al die verbeteringe in pylspoed, 
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energie storing, trekkrag en andere het tot gevolg gehad dat betroubaarheid nadelig 
beïnvloed is, asook pylstabiliteit en praktiese aanwending. Dit alles werk negatief in 
op die jagter se sukses. 
 
‘n Belangrike negatiewe faktor is die feit dat die moderne kragboog net in die 
vertikale posisie geskiet kan word. Dit is as gevolg van die verhouding tussen die 
gewrig en die pylrus, en die pylrus se verhouding tot die korrel en visier.  Hierdie 
word so belangrik geag dat vervaardigers so ver gegaan het om ‘n klein waterpassie 
in die toerusting in te bou om die jagter te help. 
 
Daar is twee metodes om die snaar te span en die pyl los te laat, naamlik om met jou 
vingers te skiet of om van ‘n sneller gebruik te maak. Daar is ook twee verskillende 
tegnieke om met die vingers te skiet, naamlik om van ‘n vingerskerm (‘finger tab’) 
gebruik te maak, of van ‘n vingerskoen (‘finger glove’). Die vingerskerm en 
vingerskoen kan met enige boog gebruik word, ook met die moderne kragboog. 
Jagters wat met laasgenoemde skiet gebruik egter feitlik uitsluitlik ‘n meganiese 
sneller. Die sneller stel jou in staat om die doeltreffendheid (inherente akkuraatheid) 
van jou toerusting te maksimaliseer. Daar is verskillende soorte meganiese snellers, 
maar hul streef dieselfde einddoel na. 
 
Die volgende hulpmiddel is die armskut (ook genoem ‘armskerm’). Dit word aan die 
linker voorarm van ‘n regterhandse skut vasgegespe. Die armskut is veeldoelig: 
enersyds beskerm dit die skut se arm deur te voorkom dat die snaar die skut beseer 
nadat die pyl vrygelaat is, en andersyds verhoed dit dat los kledingstukke in die pad 
van die boogsnaar kom – laasgenoemde kan die akkuraatheid dramaties beïnvloed. 
Met betrekking tot die krag- en kromboë is die gebruik van ‘n armskut opsioneel 
aangesien daar met die regte tegniek geen moontlikheid is dat die snaar die arm sal 
tref nie. Wanneer daar met ‘n langboog geskiet word is dit egter ‘n noodsaaklike 
stukkie toerusting. Die unieke skietstyl van die langboog veroorsaak dat die skut se 
arm baie naby aan die snaar se trajek gehou word, met ‘n gevolglik groot 
waarskynlikheid dat die arm deur die boogsnaar getref sal word. 
 
Pyle het ook oor die jare aansienlik verbeter. Aanvanklik is houtpyle gebruik, maar 
met onlangse tegnologiese vooruitgang is verander na glasvesel, en later aluminium.  
Meer onlangs met die ontwikkeling van koolstof-grafiet het sogenaamde koolstof pyle 
(ook bekend as ‘grafiet pyle’), asook saamgestelde pyle (aluminium en koolstof-
grafiet) op die mark gekom. Hierdie twee tipes is die mees populêre wat deesdae 
gebruik word. Daar word ook pyle van kevlar vervaardig. Die materiaal wat vir 
pylnokke gebruik word het ook oor die jare verbeter en tred gehou met tegnologiese 
vooruitgang. Daar is vandag verskeie ontwerpe op die mark. Aan die agterkant van 
die pyl word vere geplak om die pyl in vlug te stabiliseer. Hierdie vereplak (‘fletching’) 
het ook met die jare verbeter en deesdae word tot ‘n groot mate van ‘vere’ wat uit 
plastiek vervaardig is gebruik gemaak. Die grootte (lengte en hoogte), asook die 
hoeveelheid vere wat gebruik word, sal afhang van die doel waarvoor die pyle 
aangewend gaan word. Pyle wat vir teikenskiet bedoel is kan van ‘n vereplak 
bestaande uit klein veertjies voorsien word. Jagpyle wat met sogenaamde jagpunte 
(‘broadheads’) voorsien is, is onderworpe aan windstuur (‘wind planing’). Die jagpunt 
tree net soos die vlerke van ‘n vliegtuig op en beïnvloed pylvlug. Gevolglik moet ‘n 
vereplak met groter vere voorsien word om te verseker dat die pyl sekuur trek. Die 
metode waarmee die vere geplak word verskil ook. Die vere kan in-lyn of met ‘n 
kurwe geplak word. Laasgenoemde metode is hoofsaaklik om die pyl te laat roteer 
soos wat die groewe in die loop van ‘n geweer met die koeëlpunt sou doen. Die doel 
van die samestelling van die pyl is om alle komponente perfek simmetries 
aanmekaar te sit om te verseker dat die pyl ‘n stabiele vlugbaan het. 
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Boogjagter skuiling 

Daar is drie metodes om ekstra pyle te dra, naamlik die rugkoker, sykoker en boog-
gemonteerde koker. Boogjagters het egter nie veel van ‘n keuse nie, aangesien die 
enigste praktiese metode om pyle in die veld te dra die boog-gemonteerde koker is. 
Soos met soveel van die ander toerusting is daar variasies op elk van hierdie 
metodes en persoonlike voorkeur speel ‘n belangrike rol by die keuse van ‘n geskikte 
koker. 
 
Daar is ook ‘n magdom verskillende jagpunte om van te kies. Die keuses is 
hoofsaaklik met betrekking tot style en lem grootte. Die tipe prooi wat die jagter 
beoog om te skiet speel ‘n groot rol by die keuse van ‘n jagpunt. Die konstruksie van 
die jagpunt is ‘n baie belangrike faktor, asook die lem se weerstand teen penetrasie. 
’n Enkel lem jagpunt het uit die aard van die saak die beste penetrasievermoë, terwyl 
‘n jagpunt met veelvuldige lemme weer ‘n groter snyarea het en dus meer skade 
aanrig. Die beskikbaarheid van vervangbare lemme is ook ‘n belangrike oorweging 
aangesien ‘n nuwe stel vlymskerp lemme vinnig monteer kan word. Dit is egter so dat 
lemme wat verwyder en met die hand skerpgemaak kan word ook ‘n voordeel bied. 
Dit hang op die ou end af hoeveel tyd en aandag die jagter bereid is om self aan sy 
jag te spandeer. 
 

Om al die regte toerusting te hê, dit 
behoorlik op te stel en te weet hoe om dit te 
gebruik, is maar net die begin. Soos reeds 
genoem moet die boogjagter aansienlik 
nader aan sy prooi kom as die geweerjagter 
voordat hy kan skiet. Dit beteken dat die 
boogjagter tot binne 25 meter van sy prooi 
moet bekruip, of moet antisipeer in watter 
rigting die bokke sal beweeg ten einde die 
regte plek te kies om voor te sit totdat die 
bokke opdaag. Dan kom die oomblik van 
waarheid: kan jy die boog span en in die 
gereed posisie stil hou totdat die geleentheid 
vir ‘n skoot hom voordoen? Dit is 

vanselfsprekend dat hoe langer jy die boog in die gereed posisie moet hou, hoe 
moeër gaan jy word en hoe minder word die kanse dat jy akkuraat gaan skiet. Dit is 
verder ook noodsaaklik dat die jagter nie deur middel van sig, reuk of geluid 
waargeneem word nie. Voeg verder ‘n goeie dosis adrenalen in die mengsel, en ek is 
seker jy begin ‘n prentjie kry van wat ek probeer skets. Die meeste oorsese 
boogjagters jag vanuit skuilings, wat ‘n mate van verligting bied aangesien beweging 
binne in die skuiling nie so maklik deur die prooi opgemerk word nie. Soos ons egter 
reeds weet oorleef die wild in Afrika as gevolg van hul vermoë om gevaar te bespeur.  
Hulle sal vinnig vlug as hulle selfs die geringste onnatuurlike geluid hoor of indien die 
geringste aanduiding van ‘n mensreuk bespeur word. 
 
Dit is voor die hand liggend dat uiterste dissipline aan die dag gelê moet word deur 
die boogjagter, en dat sy optrede in alle opsigte bo verdenking moet wees ten einde 
sy prooi eties te jag. Dit verg uiterste selfbeheersing om na ‘n lang bekruip ‘n skoot 
prys te gee net omdat die skoot marginaal riskant was. ‘n Boogjagter sal uiteraard 
baie minder diere jag as ‘n geweerjagter, en dit is dus absoluut noodsaaklik dat ‘n 
goeie verhouding met die plaaseienaar gehandhaaf word. Jy wil beslis nie 
verhoudings versuur deur swak besluite te neem wat lei tot gekweste of wild wat nie 
opgespoor kan word nie. Onthou, die eienaar laat jou toe om te jag in ruil vir 
inkomste wat hy hoop om te in as gevolg van die wild wat jy skiet, en hy sal nie 
tevrede wees om ure te verkwis om jou brouwerk te beredder nie. Jy moet bowenal 
ook kan saamleef met die nagevolge van jou besluite en aksies. 
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Jy is aan niemand iets verskuldig om ‘n etiese boogjagter te wees nie, 
 
Soos met alle jag is die Provinsiale Ordonnansie van toepassing en die boogjagter 
moet aan al die vereistes voldoen. Bo en behalwe die normale regulasies van 
toepassing op geweerjagters moet die boogjagter in KZ Natal aansoek doen vir ‘n 
spesiale permit om sy toerusting te gebruik om mee te jag. Daar is twee tipes 
permitte beskikbaar: Een is vir elke jag wat jy wil onderneem en spesifiseer datum, 
jagplaas en spesies wat gejag wil word, en word slegs uitgereik indien die eienaar 
geregistreer is by die natuurbewaringsinstansie. Die tweede tipe permit word jaarliks 
aan die boogjagter uitgereik wat die voorgeskrewe boogjag bevoegdheidstoets 
suksesvol afgelê het, en stel hom vry van die vereistes van die eerste permit.  

Daar is ook ‘n addisionele seksie van die ordonnansie wat spesifiek op boogjag van 
toepassing is en dek die verskillende spesies wat gejag mag word met ‘n boog met ‘n 
gegewe trekkrag, asook die tipe jagpunte wat gebruik mag word. 

 

 

 
 

 

Nitron jagpunt ‘Buzz cut’ jagpunt deur 
Muzzy 

Meganiese jagpunte deur 
Blackout. 

 
Soos met alle aktiwiteite wat gepaard gaan met die gebruik van wapens is daar 
belangrike veiligheidsfaktore wat ten alle tye oorweeg moet word. 
 

 Moet onder geen omstandighede ‘n boog droogvuur nie (sonde pyl afvuur). Dit 
sal die boog se vere laat disintegreer met ‘n definitiewe veiligheidsgevaar vir die 
persoon met die boog in sy hande, asook vir enige omstanders in die 
onmiddellike omgewing. 

 ‘n Boog is nie ‘n speelding nie, dit is ‘n wapen wat ontwerp is om dood te maak. 

 Moet nooit jou pyl en boog op enigiets rig behalwe jou voorgenome teiken nie. 

 Moet nooit in die veld loop met ‘n pyl met ‘n jagpunt op in jou hand nie. Die pyl is 
ontwerp om ‘n dier te penetreer, en jou liggaam sal weinig weerstand bied as jy 
per ongeluk struikel. Los die jagpyl in jou koker tot tyd en wyl jy dit nodig kry. 

 Wees uiters bedag op waar jou pyl sal eindig indien jy die teiken sou mis. 
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Etiese jag met die pyl en boog behels toegewyde oefening met jou toerusting en 
vereis dat jy alle moontlike kennis met betrekking tot jou prooi en sy gewoontes 
navors. Soos met enigiets wat ‘n uitdaging bied is daar ook voordele aan gekoppel 
om ‘n etiese boogjagter te wees. Jy sal van binne groei en ‘n hernieude respek vir 
ons fauna en flora ontwikkel, asook vir die wyse hoe die natuur funksioneer en hoe 
ons as mens in die voedselketting inpas. 
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NOODHULP 
 

Basiese Beginsels van Noodhulp 
 
Die doel van hierdie afdeling is slegs om ‘n oorsig te gee oor potensiële gevaarlike 
gesondheidsituasies, en nie om dit in detail te bespreek nie. ‘n Goeie webwerf in 
hierdie verband is www.survivaliq.com 
Jagters word aan baie potensiële gevare blootgestel as hulle hul in ‘n onbekende 
omgewing bevind, en al word daar baie sorg aan die dag gelê, kan ongelukke tog 
gebeur. ‘n Oop vuur word byvoorbeeld gebruik vir kook of warmte. Dit is ‘n aksie 
waaraan die jagter dalk nie by sy huis gewoond is nie, en brandwonde kan maklik 
opgedoen word. As dit jou kookbeurt in die kamp is, kan ‘n ongewone mes waarmee 
jy die groente op ‘n snybord - wat jy tussen jou knieë balanseer - moet sny maklik ‘n 
snywond aan jouself veroorsaak. Dit word sterk aanbeveel dat jagters ‘n erkende 
Noodhulpkursus moet bywoon. Julle is dit verskuldig aan julself, jul mede-jagters en, 
meer belangrik, jul familie. 

 
Dit is vanselfsprekend en logies dat al die lede van ‘n jaggeselskap ingelig moet 
wees as een van die lede ly aan ‘n mediese toestand wat lewensbedreigend kan 
wees. Voorbeelde hiervan is ernstige allergieë soos bysteke, harttoestande of 
diabetes. Sodanige toestande moet met mede-jagters bespreek word sodat korrek 
opgetree kan word indien iets verkeerd gaan. Hierdie gedeelde inligting kan 
lewensreddend wees. 

 
Alle lewensbedreigende toestande moet evalueer en behandel word volgens die 
basiese beginsels van eerstehulp. Hierdie beginsels kan onthou word deur die letters 
ABCD. 

 
A  (AIRWAY ) : maak seker dat die lugweg oop is 
B  (BREATHING) : maak seker dat die pasiënt asemhaal 
C  (CIRCULATION) : die bloedsirkulasie moet doeltreffend wees 
D  (DRIP/DRUGS) : binne-aarse infuus en middels word toegedien. 

 
Lugweg 
‘n Oop lugweg is lewensnoodsaaklik. Die lugweë kan verstop wees deur vreemde 
voorwerpe in die mond en keel, bv. tande, bloed of braaksel. Dit kan ook geblokkeer 
word deur die tond wat terugval in die keel wanneer ‘n pasiënt bewusteloos is. 

 

Sirkulasie 
Ingekorte sirkulasie kan veroorsaak word deur hartprobleme, bv. ‘n hartaanval, of 
probleme met sirkulasie, bv. bloedverlies. 
 
Ondoeltreffende sirkulasie kan deur een of meer van die volgende uitgeken word: 
Afwesige pols by gewrigte of nek 
Blou/bleek verkleuring van pasiënt 
Soms sigbare massiewe bloeding 
Pasiënt is gewoonlik bewusteloos 
Geen hartklop is in die borskas waarneembaar nie 
 

http://www.survivaliq.com/
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Behandeling 
Stop enige bloeding met direkte druk of toerniket en plaas pasiënt in die skokposisie: 
op sy rug met bene ongeveer 30 cm gelig 
 

Skok 
Skok is ‘n tekort aan suurstof in die weefsel as gevolg van ‘n tekort aan sirkulerende 
bloed. Die vitale organe (brein, niere, ens.) is veral sensitief vir ‘n suurstoftekort as 
gevolg van skok. 
 
Daar kan tussen twee tipes skok onderskei word, naamlik: 

 Skok weens ‘n verlies aan sirkulerende bloed, bv. bloeding, brandwonde, ens. 

 Skok wanneer die volume van die bloedsisteem toeneem weens die verwyding 
van arteries onder die invloed van die senustelsel. Dit is die tipe skok wat 
voorkom as gevolg van ‘n allergiese reaksie teen slangbyt teëgif, penisilien, 
bysteke, ens. 

 
Tekens van skok: 

 Bleek vel 

 Swaar asemhaling 

 Pasiënt dors en naar 

 Oë dof en pupille verwyd 

 Asemhaling vinnig en vlak 

 Pols vinnig en swak 

 Bewusteloos as gevolg van suurstoftekort in die brein 
 
Behandeling: 

 Behandel die oorsaak. Stop die bloeding indien moontlik. 

 Plaas die pasiënt in die skokposisie: op rug, bene reguit 

 Lig die bene ongeveer 25-30 cm sodat bloed kan terugvloei na die vitale organe 
waar dit nodig is 

 Hou pasiënt kalm en kry mediese hulp 

 Pasiënt moet GEEN alkohol inneem nie 

 

Brandwonde 
Beserings weens brandwonde is baie algemeen in die bos. Dit kan wissel van klein 
pynlike wonde tot lewensbedreigende toestande. In die bos word brandwonde 
meesal veroorsaak deur gloeiende kole, kookolie, kookwater of katastrofes soos 
slaapsakke, voertuie of strooidakke wat aan die brand raak. Chemikalieë soos 
batterysuur kan ook brandwonde veroorsaak. Die erns van brandwonde word bepaal 
deur die diepte (1e tot 4e graadse) en die omvang (as ‘n persentasie van die 
liggaamsoppervlakte). Enige brandwond groter as 9 vierkante cm (3 x 3 cm) of dieper 
as graad 2 (veldikte) moet na ‘n geneesheer verwys word. 

 
Behandeling 
Klein brandwonde: 

 Verwyder onmiddellik die oorsaak van die brandwond 

 Hou die gebrande deel van die liggaam onder koue water vir ten minste 10 
minute 

 Verwyder ringe, horlosies, ens. voordat swelling intree 

 Verbind die wond met skoon gaas of verbande 

 Kry mediese hulp 

 Moet nie pleisters opplak, salf of room aansmeer of blase oopmaak nie. 
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Groot brandwonde (groter as 5% van die liggaamsoppervlakte): 

 Maak die pasiënt gemaklik en vermy kontak tussen die gebrande deel en die 
grond indien moontlik 

 Verwyder versigtig verbrande, brandende of deurweekte klere 

 Verwyder ringe, horlosies, ens. voordat swelling intree 

 Verbind die wond met skoon gaas of verbande 

 Moet nie salf of room aansmeer, blase oopmaak, of enigiets verwyder wat aan 
die wond vas is nie 

 Begin met behandeling vir skok: skokposisie, infuus indien nodig 

 ABC van noodhulp indien nodig 

 Vervoer pasiënt na geneesheer of hospitaal 

 

Oogbeserings 
Penetrerend: 

 Moenie op die oog druk nie. Moenie vreemde voorwerpe verwyder nie. 

 Maak ‘n gaasverband en sny ‘n opening in wat om die vreemde voorwerp sal pas 

 Plaas die verband en ‘n plastiese beker of iets soortgelyks oor die oog en heg 
vas met ‘n verband 

 Moet nie die pasiënt iets te eet of drink gee nie 

 Bedek die ander oog ook 

 Vervoer na geneesheer of hospitaal 
 
Nie-Penetrerend: Vreemde voorwerp in oog 

 Maak seker oog is nie gepenetreer nie 

 Novesine oogdruppels indien beskikbaar 

 Dop boonste ooglid op met ‘n vuurhoutjie of wattestokkie 

 Vee vreemde voorwerp uit met watte of sneesdoekie 

 Gebruik antibiotiese oogsalf en pynstil tablette 

 GEEN VERDERE NOVESINE 

 

Hitte Probleme 
Hierdie situasies ontstaan van blootstelling aan oormatige hitte en word dikwels 
vererger deur dehidrasie 

 
Hitte Uitputting 
Dit gebeur wanneer die liggaam te veel vog verloor weens oormatige sweet, 
onvoldoende vloeistofinname en blootstelling aan hitte. 
 
. Tekens 

Dors, hoofpyn, krampe, vinnige pols, duiseligheid, naarheid en braking, verlies 
aan eetlus en spierswakheid. 

. Behandeling 
Rus. Laat toe om in die skadu af te koel, maak nat met water, verwyder klere. Gee 
klein slukkies vloeistof per mond, verkieslik nie-alkoholies. Onthou dat indien 
hierdie maatreëls betyds toegedien word hittesteek voorkom kan word. 

 
Hittesteek 
Hierdie is ‘n lewensbedreigende situasie wat plaasvind wanneer die liggaam se 
normale hitteregulerings meganisme faal en die liggaamstemperatuur tot bokant 
40°C styg 
. Oorsake: 

Hoë omgewingstemperatuur 
Aangebore geneigdheid tot hitte sensitiwiteit 
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Ontwatering; 
Swak akklimatisering (persoon van ‘n koeler klimaat) 
Veral gevaarlik wanneer in die somer gejag word 

. Simptome: 
Pasiënt kla van hoofpyn en duiseligheid 
Pasiënt raak gedisoriënteerd en tree eienaardig op 
Vel is rooiwarm en droog 
Rektale temperatuur bokant 41°C 
Indien dit nie behandel word nie sal dit gevolg word deur bewusteloosheid en 
dood 

. Behandeling: 
Hou pasiënt stil en laat in skadu lê 
Gee vloeistowwe per mond, en indien moontlik per intraveneuse infuus 
Vervoer pasiënt na geneesheer of hospitaal 

. Voorkoming: 
Akklimatisering en oefening 
Vitamien C: begin inname twee weke voor jag 
Drink gereeld water en sorg dat dit altyd beskikbaar is 
Dra ligte klere wat afkoeling bevorder 

 

Noodhulptoerusting 
 

Hier volg ‘n lys van die absolute minimum wat in ‘n jagter se Noodhulptassie moet 
wees. Ondervinding sal help om die lys uit te brei. Vul aan en vervang items gereeld. 

 

Verbande 1x 50, 
75mm rolle 

Burn Shield, paraffien gaas Hakspelde, verskeie 
groottes  

Elastoplast 75mm, 
klein gemengde 
pleisters, Steri-
strips, plastiese vel 

Panado/Ibuprofien/Aspirin/Disprin Wegdoenbare mond tot 
mond resussitasie 
apparaat 

1 kursus 
Amoksisillien 
antibiotika 

Gastrolite, Imodium, Pectrolyte Betadine salf 

Steriele deppers Driehoekige verbande Sout en mineraal 
vervangingstablette 

Ondersoek 
handskoene, klein 
spieëltjie 

Allergex Tablette/Sinutab Stingoze, Vicks, 
neussproei 

Inspuit naalde 21g Ruimte kombers Friars Balsem/jodium 

Pinsette, skêre, 
 skalpellem 

Oogdruppels en oogverband, 
Novesine 

Klein Spiritus, TCP,  

Valoid / 
Antihistamien 

Keel suigpille Sonbrand verligting room 

Deep Heat of 
soortgelyk 

Glukose lekkers Sanitêre 
doekies/tamponne 
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INSEKTE EN ARACHNIDA BYTE 
 
 
Malaria 
Verskeie dele van die land is malaria gevaarsones. Mpumalana, Limpopo en Noord 
Zululand is tipiese risiko areas. 
 
Malaria is ‘n parasitiese siekte en word oorgedra deur die vroulike Anopheles 
funestus muskiet. Simptome van die siekte is onder andere kouekoors, hoofpyne 
naarheid en braking met ‘n erge koors. Die aanvanklike simptome van malaria voel 
soos ‘n griep of verkoue. Indien malaria nie behandel word nie, kan dit noodlottig 
wees. 
 
Voorkomende maatreëls sluit in die gebruik van muskietnette, insekdoders en 
afweermiddels, en die dra van lang moue en langbroeke gedurende die mees 
aktiewe tye, vroegoggend en vroegaand. 
 
 

Profilaktiese tablette soos Malanil, Chloraquin 
(Daraclor of Plasmoquin) of Paludrien is ook 
effektief. Verkry die advies van ‘n geneesheer of 
apteker voordat ‘n rit na ‘n risiko gebied onderneem 
word. (Sien aanbevole leesstof) Vir behandeling 
blyk Halfan doeltreffend te wees, asook Coarterm.  
 
Soek verkieslik mediese hulp. 
 

 
 
 
Bosluiskoors 
Bosluiskoors word veroorsaak deur die organisme Rickettsia conorii en word deur 
klein rooi-bruin bosluise oorgedra. Die siekte kom in alle dele van die bosveld voor 
waar daar bosluise is. Dit is meer verspreid as malaria, maar is feitlik nooit dodelik 
nie. 
 
Simptome is koors, kouekoors, hoofpyne en soms ‘n uitslag. Gewoonlik is daar ‘n 
tipiese bytplek sigbaar – ‘n geswolle, soms pynlike of jeukerige rooi area met ‘n swart 
area in die middel. 
 

Die siekte kan doeltreffend met die antibiotika Tetrasiklien behandel word. Persone 
wat dikwels aan die slekte blootgestel word bou ‘n immuniteit op. Voorkomende 
maatreëls sluit in om die bene en blootgestelde areas met ‘n afweermiddel in te vryf, 
en om die klere, sokkies en skoene met Bayticol of soortgelyke insekdoder te spuit. 
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Bont bosluise  

Amblomma hebraeum  

Drie gasheer bosluis 

Amblyomma hebraeum is die belangrikste bont 
bosluis in Suid Afrika. Die manlike spesies het die 
kenmerkende bont of gekleurde patrone, en beide die 
mannetjies en wyfies het baie lang monddele. 

 Verspreiding: hulle kom in die oostelike dele 
van die land voor waar die reënval en 
gemiddelde temperatuur hoër is. Die bont 
bosluis verkies die bosveld bo grasveld. 

 Plek van aanhegting: nimfe word aan die 
voete gevind en larwes op die kop. Volwasse 
bosluise verkies die haarlose areas van die 
liggaam, die maag, lies, armholte en die area 
rondom die anus. 

 

 

 

 

Bontpoot bosluise 

Hyalomma marginatum rufipes and H.truncatum  

Twee-gasheer bosluis 

 Verspreiding: wydverspreid, behalwe in 
winter reënval gebiede en hoogliggende 
gebiede met sneeuneerslae in die winter. 

 Plek van aanhegting: rondom die anus, 
maar ook op die buiklyn, tussen die hoewe 
en die punt van die stert. 

Belangrik: bontpoot bosluise kan Kongokoors in 
mense en anaplasmose oordra. 
 
Vergunning van: www.afrivet.co.za Veld Talk 
 

http://www.afrivet.co.za/
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Spinnekop byte 

Hoewel minder opvallend, is spinnekoppe volop. Hulle groottes wissel vanaf die groot 
bobbejaanspinnekop met ‘n deursnit van 35 mm tot spinnekoppe kleiner as ‘n speld 
se kop. 
 
Daar is hoofsaaklik ses tipes van geneeskundige belang. 
 
Sitotoksies  

    

Bobbejaanspinnekop Ses-oog 
krapspinnekop 

Sakspinnekop  Vioolspinnekop 

 
Bobbejaanspinnekop  (Theraposidae)  
Sakspinnekop  (Clubionidae) 
Vioolspinnekop  (Loxoscelidae) 
Ses-oog krapspinnekop  (Sicariidae) 
 
Hulle gif tas weefsel aan, soortgelyk aan adders, maar die weefselskade is op ‘n baie 
kleiner skaal. As daar onverklaarbare septiese sere ontstaan wat nie op antibiotika 
reageer nie, moet spinnekopbyte egter oorweeg word. 
 

Neurotoksies 

 

 
Knopie of Swart Weduwee spinnekoppe ‘Wandering’ spinnekop 

 

Knopiespinnekoppe of Swart Weduwee spinnekoppe  (Theriidae) 
Byte van hierdie spinnekoppe is soortgelyk aan mambagif. In SA is daar drie soorte 
knopiespinnekoppe waarvan Latrodectus indistinctus die giftigste is. Simptome is: ‘n 
pynlike bytplek, angstigheid, borskaspyn, hoofpyn, afwisselende hitte en kouekoors 
en asemhalingsverlamming. 
 
Hierdie is die mees dodelike van SA spinnekoppe. Behandeling behels die ABC van 
Noodhulp en onmiddellike vervoer na ‘n hospitaal of mediese fasiliteite. ‘n Teëgif is 
ook beskikbaar. 
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Neuro/Kardiotoksies 
‘Wandering’ spinnekoppe  (Ctenidae) 
Hierdie spinnekoppe beweeg snags en kan in opgevoude klere, skoene of 
slaapsakke beland. Hulle gif is beide neuro- en kardiotoksies en tas die asemhaling 
en hartspier aan. Geen noodlottige gevalle is nog aangemeld nie. Moniteer die 
pasiënt en verkry geneeskundige hulp indien nodig. 
 

Skerpioene  
Suid Afrikaanse skerpioene kan in hoofsaaklik twee tipes verdeel word: 
 
Scorpionidae 

 
Hulle het groot en lang knypers en het 
gevolglik nie ‘n sterk gif nodig om hul prooi te 
dood nie. Hulle is dus nie baie giftig nie. 
 
 
 
 
 
 

 
Buthidae (Parabuthus spesies) 

 
Hulle het klein knypers en ‘n groot stert. As 
gevolg van die klein knypers het hulle ‘n sterk 
gif nodig om hul prooi te dood. Hulle is baie 
giftig en kan dodelik wees. 
 
 
 
 
 
 

 
Behandeling: bevestig dat dit wel ‘n skerpioensteek is. Indien moontlik, vang of maak 
die skerpioen dood vir identifikasie. Reinig die wond met ‘n ontsmetmiddel. Gee die 
sterkste pynstiller wat beskikbaar is en vryf brandspiritus of alkohol op die wond. 
Yspakke sal ook help. Indien Parabuthus tipe, kry geneeskundige hulp binne 6 ure. 
Indien Scorpionidae tipe, hou onder waarneming vir 24 uur. Indien geen beterskap, 
verkry geneeskundige hulp 
 

Bysteke 
Bye kom algemeen voor en persone wat allergies vir bysteek is het gewoonlik 
medikasie byderhand, en hulle behoort ‘n Medic-Alert waarskuwingsplaatjie te dra. 
Die medikasie is gewoonlik ‘n anti-histamien of kortisoon. As asemhalingsprobleme 
voortduur moet dringende geneeskundige aandag verkry word. 
 
Dit is absoluut noodsaaklik dat ‘n jagter wat allergies vir bysteek is sy kollegas inlig 
rakende sy toestand, asook waar sy medikasie gevind kan word in geval van ‘n 
noodtoestand. 
 
Na ‘n bysteek moet die angel nooit uitgetrek word nie, maar wel met ‘n mes 
afgeskraap word. Dit sal voorkom dat nog meer gif in die wond ingespuit word. 
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STAP-VIR-STAP SLANGBYT NOODHULP 
 
 
Ter aanvang behoort alle jagters vertroud te wees met die tipes slange wat in Suid-
Afrika voorkom, en aandag gee aan watter giftig is en watter nie. Ongelukkig word 
slange nog te dikwels kwaadwillig behandel as gevolg van ‘n algemene gebrek aan 
kennis van hierdie reptiele. 
 
In ag genome hoe baie jagters en buitelewe entoesiaste elke jaar in die natuur 
beweeg en hoe min slangbyte daar plaasvind, is dit duidelik dat slange hul bes doen 
om ons te vermy. As ons dan ook ons kant bring het ons min om van hulle te vrees. 
 

Basiese reëls om slangbyte te voorkom 
 
Wees versigtig – kyk waar jy trap. 
90% van slangbyte is die gevolg van pogings om die slang te vang of te dood – los 
hulle uit! 
Dra stewels en ‘n langbroek in die bos of veld, veral snags. 
Trap bo-op en NIE OOR stompe en klippe. 
Moet nooit jou hande of voete in gate in die grond of in bome plaas nie. 
Moet nooit jou vingers onder klippe, stompe of enige ander voorwerp insteek as jy dit 
wil optel nie. 
Bly weg van ‘dooie’ slange – baie veins ‘n skyndood in selfverdediging. 
Slange sal ook pik in selfverdediging of as hulle gesteur word. 
 

SLANGBYTE 
 
In die geval van ‘n slangbyt moet die volgende stappe gevolg word: 
 
Draai ‘n druk- of rekverband ferm om die area van die wond en bedek die hele 
ledemaat. Pas drukking met die hand toe op die bytplek totdat ‘n verband beskikbaar 
is. Indien geen verband beskikbaar is nie, kan stroke materiaal gebruik word. NB: die 
verband moet slegs die bloedvloei vertraag, NIE HEELTEMAL AFSNY NIE. As 
spalke redelik beskikbaar is, bind hulle weerskante van die ledemaat om dit te 
immobiliseer. (Tentpale of reguit takke sal ook werk.) Lig die ledemaat op om die 
bloedvloei te vertraag. 
 
Bly kalm – gee die pasiënt ondersteuning en bemoediging. Moet nie die pasiënt 
toelaat om onnodig te beweeg nie. Moniteer die pasiënt: noteer die simptome en die 
tyd wat dit geneem het om te verskyn, asook die omstandighede van die byt. Tree 
vinnig en kalm op met sorgvuldige beplanning. 
 
NB: Jy HOEF NIE die slang te vang, dood te maak of selfs te identifiseer vir 
doeltreffende behandeling nie. Die geneesheer sal vasstel tot watter van die drie 
groepe die slang behoort volgens die simptome van die pasiënt. As jy egter in elk 
geval die slang doodgemaak het en dit nie kan identifiseer nie, neem dit na die 
hospitaal vir identifikasie. 
 
Die pasiënt moet simptomaties behandel word, dit is soos die simptome ontstaan.  
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Wenke vir die aanwending van ‘n drukverband 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertraag net die bloedvloei. MOET DIT NIE AFSLUIT NIE. 
Heg die verband aan vanaf die vingerpunte/hand tot oksel of tone/enkel tot lies, 
afhangende van die ligging van die byt. Moet egter nie huiwer oor waar om te begin 
nie – BEGIN DADELIK. 
 
MOET NIE antiserum gebruik behalwe in ‘n hospitaalomgewing nie. 
MOET NIE die wond sny of uitsuig nie. 
MOET NIE ‘n toerniket aanbring wat die bloedvloei stop nie. Dit veroorsaak selskade 
en moontlike verlies van die ledemaat. 
MOET NIE die pasiënt onnodiglik beweeg nie. 
MOET NIE tyd mors nie. 
MOET NIE probeer om die slang te vang of dood te maak nie. Identifikasie is nie 
noodsaaklik vir behandeling nie. 
MOET NIE paniekerig raak nie. Dood as gevolg van slangbyte is seldsaam. 
MOET NIE die pasiënt enige kos of water toedien nie. Dit kan asemhaling belemmer. 
MOET NIE kalium permanganaat in die wond vryf of die ledemaat in tuismedikasies 
doop nie. 
MOET NIE die ergste aanvaar nie. Meer mense sterf weens bysteke as van 
slangbyte. 
 
Veranderlikes (Faktore wat die erns van die byt beïnvloed): 

 Hoeveelheid gif ingespuit 

 Plek van die byt – kop, nek, romp 

 Weefsel tipe – spier, aar, slagaar 

 Diepte van byt – diep of oppervlakkig 

 Reaksie van die pasiënt – kalm of geskok/paniekerig 

 Fisieke gesondheid van pasiënt 

 Ouderdom van pasiënt 

 Fisiese grootte van pasiënt 

 Sensitiwiteit van pasiënt – hiperallergies 

 Tydsverloop voor aanvang van behandeling 

 Aard van geneeskundige behandeling toegepas 

 Aard van geneeskundige behandeling ontvang 

 Disposisie van die slang en die omstandighede tydens die byt 
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Feite om te onthou 
Neurotoksiese slanggif is snelwerkend. Hemotoksiese slanggif is stadigwerkend. 
Wanneer twyfel bestaan of die slang giftig is of nie, volg die STAP-VIR-STAP 
NOODHULP. Simptome behoort binne die eerste uur te ontwikkel. 
 
Pofadders word geag as verantwoordelik te wees vir 70% van alle slangbyte. Hulle 
is ook een van die spesies wat die vinnigste kan pik. Hulle is in staat om beide 
vorentoe en sywaarts te pik. 
 
Die Spoegkobra se gif is alleen skadelik as dit in ‘n oop wond of sny beland. Indien 
dit in die OË gespuit word sal dit soos seep brand. Was die oë dadelik uit met water 
of enige neutrale vloeistof wat nie skadelik vir die oë is nie, selfs urine. Bedek die oë 
met ‘n doek of donker bril omdat dit baie lig sensitief sal wees. Dit veroorsaak nie 
blindheid nie. 
NB: Spoegkobras het gefikseerde voorgiftande (sien Giftande Groepering) en kan 
akkuraat spoeg vanaf feitlik enige posisie. 
 
Boomslange varieer heelwat in kleur vanaf jong tot volwasse en manlik tot vroulik, 
en kan wissel van bruin tot grys tot groen. Byte is uiters skaars. 
 
Voëlslange is baie goed gekamoefleer en byte van hulle is baie skaars. Geen 
antiserum is beskikbaar of selfs nodig nie. Byte word simptomaties behandel. 
 
Bergadders is hoofsaaklik neurotoksies. Simptome sluit oogspierverlamming in. 
Nota: ‘n Slang se tong is nie skadelik nie, dit word gebruik vir smaak en reuk. 
 
VINNIGE EN KALM OPTREDE SPAAR TYD EN RED LEWENS! 
  

GIFTANDGROEP EN SPESIES TABEL 

Giftandgroep en 
Spesies 

Tipe gif, aksie en simptome Tyd  

Skarnier Voor 
Giftande 

Adders en 
Spoegkobras  

Sitotoksiese gif val die selle en weefsel aan, veral bloed en 
bloedvate. Dit veroorsaak erge pyn, swelling van die ledemaat 
en blaasvorming. ‘n Onbehandelde byt kan noodlottig wees 
weens bloedverlies, dehidrasie en sekondêre infeksie. 

24 uur tot 2 weke 

Gefikseerde Voor 
Giftande 

Mambas  

 

Neurotoksiese gif tas die vermoë om asem te haal aan. Vroeë 
simptome: ‘spelde en naalde’, duiseligheid, swak koördinasie, 
sloerspraak, oormatige salivering en hangende ooglede. Dit 
word gevolg deur probleme met asemhaling. 

30 minute tot 6 uur 

Agter Giftande 

Boomslang & 
Voëlslang  

Hemotoksiese gif verdun die bloed sodat dit deur die wande 
van die are kan syfer. Vroeë simptome: hoofpyne, naarheid, 
diarree, letargie, verstandelike disoriëntasie, kneusing en 
bloeding by die bytplek en alle liggaamsopeninge 

4 dae tot 3 weke 

 
Nota: Spoegkobras het gefikseerde voor giftande 
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Hoe om ‘n slang te identifiseer 
Indien ‘n slang gesien word, let op vir die volgende identifiserende kenmerke: 
Kleur en merke 
Lengte – liniaal of besemstok 
Kleur van buik 
Vorm van kop 
Lang dun of stomp stert 
Reaksie van die slang 
Geografiese area van die slang 
 

Antiserum  
Daar is twee tipes antiserum vir slangbyt: 
POLIVALENT – ‘n breë spektrum serum vir gebruik in die meeste gevalle van 
slangbyt 
MONOVALENT – spesifiek geformuleer slegs vir Boomslangbyte 
Die antiserums is beskikbaar by die SAIMN (Suid-Afrikaanse Instituut vir Mediese 
Navorsing) 
TEL: 011-882-9940 (alle ure) 
Serum moet SLEGS in ‘n hospitaalomgewing toegedien word. 
 
Om werklik doeltreffend te wees moet antiserum binne-aars binne 12 ure toegedien 
word, afhangende van veranderlikes. Hiperallergiese persone kan probleme met 
asemhaling ondervind. 
Die dosis van antiserum is dieselfde vir kinders en volwassenes. Oordosering met 
antiserum is dus nie moontlik nie. 
Antiserum word van perdeserum vervaardig en die reaksie teenoor die serum 
kan meer ernstig wees as teenoor die slanggif. 
 
Seeslange het ‘n kombinasie van miotoksiese (spieraantasting) en neurotoksiese gif. 
Byte is uiters seldsaam en serum is gewoonlik nie beskikbaar is Suid-Afrika nie. 
 
NOTA AAN GENEESHERE: wanneer antiserum vir neurotoksiese byte toegedien 
word moet adrenalien en antihistamien reeds opgetrek wees. Kortisoon neem ‘n paar 
uur om effektief te wees en is dus nie ‘n noodmaatreël nie. 
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VALKEJAG 
deur 

Suid Afrikaanse Valkeniers Vereniging 
 
 
Definisie:  Valkejag is die kuns om wilde prooi met ‘n afgerigte valk te jag. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGTERGROND VAN VALKEJAG 
 
Die kuns van valkejag is die oudste sport in die wêreld, moontlik vier duisend jaar 
oud, en het ontwikkel op die vlaktes van sentrale Eurasië.  Die jagters in die Midde 
Ooste en sentraal Eurasië het valke afgerig om wild te vang vir kos en vir die sport. 
Sir Henry Layard het ‘n valkreliëf wat ‘n valkenier uitbeeld in die ruïnes van 
Khorsabad in Mesopotamië gedurende die laaste eeu ontdek, en dit dateer 
waarskynlik terug na 1700 v.C. (Harting, 1891: Bibliotheca Accipitraia in Glasier, 
1995). Valkejag het daarna na die Weste versprei. Teen die vierde eeu n.C. was 
valkejag welbekend in Europa, en om en by die sesde eeu n.C. is dit in Engeland 
beoefen toe die konings van Suidelike Engeland aanhangers geword het. Alfred die 
Grote (849 n.C. tot 899 n.C.) was ‘n bedrewe en ywerige valkenier. 
 
Die sosiale geskiedenis van Brittanje van voor die Normandiese Verowering tot die 
einde van die 17de eeu is vol verwysings na valkejag. Die valke is beskou as simbole 
van mag en invloed, terwyl kleinboere die valke gebruik het om die spens te help vul. 
Hulle is ook gevind in wapenskilde en op familieskilde. Soms is hulle gegee as 
betaling van ‘n losprys en as huurgeld vir grond. Die Middeleeue was die bloeityd van 
valkejag. 
 
Teen die einde van die 17de eeu met die uitvinding van die haelgeweer en die 
Afbakeningswet het valkejag egter sy populariteit verloor as ‘n wyse om die spens te 
vul. Die geweer het die sportman se vermaak geword. Valkejag het slegs ‘n 
ontspanningsaktiwiteit geword, gewoonlik geassosieer met die aristokrasie en verwys 
na as die ‘sport van konings’. Slegs die edelmanne het die luuksheid van vrye tyd en 
jaggebiede gehad. 
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Die vroegste aanduiding van valkejag in Suidelike Afrika kan gevind word in die 
museum van ‘The Great Zimbabwe’ naby die dorp Masvingo in Zimbabwe, waar ‘n 
metaalvoorwerp geïdentifiseer is as ‘n Arabiese valkejag klok. Verskeie beelde van 
voëls uit seepsteen gekerf kan op die terrein, wat tussen die 11de en 16de eeue n.C. 
gefloreer het, gevind word en toon merkwaardige ooreenkomste met ‘n valk wat op ‘n 
sitblok, soos deur valkeniers gebruik, sit. 
 
Die volgende vermelding van valkejag in Suider Afrika was in die laat 1930’s met 
Majoor W. Eustace Poles wat in Zambië gewoon het. Hy het vir verskeie jongelinge 
die kuns van valkejag aangeleer. Kort voor die Tweede Wêreldoorlog (1939-1945) is 
‘n Duitse immigrant, Heinie Von Michaelis, beskou as die eerste aktiewe valkenier in 
Suid-Afrika. Valkejag is in elk geval ‘n relatiewe jong sport in Suid-Afrika met sowel 
die lang- en kortvlerk valk wat vir ‘n verskeidenheid prooi gebruik word. 
 
Daar is op die oomblik (2008) net minder as 200 aktiewe valkeniers in Suid-Afrika 
wat aan verskeie provinsiale klubs behoort – dus ‘n sport wat deur ‘n klein aantal 
toegewyde individue beoefen word. In 1990 is die Suid Afrikaanse Valkeniers 
Vereniging (SAVV) gestig wat alle aspekte van valkejag koördineer. Valkejag is 
wettig in al nege provinsies van Suid-Afrika. 
 

DIE DOELSTELLINGS VAN SAVV 
1) Om die standaarde vir valkejag in Suid-Afrika in stand te hou en te ontwikkel; 
2) Om kommunikasie tussen valkeniers landwyd te bevorder;  
3) Om die Suid-Afrikaanse valkeniers en hul belange op streekvlak, nasionaal 

en internasionaal te bevorder deur middel van affiliasie aan verenigings soos 
die Internasionale Vereniging vir Valkejag en die Bewaring van Roofvoëls, die 
Afrika Unie vir Valkejag, die Werkgroep van die Bedreigde Wildlewe Trust vir 
Roofvoëls en die Konfederasie van Jagtersverenigings in Suid-Afrika; 

4) Om valkeniers aan te moedig om deel te neem aan bewaring en 
wetenskaplike navorsing ten opsigte van roofvoëls en die omgewing; 

5) Om Suid-Afrikaanse valkeniers te verteenwoordig by onderhandeling en 
samewerking met bewaringsinstansies; 

6) Om die welsyn van roofvoëls wat vir valkejag gebruik word te verseker. 
 

SPESIES GEBRUIK VIR VALKEJAG 
 
Kortvlerke: Swart sperwer (Accipiter melanoleucus), Afrika sperwer (Accipiter 
tachiro), Ovambo sperwer (Accipiter ovampensis), Rooibors sperwer (Accipiter 
rufiventris) en Klein sperwer (Accipiter minullus), Gebande sperwer (Accipiter 
badius), Witkruis sperwer (Melierax gabar) en Singvalk (Melierax sp.). 
 
Breëvlerke: Afrika jagarend (Aquila spilogaster), Breëkoparend (Polemaetus 
bellicosis), Witkruisarend (Aquila verreauxii), Kroonarend (Stephanoaetus coronatus) 
en Rooiborsjakkalsvoël (Buteo rufofuscus).  
 
Langvlerke: Edelvalk (Falco biarmicus), Swerfvalk (Falco peregrinus), Rooinekvalk 
(Falco chicquera) en Taitavalk (Falco fasciinucha), Rooivalk (Falco tinnunculus), 
Groot Rooivalk (Falco rupicoloides). 
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GRADERING VAN VALKENIERS: 

 

1. Valkeiers word gegradeer volgens hul 
ondervinding, en die valke wat hulle mag vang of mee 
jag word ooreenstemmend gespesifiseer;  

 
2. Meester, A- en B-graad valkeniers word 
uitgenooi om as eksaminatore op te tree om die 
bevoegdhede van nuwelinge en valkeniers met minder 
ondervinding, en wat vir hoër graderings aspireer, te 
assesseer;  
 
3. Aansoekers moet opbetaalde lede van hul 
provinsiale klub wees en die lidmaatskap moet in stand 
gehou word solank hy/sy in besit van ‘n roofvoël is. 
 

KRITERIA VIR DIE GRADERING VAN VALKENIERS 
 
Leerling – D graad  
 
Alle nuwe lede ondergaan ‘n amptelike vakleerlingskap. Dit behels ‘n tydperk 
(gewoonlik een jaar) waarin hulle waarnemings doen by aktiewe gegradeerde 
valkeniers, een van wie as mentor of borg aangewys word, sowel as die 
voorbereiding van hul toerusting en hokke. Sodra hulle gereed voel moet ‘n 
eksamen, opgestel deur die provinsiale klub, afgelê word. Na die suksesvolle 
aflegging van die eksamen kies hulle ‘n Meester, A of B graad valkenier om as 
mentor op te tree. Die mentor moet die hokke en uitrusting nagaan. Wanneer ‘n 
leerling deur die mentor gereed geag word, mag hulle die eerste valk versorg en 
afrig. Dit geskied onder streng toesig van die mentor wie verantwoording moet doen 
aan ‘n komite oor die leerling se prestasie.  Die valke waartoe ‘n D-graad valkenier 
toegang het, is die rooiborsjakkalsvoël, rooivalke, groot rooivalke en Afrika sperwers. 
 
Nuweling – C graad 
 
Aanvaarding in hierdie graad word gebaseer op: 
 
1. Die toestand van die valk; 
2. Die staat van afrigting waarin die valk verkeer; 
3. Die valk se reaksie op bevele of stimuli vanaf die valkenier en die algemene 

verhouding tussen die valk en valkenier in ander opsigte; 
4. Antwoorde verskaf op informele vrae aan die valkenier deur die eksaminator 

en mentor. 
 
Voëls beskikbaar vir C-graad valkeniers is enige van die D-graad voëls, sowel as die 
witkruis spewer, singvalke en gebande spewers. 
 
Algemene Valkenier – B graad 
 
‘n B-graad valkenier moet kan toon dat hy/sy ‘n valk reg en verantwoordelik kan 
hanteer deur gebruik te maak van aanvaarbare valkejag tegnieke. Dit is belangrik dat 
die applikant baie entoesiasties moet wees om met die valk te jag. Algemene 
valkeniers moet toegang hê tot duiwe en ‘n afgerigte patryshond. Verder moet hy ‘n 
telemetriesender besit met ‘n gepaste ontvanger tot sy beskikking.  
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Die voëls wat vir die Algemene Valkenier beskikbaar is, is die vir die vorige twee 
grade, sowel as ‘n edelvalk met ‘n onvolwasse verekleed, rooiborssperwer wyfie, 
Ovambo sperwer, swart sperwer en die Harris valk. Vir ander spesies kan aansoek 
gedoen word, onderhewig aan spesiale oorweging van die provinsiale klub se 
komitee en gebaseer op verdienste en omstandighede. Die B-graad valkenier mag 
optree as ‘n mentor as hy vir ten minste twee jaar gepraktiseer het, of met spesiale 
toestemming van die provinsiale valkenierklub na inagneming van meriete en 
omstandighede. 
 

Valkenier – A graad 
 
Enige gekwalifiseerde valkenier kan as ‘n A-graad aangewys word in ag genome hul 
bekwaamheid, tydperk van die beoefening van valkejag en lojaliteit aan die sport. Dit 
is noodsaaklik dat ‘n B-graad beide kortvlerkvalke, en ten minste een edelvalk, 
hanteer voordat hy oorweeg kan word vir A-gradering. Enige Algemene Valkenier 
wat aspireer vir A-graad status, dit wil sê om swerfvalke te mag hanteer, moet ‘n hoë 
standaard bereik in die jag met ‘n edelvalk, en moet geskikte patryshonde hê om wild 
op te spoor vir die valk om te vang. Die A-graad valkenier het toegang tot al die 
vorige soorte valke, sowel as die rooiborssperwer mannetjie, kleinsperwer, 
swerfvalke, hibriede en eksotiese valke. Laasgenoemde twee word slegs toegelaat 
nadat swerfvalke suksesvol hanteer is. 
 
Meester Valkenier 
 
Meester Valkenier is ‘n eretitel wat aan ‘n A-graad Valkenier toegeken word. Hul 
toewyding en die ontwikkeling van valkeniers in hierdie ou kuns sal hierdie eerbewys 
verdien. Alle grade, behalwe Meester Valkenier, sal na die vorige vlak terugval indien 
hulle vir twee jaar nie aktief was nie, tensy anders besluit deur die klubkomitee. 
 

DIE ETIEK VAN DIE VERSORGING EN AFRIGTING VAN VALKE 

 
1. Valke moet behoorlik gehuisves, gevoed, afgerig, geoefen en vir jag gebruik 

word volgens die reëls van valkejag. 

 

2. In samehang met bogenoemde beginsel laat die meeste provinsiale 
valkenierklubs A-graad valkeniers toe om ‘n maksimum van drie valke en B-
graad valkeniers ‘n maksimum van twee valke permanent aan te hou, tensy ‘n 
spesiale permit verkry word. Meer valke mag vir ‘n periode van nie langer as 
sewe dae aangehou word sonder vooraf toestemming indien die nodige 
fasiliteite bestaan sou hy/sy deur ‘n kollega versoek word om vir een of ander 
grondige rede na die voëls om te sien. Enige periode langer as bogenoemde 
sal slegs toegelaat word met die verkryging van ‘n tydelike permit. Die 
uitsondering sal wees: 

 Die valke wat in ‘n teelprogram gebruik word sal nie as jagvoëls getel 
word nie. 

 Voëls aangehou vir bona fide opvoedkundige en bewaringsdoeleindes. 

 

3. Eksotiese voëls mag nie in die natuur losgelaat word nie, ook nie in enige 
provinsie waar hulle nie natuurlik voorkom nie. Hulle moet oorhandig word 
aan ‘n ander valkenier goedgekeur deur die provinsiale klub, teruggevoer 
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word na die gebied waar hulle natuurlik voorkom, of aan die klub, of wie ook 
al deur die klub nomineer word, oorhandig word. 

 

4. Inheemse valke wat nie meer benodig word nie word vrygelaat, gegee aan ‘n 
ander valkenier deur sy klub goedgekeur, aan sy klub gegee of aan 
enigiemand wie die klub aanwys. 

 

TOEGEWINGS VIR VERKRYGING 

 

1. Valkeniers mag toegelaat word om eerstejaar nesverlaters of nesvoëls van 
die spesies toegelaat deur hul graderings te vang. Dit moet in 
ooreenstemming wees met hul permitte en beginsels van hul provinsiale 
gedragskode. Enige valk wat gevang word moet aangemeld word by die 
sekretaris van die klub binne veertien dae. 

 

2. Dit word aanvaar dat selfs goed afgerigte valke van ervare valkeniers soms 
verlore raak. Hierdie risiko word nog groter met halfgeskoolde voëls van 
minder ervare valkeniers. SAVV aanvaar dat ‘n valk wat so verlore raak ‘n 
goeie kans vir oorlewing het, net soos die gemiddelde nesvoëls. Eksotiese en 
hibriede valke mag slegs onder die onderstaande voorwaardes hanteer word: 

 

- Jagvoëls mag so afgerig word dat hulle totaal afhanklik is van die 
samewerking met die valkenier en nie onafhanklik kan jag nie. 

- Geen eksotiese of hibriede valke mag vrygelaat word nie. 
- Alle eksotiese of hibriede roofvoëls moet so grootgemaak word dat 

hulle aangetrokke is tot die mens of tot ‘n ouer-roofvoëlspesie wat nie 
wild in Suid-Afrika voorkom nie. 

- Alle eksotiese of hibriede valke moet te alle tye twee senders aanhê. 
- Alle eksotiese en hibriede valke sal deur A-graad valkeniers wat 

alreeds ‘n sweefvalk suksesvol hanteer het, gevlieg word. 
- Wanneer ‘n eksotiese of hibriede valk verlore raak moet elke redelike 

moontlike poging aangewend word om dit op te spoor. As dit nie 
gevang kan word nie, moet dit vernietig word as dit ‘n bedreiging vir 
biodiversiteit inhou.  

- Om te verseker dat daar geen nadelige ekologiese impak deur die 
gebruik van hibriede roofvoëls ontstaan nie, het die SAVV onderneem 
om hibriede te produseer en te gebruik deur slegs van die simpatriese 
of parapatriese spesies gebruik te maak. SAVV het vrywilliglik besluit 
om nie hibriede van die allopatriese spesies te produseer nie, maar 
behou die reg voor om hierdie besluit te herroep aangesien daar slegs 
teoretiese besware teen sodanige hibriede is.  

 

3. Valke wat verlore raak, doodgaan of doodgemaak word moet binne 14 dae 
aan die sekretaris van die betrokke klub gerapporteer word. So ook die 
herwinning van ‘n verlore valk. 

 

4. Valke wat doodgaan moet na ‘n geskikte veearts geneem word vir ‘n 
nadoodse ondersoek. Dooie valke moet by die provinsiale 
natuurbewaringskantoor of ‘n aangewese persoon ingehandig word. 
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HUISVESTING EN TOERUSTNG 

 

1. Alle jagvoëls moet in ‘n veilige omgewing aangehou word sodat hulle teen die 
elemente en rondloperdiere wat hulle kan beskadig beskerm word. 

2. Alle toerusting moet van die hoogste standaard wees om die veiligheid en 
welsyn van die roofvoëls wat vir valkejag gebruik word te verseker. 

3. Enige komiteelid van ‘n provinsiale valkejagklub mag ‘n valkenier se 
toerusting inspekteer. 

4. Valkeniers gebruik die Almeri sisteem waar die valk vlieg met slegs ‘n 
pootbandjie van leer of tou sonder gleufies. 

 

ETIESE JAG 

 

Alle valkeniers volg die riglyne van etiese jag. Dit sluit die beginsels van billike 
agtervolging in. Hulle maak seker dat slegs wilde prooi gejag word en pas die 
beginsel van volhoubare benutting toe. 

Dit word erken dat dit onmoontlik is om al die aksies van die valk te kontroleer, maar 
alle pogings word aangewend om slegs aangewese spesies te vang. Dit word ook 
aanvaar dat roofvoëls regdeur die jaar jag, en nie gebind kan wees aan jagseisoene 
nie. Dit moet genoem word dat valkeniers baie klein getalle van wild dood in 
vergelyking met ander jagmetodes. Elke poging moet aangewend word om te 
verhoed dat voëls wat broei of afhanklike kuikens het, gejag word. Wanneer nie-
teiken of buite seisoen prooi gevang word, moet die valk in die veld gevoer en die 
karkasse in die veld gelaat word. 
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HOE GOED IS JOU ALGEMENE KENNIS ? 
 
Antwoorde is aan die einde van die toets. 
 

1. Watter antiloop word met horings gebore?   
 

2. Watter Afrika antiloop kan die vinnigste hardloop?   
 

3. Hoeveel vratte het ‘n manlike vlakvark op sy gesig?   
 

4. Is die gevlekte hiëna ‘n hermafrodiet?   
 

5. Mag jy ‘n luislang met ‘n haelgeweer skiet?   
 

6. Word jy toegelaat om ‘n vlakvark met ‘n wettige toestemmingsbrief van die 
eienaar van die plaas Steenbokpan (waar dit geskiet is) na Ellisras (50 km 
verder) te vervoer?   

 
7. Wat is die beste aas om bosvarke aan te lok?   

 
8. Mag jy sout meer as een keer gebruik as jy trofee-velle insout?   

 
9. Waar is die spene van ‘n olifantkoei geleë?   

 
10. Is die grootte van die spoor van sy agterpoot ‘n aanduiding van die krokodil 

se grootte?  
 

11. Kan ‘n rooikat ‘n groot rooibokooi vang?   
 

12. Aan watter ander dier is die dassie verwant?   
 

13. Waar is ‘n renoster se testes geleë?   
 

14. Noem een wilddier wat nie onder wild klassifiseer volgens die ordonnansie 
van KZ Natal nie. 

 
15. Gee een duidelike uitwendige verskil tussen die jagluiperd en die luiperd. 
 
16. Gee een duidelike verskil tussen die volgende diere: Blesbok en bontebok; 

Burchell kwagga (vlaktekwagga) en bergkwagga. 
 
17. Noem twee diere waar haarverlies ‘n groot risiko is.   

 
18. Wat word ‘n trop renosters genoem (in Engels)?  

 
19. Wat is die grootste varswater soogdier in Afrika?  

 
20. Hoe drink ‘n olifantkalfie melk van sy moeder?   

 
21. Hoeveel naels het die Afrika olifant aan elke voet? 
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22. Het ‘n rooiduiker ooi horings?   

 
23. Kan ‘n seekoei sy neusgate toemaak?   

 
24. Eet ‘n seekoei vis?   

 
25. Kan ‘n seekoei onder die water loop?   

 
26. Hoeveel bene is daar in ‘n kameelperd se nek?   

 
27. Het ‘n kameelperd horings op sy kop?   

 
28. Wat is die grootste spesies antiloop wat in Suid-Afrika gevind word?   

 
29. Wat is die kleinste spesies antiloop wat in Suid-Afrika gevind word?   

 
30. Watter geslag van die eland het ‘n nekvel?   

 
31. Het die vroulike bastergemsbok horings?   

 
32. Watter bok het die naaste verwantskap met die bastergemsbok?   

 
33. Wat is die grootste gekolde kat in Suid-Afrika?   

 
34. Het die leeu en die luiperd elliptiese pupille?   

 
35. Hoeveel oogtande is daar in ‘n leeu se bek?  

 
36. Hoe vinnig in km/u kan ‘n rooijakkals hardloop?   

 
37. Kan die gevlekte hiëna sy naels terugtrek soos ‘n leeu?   

 
38. Herkou ‘n vlakvark?   

 
39. Hoeveel tone het ‘n rooijakkals?   
 
40. Hoeveel tande het ‘n miervreter?  

 
41. Is die erdvark verwant aan varke?    

 
42. Wat is die versamelnaam (in Engels) vir ‘n trop kameelperde, ‘n trop sebras, 

‘n klomp uile en ‘n swerm kraaie? 
  

43. Drink die seekoeikalf onder of buite die water aan sy ma?  
 

44. Hoeveel spene het die volgende antilope: rooiribbok, gemsbok, 
blouwildebees, rooihartbees?   

 
45. Wat is die grootste reierspesie wat in Suid-Afrika gevind word?  

 
46. Hoeveel tone het reiers aan hul voete?  

 
47. Watter spesies voël het net twee tone aan elke voet?   

 



180 

 

48. Is fisante inheems aan Suid-Afrika?   
 

49. Wat is die grootste spesies wilde duif wat in Suid-Afrika gevind word?   
 

50. Hoe verskil die tone van ‘n bleshoender van die van ‘n eend? 
 

51. Kan flaminke swem?   
 

52. Waar maak die palm windswael sy nes?   
 

53. Waardeur word die eiers van die palm windswael verhinder om uit die nes te 
val?   

 
54. Verskil die geslagte van die kuifkop tarentaal uitwendig?  

 
55. Het die volstruis ‘n olieklier by die basis van sy stert?  

 
56. Watter manlike spesies slang help om die eiers uit te broei?   

 
57. Kan slange hul ooglede toemaak?   

 
58. Is jong pofadders giftig?   

 
59. Is die molslang giftig?   

 
60. Het slange ‘n uitwendige oor?   

 
61. Watter snelheid kan ‘n aanstormende olifant in km/u behaal?  

 
62. Hoeveel grein is daar in ‘n gram?  

 
63. Waar is die handvatsel op ‘n kragslag boog?   

 
64. Waar is die nokpunt op ‘n kragslag boog?   

 
65. Waarvoor staan die volgende afkortings op koeëlpunte:  F.M.J, S.P., H.P? 

 
66. Wat is die vier mees algemene haelgeweer kalibers?   

 
67. ‘n Skoot uit ‘n lang loop van ‘n haelgeweer sal verder trek as dieselfde 

ammunisie en wurg op ‘n korter loop. Waar of vals?   
 

68. Hoeveel snare is daar op ‘n kragslag boog?   
 

69. Hoeveel vere is daar op ‘n pyl?    
 

70. Kan jy die geslag van ‘n rooibok bepaal deur middel van sy spore en fekale 
patrone of urinemerk?  
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ANTWOORDE 

VRAAG ANTWOORD 
1 Geen 
2 Basterhartbees 
3 Vier 
4 Nee  
5 Nee, dit is ‘n beskermde spesie.  
6 Nee, dit kruis die rooi lyn 
7 Verrotte vleis 
8 Nee, bakterieë kan die vel beskadig 
9 Net agter en tussen die voorbene 
10 Ja: 1 duim = rofweg 1 voet in lengte 
11 Ja   
12 Olifant 
13 Binne in sy liggaam 
14 Bosvark, dassie, hase, chacma bobbejaan, blouaap of rooijakkals 
15 Kolle, pote, beenlengte, gesigsmerke 
16 Gesigmerke, wit romp, wit bene 

 
Vlaktekwagga het skadustrepe, bergkwagga het nekvel, oranje om mond, strepe 
op bene 

17 Klipspringer en Njala 
18 ‘n ‘Crash’ 
19 Seekoei  
20 Met sy mond 
21 Vyf voor en vier agter 
22 Ja  
23 Ja  
24 Nee  
25 Ja  
26 Sewe  
27 Nee  
28 Eland 
29 Blouduiker  
30 Beide 
31 Ja  
32 Swartwitpens 
33 Luiperd 
34 Nee  
35 Vier  
36 50 km per uur 
37 Nee  
38 Nee  
39 Voor vier, agter vier 
40 Geen  
41 Nee  
42 A journey of Giraffe, a Dazzle of Zebra, a Parliament of Owls, a Doom of Ravens 
43 Buite  
44 Rooiribbok vier, Gemsbok vier, Blouwildebees twee, Rooihartbees twee 
45 Goliat 
46 Vier  
47 Volstruis  
48 Nee  
49 Geelbekbosduif 
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50 Eende het webbe 
51 Nee  
52 Onder die blare van palmbome 
53 Hulle gom dit vas met speeksel 
54 Nee  
55 Ja  
56 Luislang en molslang 
57 Slange het nie ooglede nie 
58 Ja 
59 Nee 
60 Nee  
61 40 kph 
62 15.43 grein 
63 Op die handvatsel 
64 Op die snaar 
65 Volmantel, Sagte punt, holpunt 
66 12, 16, 20, 28 
67 Onwaar  
68 Een  
69 Een  
70 Ja  
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WOORDELYS VAN VUURWAPEN TERMINOLOGIE 
 
 

 

AAMBEELD:  Daardie deel van die patroon waarteen die slagpen die 
slagdoppie slaan sodat dit kan ontbrand. 

AFSLUITING:  Die uitsetting van die doppie wat die kamer verseël 
sodat die gas nie ontsnap nie.  

AFSTAND:  Die afstand wat die koeël beweeg vanaf die tromp tot by 
die teiken.  

AKSIE:  Die meganisme van ‘n vuurwapen, direk agter die loop, 
waarmee dit gelaai, gesluit, afgevuur, ontlaai en uitgewerp word. 

BAL:  ‘n Ronde loodkoeël wat deur gladdeloop vuurwapens afgevuur 
word. 

BALLISTIEK:  Die studie van die gedrag van bewegende projektiele in 
die loop en in vlug – hul trajek, krag, impak en penetrasie. ‘Interne 
ballistiek’ het betrekking op wat binne in die loop gebeur voordat die 
koeël die loop verlaat; ‘eksterne ballistiek’ is wat gebeur nadat die koeël 
die loop verlaat het en in vlug is na die finale punt van impak; ‘terminale 
ballistiek’ is wat met die koeël gebeur by die punt van impak.  

BALLISTIESE KOËFFISIËNT:  ‘n Syfer wat aantoon hoe ‘n koeël se 
vorm, lengte, gewig, deursnee en vorm van die punt sy stabiliteit, 
spoed en afstand teenoor lugweerstand beïnvloed. 

BED:  Die deel van die kolf waarin die loop pas. 

BLINDE SKOOT:  ‘n Skoot vinnig aftrek sonder om te korrel.  

BLOM:  Die vorm wat ‘n sagte- of holpunt koeël aanneem nadat dit 
getref het.  

BLOU:  ‘n Proses waarvolgens die metaaldele van ‘n geweer met ‘n 
oplossing van metaalsoute en water behandel word om dit ‘n blou 
kleur te gee en teen roes te beskerm.  

BO-EN-ONDER GEWEER:  Twee lope op mekaar.  

BOKHAEL:  Groot haelkorrels in haelpatrone.  

BOOR:  Die deursnee van ‘n haelgeweer se loop, afgelei van die 
aantal boorgrootte loodballe per pond. As voorbeeld, 12 balle wat in die 
loop van ‘n 12-boor haelgeweer sal pas weeg een pond.  

BOOR:  Die gat deur die loop waardeur die koeël beweeg. 
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BOORDEURSNEE:  Ook genoem ‘kaliber’. Die afmeting van die 
binnekant van die loop voordat die groewe ingesny word.  

BOOTSTERT:  Die spitsbasis van ‘n koeël om ballistiese koëffisiënt te 
verbeter.  

DAMASKUS LOPE:  Lope gemaak deur stroke staal spiraalvormig 
aan mekaar te smee. Moderne ammunisie moet nie daarin gebruik 
word nie.  

DORING:  ‘n Metaaluitsteeksel agter aan die romp om die aksie aan 
die kolf te heg.  

DRAAISKAKEL:  ‘n Metaallus waaraan die geweerband geheg word.  

DRAAISLOT AKSIE:  ‘n Slotaksie wat gesluit word deur die 
slothefboom vorentoe en ondertoe te beweeg.  

DRILLING:  ‘n Drieloop geweer met ‘n koeëlloop onder twee haellope, 
gewoonlik van Duitse fabrikaat.  

DRUK:  Die druk wat veroorsaak word deur die uitsetting van gasse as 
die kruit ontbrand.  

DRUKKEGEL:  Die agterste afgeskuinste gedeelte van die loop waar 
die koeël die lande ontmoet.  

DRYFMIDDEL:  Die chemiese substansie wat die koeël aandryf in ‘n 
vuurwapen.  

DUBBELBASIS KRUIT:  ‘n Vinnig-brandende kruit gemaak van 
nitrogliserien en katoen. Kordiet is ‘n voorbeeld hiervan.  

ELEVASIE:  Die graad van verstelling aan die visier/teleskoop om die 
geweer hoër of laer te laat skiet.  

ENERGIE:  Die werk wat deur ‘n koeël verrig kan word, uitgedruk in 
voet-ponde (voet/pond).  

EROSIE:  Die verwering van ‘n loop veroorsaak deur koeëls, ladings of 
hitte.  

FLOU KOEËL:  ‘n Koeël wat amper al sy energie verloor het en nie 
die teiken kan penetreer nie.  

GASPOORT:  ‘n Klein gaatjie in die loop van ‘n outomatiese wapen 
waardeur gas ontsnap om die meganisme te aktiveer.  

GASSEËL:  ‘n Metaal koppie oor die basis van ‘n loodkoeël om dit 
teen die hitte van die brandende kruit te beskerm.  

GEWEER:  ‘n Vuurwapen met ‘n gegroefde loop wat van die skouer af 
geskiet word en wat een koeël op ‘n slag kan afvuur.  

GEWEERBAND:  ‘n Strook materiaal of leer wat gebruik word om die 
geweer aan te dra en om te help met die aanlê daarvan.   
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GLIPNOK:  Die gedeelte van die snellermeganisme wat losgelaat 
word as die sneller getrek word.  

GORDEL:  Die verhewe ring aan die agterkant van die doppie net voor 
die uittrekgroef.  

GRADIENT:  Die hoek van die loop weg van die hoek van die kolf.  

GREEP:  Die deel van die kolf wat met die snellerhand vasgehou 
word.  

GRENDEL:  Die ronde staaf wat heen-en-weer in die aksie beweeg 
om dit te sluit/ontsluit.  

GRENDELKOP: Die voorkant van die grendel wat op die doppie sluit 
en die slagpen bevat.   

GROEP:  ‘n Reeks skote afgevuur met dieselfde verstelling en 
mikpunt.  

GROEWE:  Die spiraalvormige groewe in ‘n loop wat die tolling van die 
koeël veroorsaak om laasgenoemde te stabiliseer.  

HAELGEWEER:  ‘n Geweer met ‘n gladde loop wat haelkorrels 
uitskiet.  

HAK:  Die agterste end van die boonste deel van ‘n kolf.  

HAMER:  Die deel van die aksie wat die slagpen vorentoe dryf 
(rewolwer).  

HAMERLOOS:  ‘n Rewolwer waarvan die hamer en slagpen in die 
metaalraam versteek is.  

HEFBOOMAKSIE:  ‘n Aksie wat in werking gestel word deur ‘n 
hefboom aan die onderkant.  

HOLPUNT:  Koeël met ‘n holte in die voorpunt sodat dit maklik kan 
blom.  

INERSIE SLAGPEN:  ‘n Slagpen wat vrylik heen-en-weer in die 
grendel beweeg.  

KALIBER:  Die deursnee van die boor voordat die groewe ingesny 
word.  

KAM:  Die boonste gedeelte van die kolf waarteen jou wang rus.  

KAMER:  Die gedeelte van die romp wat die patroon bevat.  

KANTEL:  As die geweer na een of ander kant oorleun wanneer 
aangelê word.  

KEGEL:  Die vernouing aan die voorste punt van ‘n haelgeweer se 
kamer waar die kamerdeursnit verminder word na die deursnit van die 
loop.  
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KEGEL:  Die voorste gedeelte van die kamer wat taps gesny is om by 
die groewe aan te sluit.  

KERN:  Die deel van die koeël wat deur die mantel bedek word.  

KLEINKALIBER:  Verwys gewoonlik na .22 kaliber.  

KOEËL:  Die projektiel wat deur ‘n vuurwapen afgevuur word.  

KOERSAFWYKING:  Die afwyking van ‘n koeël vanaf sy normale 
vluglyn. Dit kan veroorsaak word deur die wind of ongebalanseerde 
tolling van die koeël.  

KOLF:  Die gedeelte van ‘n vuurwapen waarmee van die skouer 
afgevuur word en waarin die metaalgedeelte gemonteer is.  

KOPSPASIE:  Die spasie tussen die agterkant van die doppie en die 
voorkant van die grendel.  

KORDIET:  ‘n Dubbelbasis rooklose kruit gemaak van nitrogliserien en 
katoen in die vorm van lang, dun stafies.  

KRIMP:  Die vernouing van die bek van die doppie om die koeël te kan 
vashou.  

KRIMPGROEF:  Die groef op die omtrek van ‘n koeël waarin die bek 
van die doppie gepers kan word.  

KRUIP:  Die beweging van ‘n sneller voordat dit vuur.  

KRUISHARE:  Die korrellyne in ‘n teleskoop.  

KRUIT:  Die algemene term vir die dryfmiddel wat in vuurwapens 
gebruik word.  

L.R.:  Afkorting vir ‘long rifle’. 

LAAI:  Die aksie om die patroon vanuit die magasyn tot in die kamer te 
laat beweeg.  

LADING:  Die hoeveelheid kruit in ‘n patroon.  

LANDE:  Die deel van die loop wat oorgebly het nadat die groewe 
daarin gesny is.  

LOOP:  Die metaalbuis van ‘n vuurwapen wat van yster of staal 
vervaardig is en waardeur die koeël beweeg as die vuurwapen 
afgevuur word. 

LOOPLYN:  ‘n Denkbeeldige reguit lyn deur die middel van die loop 
van ‘n geweer 

MAGASYN:  Die deel van die vuurwapen waarin die patrone gehou 
word totdat dit een-vir-een in die kamer gelaai word. Die magasyn kan 
óf ‘n integrale deel van die vuurwapen wees, óf ‘n aparte item wat aan 
die aksie geheg word.  
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MAGNUM:  ‘n Patroon met groter krag as die gewone, bv. 300 
Magnum.  

MANTEL:  Die omhulsel om die loodkern van ‘n koeël.  

METAAL PATROON:  ‘n Patroon met ‘n metaaldop.   

METAAL VISIER:  Bladvisier en korrel.  

MIDDELAFSTAND:  Die punt op die halfpadmerk van die trajek van 
die koeël tussen die tromp en die teiken.  

MILLIMETER:  ‘n Metrieke afmeting gelyk aan 0.03907 duim.   

NEK:  Die afgeskuinsde gedeelte van ‘n bottelnek doppie. Ook daardie 
afgeskuinsde gedeelte van die kamer waarin die nek van die doppie 
pas.  

ONGEDIERTE LADINGS:  ‘n Nie-standaard patroon waar die dop 
aangepas is om ‘n groter lading te bevat.  

OOP VISIER:  Bladvisier en korrel. 

OORHAAL:  Om die aksie in die posisie te plaas dat ‘n skoot afgevuur 
kan word.  

OPTIESE VISIER:  Teleskoop. 

OUTOMATIESE WAPEN:  ‘n Vuurwapen wat alle patrone wat in sy 
magasyn is sal laai, afvuur en uitwerp met ‘n enkele aanhoudende trek 
van die sneller. 

PARALLAKS:  Die verplasing van die beeld van ‘n voorwerp wat uit 
verskillende rigtings bekyk word.  

PATROON:  Die samevoeging van die doppie, slagdoppie, kruit en 
koeël op so ‘n wyse dat dit deur ‘n geweer afgevuur kan word.  

PATROON:  Die verspreiding van die haelkorrels. Dit word gemeet op 
‘n standaard afstand van 37 meter met ‘n 762 mm sirkel.  

PENETRASIE:  Die afstand wat ‘n koeël die teiken binnedring.  

PISTOOLGREEP:  Die smal gedeelte van die kolf waar die vingers 
om sluit.  

PLUISIE:  ‘n Karton/plastiek skyf tussen die hael en kruit van ‘n 
haelpatroon. 

PROJEKTIEL:  ‘n Koeël in vlug nadat dit deur ‘n vuurwapen afgevuur 
is.  

PUNT:  Die punt van ‘n koeël.  

R.F.:  Afkorting vir ‘RIMFIRE’. 
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RAND:  Die rand aan die kop van die doppie wat verhoed dat dit in die 
kamer gaan.  

RANDSLAG:  ‘n Patroon waar die ontstekingsmiddel in die rand van 
die doppie is.  

ROMP:  Die agterste deel van die loop wat die kamer bevat.  

ROMP:  Die deel van die geweer wat die meganismes bevat.  

ROMPLAAIER:  ‘n Vuurwapen wat deur die romp gelaai word. 

ROMPRING:  Die gedeelte van die romp waarin die loop monteer 
word.  

SEKSIONELE DIGTHEID:  Die verhouding tussen die die gewig van 
die koeël en sy deursnee.  

SEMI-AUTOMATIES:  ‘n Aksie wat die vuurwapen afvuur en weer 
herlaai met elke afsonderlike trek van die sneller, en wat veroorsaak 
word deur die aandryfgasse.  

SIGLYN:  Die reguit lyn deur die visier/teleskoop.  

SKOOTVAK:  Die gebied vanaf die skietposisie tot by die teiken op ‘n 
skietbaan.  

SKOUER:  Die gedeelte van die doppie waar die nek by die romp 
aansluit.  

SLAGDOPKAMER:  Die holte in die dop waarin die slagdop monteer 
word.  

SLAGDOPPIE:  Die komponent van die patroon wat die kruit laat 
ontbrand.  

SLAGPEN:  Die pen in die grendel wat op die slagdoppie slaan om die 
skoot te laat afgaan.  

SLAGPENVEER:  Die veer wat die slagpen aktiveer.  

SLEUTELGAT:  Die afbeelding wat ‘n koeël in ‘n teiken maak as dit 
nie gebalanseer is nie en die teiken dwars tref.  

SLUITORE:  Uitsteeksels aan die grendel wat in kepe in die romp pas 
om die aksie te sluit in die toe posisie.  

SLUITSTUK:  Die deel van die romp meganisme wat die aksie sluit 
teen die afvuur van ‘n koeël.  

SNELHEID:  Die spoed waarteen ‘n koeël beweeg. Word gewoonlik 
gemeet in voet per sekonde of meter per sekonde.  

SNELLER:  Die deel van die meganisme wat die slagpen aktiveer.  

SNELLERBEUEL:  ‘n Metaallus wat die sneller beskerm.  



189 

 

SNELLERPLAAT:  ‘n Metaalplaat onder aan die romp waardeur die 
sneller steek.  

SPITZER:  ‘n Koeël met ‘n skerp punt vir beter stabiliteit tydens vlug.  

TERUGSKOP:  Die terugwaartse beweging van ‘n geweer wanneer ‘n 
skoot afgevuur word. Terugskop word in voet-ponde gemeet.  

TOON:  Die agterste onderste gedeelte van die kolf.  

TRAJEK:  Die baan wat ‘n koeël volg vanaf die tromp tot by die teiken.  

TROMP:  Die voorste deel van die loop. 

TROMPENERGIE:  Die energie van ‘n koeël as dit by die loop uitkom. 
Word gewoonlik uitgedruk in voet-ponde.  

TROMPLUGSLAG:  Die hewige versteuring van die lug as ‘n skoot 
afgaan met die gepaardgaande vrylating van saamgeperste gas.  

UITTREKKER: ‘n Haakmeganisme wat die doppie uit die kamer trek 
as die slotmeganisme oopgemaak word.  

UITWERPER:  Die meganisme wat die leë doppie uit die aksie 
verwyder.  

V.P.S.:  Afkorting vir voet per sekonde, ‘n term wat gebruik word om 
die snelheid van ‘n koeël aan te dui.  

VEILIGHEIDSKNIP:  ‘n Toestel wat die afvuurmeganisme van ‘n 
vuurwapen blokkeer.  

VERTRAAGDE ONTBRANDING:  Vertraging in die ontbranding van 
die kruit nadat die slagdoppie ontsteek het.  

VISIER:  Die toestel van ‘n geweer wat die skut help om akkuraat te 
mik.  

VLOERPLAAT:  Die verwyderbare plaat onderaan die magasyn van 
‘n slotaksie geweer.  

VOLMANTEL:  ‘n Koeël waarvan die loodkern ten volle met ‘n 
metaalomhulsel bedek is.  

VOORLAAI:  Die voorste gedeelte van die kolf waarin die loop lê.  

VOORSLANER:  Die voorste gedeelte van die slagpen.  

VOORTREK:  Die beweging van die sneller voordat dit met die glipnok 
koppel.  

WEGSKRAM:  Om die vuurwapen onwillekeurig te beweeg of ruk 
terwyl jy skiet.  

WINDAFWYKING:  Die sydelingse beweging van ‘n koeël as gevolg 
van ‘n dwarswind.  
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WRING:  Die hoek van die groewe relatief tot die as van die loop. Dit 
word uitgedruk as die afstand in duime waarin een omwenteling voltooi 
word, bv. 1-10, 1-22, ens.  

WURG:  Die vernouing aan die tromp van ‘n haelgeweer se loop om 
die verspreidingspatroon van die haelkorrels te beheer.  

ZERO:  Die instelling van die visier/teleskoop sodat die koeël tref op die 
plek waar jy gemik het.  
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CHASA SKIETTOETS VIR CHASA SERTIFIKAAT. 
(HERSIEN 2007) 

 

 

Rooibok teiken met nuwe telareas: 
 
 
Tabel  

200m Liggend of sittend of 
knielend. Mag veldtipe rus 
gebruik soos 
rugsak/tweepoot/stokke. 
Geen stut onder kolf 
behalwe hand. 

3 rondes 
 
90 sekondes 

100m Sit of kniel met behulp van 
tweepoot of stokke 

3 rondes 
90 sekondes 

50m Staande vryhand skiet met 
geen kunsmatige rus of 
bystand 

3 rondes 
90 sekondes 

 
Slaag kriteria: 27 punte 
 
27 punte – brons wapen 
36 punte – silwer wapen 
42 punte – goue wapen 
45 punte – goue volhuis wapen 
 
Vuurwapens toegelaat: 
Enige senterslag geweer met teleskoop of visier. 
 
Puntetelling: 

Hart  5 punte 

Sentrale longarea 4 punte 

Groter longarea 3 punte 

Enige ander plek op die dier - 1 punt 

Totale mis 0 punte 

Kop (vir hierdie oefening) -1 punt 

Nek (vir hierdie oefening) - 1 punt 

 
 
 

 

 W x H mm Area cm2 vs Hart 

Hart: 96 x 102 76  -- 

Sentrale hart/long: 173 x 177 272 350% 

Groter longarea: 235 x 226 512 670% 
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Skietwenke: 

 
Om konsekwent goed te skiet is die gevolg van oefening. Om te oefen sonder ‘n 
program is pret, maar van twyfelagtige waarde. 
 
Begin met ‘n logboek, en rond ‘n sessie by die skietbaan af met ‘n stel oefeninge. 
Noteer die tellings, en met verloop van tyd sal jy kan agterkom waar jou swakpunte 
lê. Konsentreer dan meer op daardie sektor. Gebruik altyd veldposisies tydens 
oefening – die veld het nie skietbanke nie. 
 
LET WEL: 
Moet jou geweer nooit direk op ‘n soliede oppervlakte laat rus nie, gebruik altyd iets 
sagter, soos ‘n gevoude hoed of baadjie, of ‘n rugsak.  
 
Voorgestelde skietoefeninge 
200m 3 skote praktiese veldposisie (bv liggend/met stokke/enige veldrus) 
150m 3 skote praktiese veldposisie soos bo 
150m 3 skote sittend of knielposisie met praktiese rus 
100m 3 skote sittend of knielposisie met praktiese rus 
100m 3 skote staande met praktiese rus 
 50m  3 skote vrystaande 
 
Zero jou geweer op een afstand, bv. 150 meter, en raak bekend met die punt van 
impak op die ander afstande. 
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CHASA SKIETTOETS TELKAART 
 

Naam van Lid Lid No 50 meter 
staande 

100 
meter 
sit of 
kniel  

200 
meter 

liggend 

TOTALE 
TELLING 
(27 pte 

vir slaag  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Datum:  ____________________________  
 
Baanoffisier: ________________________ 
 
Tak Voorsitter: ______________________ 
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AANBEVOLE LEESSTOF 
 

 
1) The Better Hunter  

– Herman Jonker 
 

2) First Field Guide to Birds of Prey  
– David Allan (Sasol Book) 
 

3) First Field Guide to Spiders and Scorpions  
– Tracy Hawthorne (Sasol Book) 
 

4) First Field Guide to Trees of Southern Africa  
– Elsa Pooley (Sasol Book) 
 

5) First Field Guide to Common Birds of Southern Africa  
–Tracey Hawthorne (Sasol Book) 
 

6) Pocket photoguide to Mammals of Southern Africa  
– Burger Cillie 
 

7) A photographic guide to snakes and other reptiles of Southern Africa  
– Bill Branch 
 

8) Shot Placement – Pocket field Guide  
– Magset Publications 
 

9) A Hunters Handbook  
– Tim Ivins 
 

10) Flowers, Grasses, Ferns and Fungi  
– Elsa Pooley 
 

11) A Laymans Guide to Malaria  
– Martine Maurel ISBN 1-86872-647-0 

 
12)  The Art of Tracking 

- Louis Liebenberg 
 

13) The Perfect shot 
- Dr. Kevin Robertson 

 
14) Managing our wildlife heritage 

- Ron Thomson 
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