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D
it het al ’n hele 
paar keer met my 
gebeur dat ek aan 
die einde van ’n 
skietdag lyk asof 

ek in ’n hewige stoeigeveg be-
trokke was, so vuil is my klere 
van die sand en stof. Boonop is 
al wat ’n nerf is af weens die las-
tige klippe – dis natuurlik die 
gevolg wanneer ek my skietmat 
tuis vergeet. Deesdae kyk ek dus 
heel eerste of my skietmat inge-
laai is voordat ek my gewere en 
ander toerusting laai.

’n Gemaklike skietmat is on-
ontbeerlik as jy enige skietdag 
goed wil beleef as jy plat op jou 
maag moet lê en skiet. Herme 
Smit van Centre Mass Hole 
(CMH) het onlangs vir my ’n 
skietmat, skietsakkie en geweer-
band wat hulle maak, gegee om 
te toets en raad te gee.

Jy is seker nie verbaas dat ek 
met die skietmat wegspring nie, 
want hierdie skietmat het beslis 
’n nuwe baas gekry. Kom ek  
verduidelik hoekom ek so gaan-
de oor die CMH-skietmat is.  
Sy grootte van 1 950x950mm  
is heelwat groter as al my vo- 
rige skietmatte s’n. Met hierdie 
grootte pas jou hele lyf baie 
gemaklik op die mat al gooi jy 
jou lyf ’n bietjie rond. Opgevou in 
vier dele meet hy 480x950mm en 
dra gemaklik aan sy twee hing- 
sels. In die boonste paneel word 
daar ’n gleuf vir die skietstok se 
agterste been voorsien. Dis 
nogal handig veral met die 
gebruik van die skietstokke soos 
wanneer ons die SAJWV se 
springboktabel skiet. Daar is 
ook ’n deurskynende sakkie vir 
jou crib notes.

Laastens, die heel lekkerste. 
Die rubber binne-in is van mem-
ory foam, wat beteken dat dit ’n 
hoëdigtheid-spons is wat onmid-
dellik na gebruik terugkeer na 
sy oorspronklike vorm. Dit gee 
veel beter beskerming teen klip-
pe as enige ander mat wat ek 
nog gebruik het en dit voel 
luuks en duursaam. Poliëster 
600D-materiaal met ’n byko-
mende PVC-laag aan die binne-
kant is vir die skietmat gebruik 
– ’n sterk en waterdigte kombi-
nasie. Dit is ook beskikbaar in 
die ligte bruin en millitêre groen 
kleure met camo-insetsels.

CMH se skietsakkie meet 
190x130x80mm. Deur die sak-
kie se posisie te draai, is daar 
drie groottes beskikbaar vir on-
dersteuning. Die sakkie word 
vervaardig van duursame Rip-
stop-materiaal met drabande. 
Die CMH-skietsakkie is gevul 
met plastiekballetjies en dus 
word weggedoen met die stow-
werige gemors wat gepaard 
gaan met sandgevulde sakkies.

Omdat die SAJWV se presi-
dentskietoefeninge nuwe vry-
hand-skietposisies bygekry het, 
kan ons almal doen met ’n ek-
stra bietjie stabiliteit. Geweer-
bande dra beslis by tot stabiliteit 
en so beslis ook CMH se Super 
Sling-geweerband. Dit trek vas 
rondom die bo-armspier van jou 
ondersteunende arm.

Soos gesien in die meegaande 
foto, skuif of knip hierdie band 
maklik los. Die band, vanaf jou 
bo-arm na die voorste koppeling 
aan jou kolf, oftewel die quick-
release belt swivel, word styfge-
trek om die geweer stewig aan 
jou skouer te anker. Die mili- » 
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» tary quick-release buckle-me-
ganisme waardeur die band be-
weeg hou die band outomaties 
styf. Die band word egter maklik 
ontspan deur aan die lussie van 
die meganisme te trek. CMH se 
Super Sling-geweerband is ver-
vaardig van poliëster-webbing.

Yvonne Lewthwaite wou, na-
dat sy die band op die skietbaan 
getoets het, op die plek my band 
koop. Aikôna sussie, ons bestel 
vir jou een.

Die aandag wat aan die ont-
werp gegee is en keuse van duur-
same materiale is die uitstaande 

kenmerke van CMH se produk-
te. Jy kan sien dit is ontwerp 
deur iemand wat skiet verstaan 
en geniet. CMH se produkte 
staan kop en skouers uit bo eni-
ge soortgelykes wat ek voor-
heen gebruik het en ek beveel 
dit sonder voorbehoud aan.

• Die skietmat en geweerband 
se pryse is R850 elk en dié van 
die skietsakkie R200. Hierdie 
produkte is beskikbaar direk 
van Herme Smit (072-650-
0758)  of Rinda (083-259-2095) 
van CMH, e-pos herme@mstcc.
co.za 

Geweerbande dra by tot stabiliteit en so beslis ook CMH se Super 
Sling-geweerband. Dit trek vas rondom die bo-armspier van jou onder-
steunende arm. Hier demonstreer Yvonne Lewthwaite hoe die geweer-
band gebruik behoort te word. 
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Foto 1: CMH se skietsakkie meet 190x130x80mm. Foto 2 toon die bo-armkoppel van 
die geweerband en op foto 3 kan die quick-release of vinnig verwyderbare bandskakel 
van die geweerband gesien word.  
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