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Vir die heel basiese laai van jou eie patrone het jy min toerusting nodig. ‘n Herlaaihandleiding, skaal, ontbramer, slagdopskoonmakers,
skuifpasser, dopsmeermiddel, kruittregter en matryse (dies) is broodnodige dinge waarsonder jy nie sal kan klaarkom nie. Sien op die volgende bladsy die res van die essensiële stukke toerusting.

I

n hierdie reeks artikels
gaan ek stap vir stap verduidelik hoe jy jou eie
patrone of dan, ammunisie kan laai. Ons verwys
sommer in die algemeen na
mense wat self hul patrone laai
as herlaaiers. Ek sal probeer om
die hele spektrum te dek, van
die aankoop van die nodige toerusting en komponente, die
opstel van die toerusting en die
hele proses van voorbereiding
en die laai van die ammunisie.
Dit gaan ’n redelik uitgebreide reeks wees wat in verskillende opeenvolgende uitgawes
sal verskyn. Ek mag dus vorentoe dikwels verwys of staatmaak
op inligting wat reeds in vroeëre
artikels in die reeks verskaf is.
Maak dus nou seker dat jy die
uitgawes bewaar vir verwysing.
Kom ek begin deur die hele
proses as volg te verduidelik:
Tydens die afvuur van ’n patroon
ontbrand die dryfmiddel in die
dop. Dit skep gas wat blitsvinnig
uitsit en sulke hoë druk veroorsaak dat dit die koeël uit die dop
stoot en met die geweerloop af
jaag. In die proses swel of rek
die dop (dit moet gebeur sodat
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Om jou eie patrone te laai is maklik en
dit kan ’n vervullende stokperdjie raak.

die koeël losgelaat kan word).
Die dop rek soveel dat dit nie
weer ’n nuwe koeël styf genoeg
sal vashou nie, en dit mag dalk
ook te styf in die wapen se kamer
pas. Die gevuurde dop moet dus
kleiner gekrimp (hervorm) word
sodat dit weer die koeël kan vashou en gemaklik in die wapen
se kamer kan pas. Tydens hervorming word die gebruikte
slagdop verwyder. Daarna moet
’n nuwe slagdop, dryfmiddel
(kruit) en koeël in hierdie her-

vormde dop geplaas word. En
siedaar, jy het ’n “nuwe” patroon!
Om jou eie patrone te laai, is
nie net maklik nie, maar ook ’n
vervullende proses. Selfs diegene met die spreekwoordelike
tien duime kan dit baasraak.
In dié reeks artikels gaan ek
dikwels Engelse terme vir herlaaigereedskap en ander dinge
gebruik omdat dit so by herlaaiers bekend is en Afrikaanse terme bykans nooit in die spreektaal gebruik word nie.

PASOP!
Dis belangrik om te onthou dat
die kruit/dryfmiddel wat gebruik word, asook die slagdoppe hoogs ontvlambaar is en
ernstige beserings of selfs die
dood kan veroorsaak indien dit
verkeerd hanteer word, daarom
is veiligheid uiters belangrik
wanneer jy herlaai.

BASIESE TOERUSTING
Om patrone effektief en veilig te
herlaai, benodig jy die volgende

SA HUNTER | AUGUST 2016
Op die linkerkantse foto is
‘n herlaaipers
of press. Die
matryse word
hierin geskroef wat die
doppe hervorm (size)
en die koeël
weer in die
dop plaas.
Op die regterkantse foto
is een van
die vele tipes
slagdopmonteerders wat
in die mark
beskikbaar
is. Let op die
shell holder
(dophouer)
aan die
bokant van
die rooi
gedeelte.

basiese toerusting: ’n Ballistiese
handleiding of herlaaihandboek
(ballistic manual); ’n chronograaf (chronograph); skuifpasser
(vernier) vir die neem van dopmates en patroonlengtes; pers
(press); matryse (dies); slagdopkamer-skoonmaker (primer pocket cleaner); doplengtesnyer
(case length trimmer); ontbramer (deburring tool); slagdopmonteerder (priming tool) en
skaal vir die afweeg van dryfmiddel (powder scale).
Tydens die bespreking van
die toerusting wat hierop volg,
wys ek soms verskille uit en sê
hoekom sekere stukke toerusting bo ander aanbeveel word.
Let wel, hierdie raad is meer
gemik op beginners wat nog toerusting moet aankoop.
Aangesien ons fokus op basiese herlaai en herlaaitegnieke,
gaan ek bly by die basiese/minimum toerusting wat algemeen
gebruik word. Vir gespesialiseerde herlaai om kompetisie-akkurate patrone te laai is daar addisionele toerusting wat aangekoop
kan word. Hierdie toerusting sal
ek ook mettertyd bespreek.
Staan nader dan kyk ons
saam na die basiese toerusting.

BALLISTIESE HANDLEIDING
Omdat die eienskappe van
wapens en komponente van
mekaar kan verskil, wat groot
verskille in werkverrigting en
funksionering kan meebring, is
dit slegte praktyk om blindelings
die ladings van ander laaiers of
“hoorsê-ladings” te dupliseer en
net so te gebruik. Herlaaiers het
dus ’n behoefte aan betroubare

inligting omtrent aanbevole veilige begin- en maksimum-ladings.
Aangesien Suid-Afrikaanse herlaaiers met Somchem-dryfmiddels werk, behoort jy hul handleiding, genaamd Rheinmetall
Denel Munition Somchem Powders – Herlaaidryfmiddels Ballistiese Handleiding, aan te skaf.
In die volksmond noem ons dit
sommer die Somchem-boekie of

RDM-handleiding. Hierdie handleiding is seker die belangrikste
item op jou inkopielys. Dis goedkoop en by die meeste wapenwinkels beskikbaar.
Lees die eerste sowat 30 bladsye aandagtig deur vir agtergrondkennis. Dis uiters interessant en gee ’n duidelike beeld
van waarmee jy gaan werk en
watter kragte betrokke is by die
ontbranding van dryfmiddels om
koeëls te lanseer. Kruit ontbrand
(alhoewel in ’n fraksie van ’n sekonde) dit ontplof nie. Lees die
gedeelte twee of drie keer
indien nodig, totdat jy ’n goeie
begrip het van wat verduidelik
word. Die handleiding bevat laaitabelle vir die meer algemene
kalibers met aanbevole begin- en
maksimum-ladings vir verskeie
koeëlgewigte.
Die handleiding waarsku duidelik: “Die enigste ladings wat
as veilig gewaarborg kan word,
is die begin-ladings”. Hierdie feit
kan nie sterk genoeg beklemtoon
word nie, want té hoë ladings is
die hoofoorsaak van beskadigde
toerusting en die ergste van alles,
die besering of dood van die
skut. Begin altyd by die aanbevole minimum begin-lading en
werk stadig en versigtig op in
klein inkremente.

CHRONOGRAAF
’n Chronograaf is ’n apparaat wat
die snelheid van koeëls meet »

Sonder ‘n chronograaf werk jy blind as jy herlaai. Ek beskou dit as ‘n absolute noodsaaklikheid vir
enige herlaaier. Jy moet die koeëlsnelheid van jou ladingkombinasies ken vir jou eie veiligheid.
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» wanneer dit verby ’n stel sensors geskiet word. Daar is ’n verband tussen snelheid en druk.
Apparate om druk te meet is baie
duur en daarom buite bereik van
die algemene publiek. Die mees
algemeen betroubare manier om
te verseker dat ons binne veilige
perke bly, is die meet van koeëlsnelheid. Die aangeduide spoed
in die RDM-tabelle is dus die
bepalende faktor, nie noodwendig die ladings nie. Jou wapen
mag dalk meer of minder kruit
gebruik om dieselfde spoed te
behaal. Sommige herlaaiers beskou ’n chronograaf as ’n luukse,
bedoel vir die meer toegewyde
herlaaiers. Niks is verder van
die waarheid verwyder nie... ’n
Chronograaf is absoluut onontbeerlik vir enige herlaaier. Ek
dink ELKE herlaaier MOET sy
ladings oor ’n chronograaf toets
en bevestig dat sy selfgelaaide
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patrone veilig is om in sy wapen
te skiet. Indien jy nie ’n chronograaf kan bekostig nie, koop een
saam met ’n groep mense. Maar,
groot asseblief, gebruik ’n chronograaf. My leuse is: “Om te
meet, is om te weet”.
Lees die gedeelte omtrent die
S/L-waardes (dis die spoed
gedeel deur die lading). Dit is
basies die snelheidopbrengs per
grein kruit wat ’n spesifieke
koeël/kruitlading/dop/slagdopkombinasie in ’n spesifieke
geweer lewer. Indien die S/Lwaarde van jou ammunisie minder is as wat in die RDM-handleiding aangegee word, het jou
kombinasie ’n “los” toleransie
wat meer vergewensgesind is. Dit
beteken dat jy meer dryfmiddel
as in die RDM-tabelle kan gebruik om die aangeduide spoed
te bereik. Die omgekeerde is
natuurlik ook waar. Onthou, ons

meet spoed om te bepaal dat ons
binne die beperkings van veilige
drukvlakke bly.
Hierdie S/L-waarde is baie
handig om te bereken/ekstrapoleer watter spoed jou ammunisie sal lewer teen ’n hoër of laer
lading as dié waarvan jy die
spoed gemeet het. Werk só met
die S/L-waarde: Meet die spoed
wat jou kruit/koeëlkombinasie
lewer, bereken jou eie S/L-waarde, neem eenvoudig die “nuwe”
lading, vermenigvuldig dit met
jou eie S/L-waarde, en jy het die
“nuwe” spoed.
Dis baie belangrik om daarop
te let dat die eienskappe en ontbrandingstempo van dryfmiddels kan wissel tussen lotte.
Wanneer jy dus ’n nuwe blik
kruit koop, let op na die lotnommer. Indien dit verskil van die
vorige, skiet so drie nuutgelaaide patrone oor die chronograaf

om die snelheid te meet. As die
snelheid hoër is as dit wat jou
kombinasie altyd verskaf het, let
op na druktekens en maak
afwaartse aanpassings met jou
lading. Om te bereken hoeveel
van die nuwe dryfmiddel nodig
is om weer jou gekose spoed te
skiet, deel die nuwe dryfmiddel
se spoed deur die ou dryfmiddel
se S/L-waarde.
Aangesien die gemete koeëlspoed onontbeerlik is vir alle
herlaaiers, is dit absoluut noodsaaklik dat die chronograaf
akkurate en betroubare spoedmetings lewer. Lees asseblief
die artikel omtrent die opstel,
gebruik en moontlike modifikasies van chronograwe in hierdie uitgawe.
In die volgende artikel gaan
ons kyk na die voorbereiding
van doppe vir die eerste gebruik,
asook herlaai. Lekker skiet!

