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Skietbrille is
noodsaaklik
Deur CASSIE NIENABER
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Foto 4: Dis duidelik dat die skut moontlik sy oog kon verloor het indien
hy nie ‘n skietbril gedra het nie.
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p Saterdag 7 Mei
2016 was ek die
baanoffisier by
ons SA Jagterstak se maandelikse skietdag. Een van my
vriende het per ongeluk ’n .308
Win-patroon in sy .25-06-geweer afgevuur.
Daar was ’n helse slag... stukkies staal het op sy skietmat
en voor hom op die grond gelê.
Ek het onmiddellik die STAAK
VUUR-bevel gegee en my
vriend opgehelp. Hy was erg
verdwaas, sy mond en ’n paar
stukkende plekkies aan sy gesig
het gebloei. Gelukkig was
sy beserings nie ernstig nie en
geen omstanders is beseer nie.
Die voetplaat en magasynonderdele van die geweer was uitgeruk en die geweer se slot kon
nie oopmaak nie.
Ek het die geweer die volgende dag ondersoek en die slot
met ’n rubberhamer oopgetik.
In foto 1 sien ons die omvang
van die skade aan die onderdele
wat uitgeruk is. Die kolf het ’n
kraak oor sy lengte ontwikkel
tot agter by die handgreep. Foto
2 wys die oorblywende dele van
die uitmekaargerukte dop wat
steeds in die kamer vassit. Die
koeël is wel by die loop uit. Die
loop sal nou uit die aksie geskroef
moet word en die aksie, slot en
loop sal waarskynlik met X-strale
ondersoek moet word om die
skade te bepaal. Dis moontlik
dat die wapen heeltemal afgeskryf sal moet word.
My vriend dra gelukkig altyd
’n bril met spesiaal verharde
lense. Sien op foto 3 die omvang
van die skrapnel wat deur die
bril afgeweer is. Die skut kon sy
oog verloor het, soos gesien in
foto 4. Let ook op dat die meeste skrapnel aan die regterkant
getref het. Indien hy links geskiet het, kon baie meer van die
skrapnel hom direk getref het.
Linkerhandse skuts wat met regterhandse aksies skiet, moet dus
selfs ekstra versigtig wees. ’n
Klompie jare gelede was ek ook
die baanoffisier toe ’n linkerhandse skut sy oog verloor het onder
soortgelyke omstandighede.

Mag hierdie voorval vir ons ’n
les wees. Met die ladingsontwikkeling wat ek doen, skiet ek met
heelwat gewere wat vreemd is
vir my. Elke dag vermaan ek
myself om versigtig te wees, op
te let en doodseker te maak dat
ek nie die fout maak om ’n verkeerde patroon in ’n geweer af
te vuur nie.
Oorweeg die volgende stappe
om soortgelyke probleme te
vermy:
Sorg dat jou patroonhouers baie
duidelik gemerk is om die
inhoud maklik en sonder twyfel
te onderskei. Merk dit bo-op en
aan al die sykante. Gebruik selfs
verskillende kleure houers;
Identifiseer die wapen deeglik, al ken jy hom hoe goed.
Maak dit ’n gewoonte om jou
eie waarneming te bevraagteken
en te bevestig dat jy wel reg
gekyk en gelees het;
Plaas SLEGS die ammunisie
vir die korrek geïdentifiseerde
wapen binne jou bereik. Moet
geen ander patrone binne maklike bereik hê nie;
Moet NOOIT meer as een
kaliber se patrone in jou sakke
plaas nie, selfs nie eens in verskillende sakke nie;
Indien jy van ’n bakkie af
skiet en daar meer as een skut
teenwoordig is, sorg dat SLEGS
die aangewese skut se patrone
binne sy bereik is. Onthou dat
patroonhouers rondskuif tydens die rit;
Wees EKSTRA versigtig wanneer jy gewere wissel tydens
ladingstoetse of inskiet om te
help dat gewere tussendeur
afkoel. Dit is juis dán wanneer
jy BAIE seker moet maak dat jy
mooi kophou.
Bogenoemde skietongeluk
bevestig dat die SAJWV se
nuwe reël dat ALMAL ALTYD
skietbrille MOET dra, gepas is
– dit voorkom ernstige en
moontlike noodlottige beserings. Ons werk met baie gevaarlike gereedskap en jy kry
gewoonlik nie die kans om ’n
fout reg te stel nie. WEES VEILIG. Dit is uiters traumaties om
jou vriend en jagmaat so ’n
voorval te sien deurmaak.

