
M
ense wat 
die stok-
perdjie van 
selflaai of 
herlaai van 
ammuni-

sie beoefen vind dikwels dat 
hul gelaaide patrone nie mooi
konsentries is nie. 

Sou jy die totale patroon op 
’n waggelmeter (run-out gauge) 
toets, sal jy sien dat die koeël 
in die dop waggel. Dit beteken 
dat die koeël skeef in die dop 
gelaai is of dat die dop self skeef 
was en dus ’n skeefgelaaide 
patroon veroorsaak het. Ge-
woonlik ruïneer sulke skewe 
patrone ’n gelaaide lot am-
munisie en die geweer se 
akkuraatheidspotensiaal. 

’n Skeefgelaaide koeël is 
onstabiel wanneer dit die dop 
verlaat en ongelukkig word dit 
nie “reguit” of stabiel gemaak 
deur die loop nie. As dit die loop 
verlaat, is dit gewoonlik steeds 
onstabiel. Sommige mense glo jy 
kan ’n koeël wat skeef gelaai is 
mooi reguit druk in die dop (daar 
is selfs apparate daarvoor) maar 

Laai só vir 
pylreguit 
patrone
Deur CASSIE NIENABER

 gevorderde herlaai 

Om die beste moontlike selfgelaaide 
patrone te verseker is dit nodig om 

’n langer proses te volg. 

wanneer dit gedoen word, word 
die dopnek se greep op die 
koeël losser gemaak. Dit bring 
weer wisselende nekspanning 
van patroon tot patroon mee 
wat variasies in koeëlsnelheid 
en drukvlakke veroorsaak en 
akkuraatheid nadelig beïnvloed. 

Die geheim is dus om altyd 
met ’n konsentriese of reguit 
dop te begin. Wanneer nuwe 
doppe gekoop word, sal jy altyd 
’n paar uit elke pakkie kry wat 
“krom” is. Sommige mense hou 
hulle sommer dadelik eenkant 
om slegs te gebruik vir oefen op 
die skietbaan. Maar eintlik moet 
doppe eers in jou geweer se 
kamer gevuur word en daarna 
kan jy hulle weer klas. 

As die kamer reg gesny is en 
daar was nie fout met die rui-
mer (reamer) nie, sal gevuurde 
doppe altyd pylreguit wees (ook 
die romp- en nekbelyning) as 
hulle uit die kamer kom – meet 
hulle maar. Die wat wel skeef 
was, was te wyte aan ander 
redes as ’n skewe kamer. 

MOENIE STEUR NIE
Laat ek verduidelik (in die 
artikel gaan ek deurgaans 
die Engelse terme vir herlaai-
gereedskap en ander dinge 
gebruik omdat dit so by her-
laaiers bekend is en Afrikaanse 
terme bykans nooit gebruik 
word nie). Die ruimer waar-
mee die kamer gesny word, 
sny gelyktydig die totale 
kamer wat insluit die romp, 
skouer, nek en dikwels ook 
die vryboor (free bore) en 
keel (throat). Die kans dat die 
ruimer se dele skeef of uit be-
lyning met homself vervaardig is, 
is baie skraal. Gevuurde doppe 
het die vorm van jou geweer
se kamer aangeneem en pas 
mooi knus daarin. 

Dus moet hul afmetings so 
min as moontlik verander of 
gesteur word, want oormatige 
hervorming kan hulle krom 
maak. Indien die dop tot so 
’n mate hervorm word dat dit 
los in jou geweer se kamer 
pas, kan selfs ’n reguit gelaaide 
patroon skeef in die kamer lê en 
akkuraatheid nadelig beïnvloed.

My ondervinding is dat die 
meeste matryse wat doppe oor 
die volle lengte hervorm of pas-

As jy jou patrone op ‘n waggelmeter toets 
sal jy gou sien of hulle reguit gelaai is. 



druk (full length sizing dies) dit 
oormatig doen en dus die doppe 
krom maak. Die spesifikasies 
waarvolgens alle standaard-fa-
brieksgewere se kamers, asook 
alle fabrieksammunisie vervaar-
dig word (of behoort te wees) is 
na aanleiding van die SAAMI-
spesifikasies (Sporting Arms 
and Ammunition Manufac-
turers Institute). SAAMI behels 
dat daar, vir elke spesifieke 
kaliber, ’n minimum grootte 
vir die kamer en ’n maksimum 
grootte vir die ammunisie is. 
Dit sodat alle ammunisie vir ’n 
spesifieke kaliber, ongeag die 
handelsmerk, in die wapen van 
enige ander vervaardiger sal pas 
en veilig funksioneer. Daarom 
is daar gewoonlik ’n baie los 
passing tussen ’n fabrieksgeweer 
se kamer en fabrieksammunisie.

Vollengte-hervormmatryse 
word ook vervaardig volgens 
die SAAMI-spesifikasies. Hier-
die matryse moet voorsiening 
maak vir alle vervaardigers se 
doppe, waarvan die wand- en 

nekdiktes dikwels heelwat 
van mekaar kan verskil. Die 
gevolg is dat hierdie matryse 
die doppe heelwat meer her-
vorm as wat nodig is sodat die 
ammunisie in alle gewere se 
kamers kan pas. 

Daar is ook ’n ander nadeel 
as doppe te veel hervorm word. 
Geelkoper verhard wanneer 
dit herhaaldelik “gewerk” 
word. Oormatige hervorming 
lei dus ook tot die verkorte 
lewensduur van doppe. Die 
proses van oormatige her-
vorming kan beheer word en 
later sal ek meer hieroor sê. 

NEK TREK SKEEF
Wanneer vollengte-hervormma-
tryse gebruik word, druk hulle 
die nek van die dop oormatig 
toe en die expander ball trek dit 
dan weer oop tot die korrekte 
binne-deursnee. Ongelukkig 
veroorsaak hierdie aksie dik-
wels dat doppe se nekke skeef 
getrek word. Die expander ball 
is gewoonlik deel van en vas 

aan ’n stewige staalpen. Hier-
die pen word ook stewig aan die 
matrys vasgedraai en die bely-
ning daarvan is soms nie kor-
rek nie (dit sit dus eintlik skeef 
in die matrys). Die doppe pas 
ook los in die dophouer (shell 
holder). Wanneer die expander 
ball dus deur die dopnek getrek 
word veroorsaak ’n kombi-
nasie van bostaande dat baie
stremming op die nek geplaas 
word en dit na een of ander 
kant toe kan buig.

In ekstreme gevalle kan 
die deel waar die dop se nek 
en skouer by mekaar aansluit 
so uitgerek word dat die dop 
baie styf in die kamer pas. Dan 
word die slot se sluitnokke as’t 
ware gebruik om die skouer die 
verlangde hoeveelheid terug 
te druk sodat die slot kan toe-
maak. Dit veroorsaak slytasie 
van die sluitnokke en kan vol-
gens my oordeel nadelig wees 
vir die kopspasie van die wapen.

’n Tipe matrys is beskikbaar 
waarmee slegs die dop se romp 

en skouer hervorm kan word, 
sonder om aan die nek te raak. 
In Engels word dit ’n body die 
genoem en volgens my wete 
vervaardig Redding dit. Ek sal 
later verduidelik hoe jy van jou 
vollengte-hervormmatrys ’n body 
die kan maak. Nadat jy die body 
die gebruik het word die nek dan 
met ’n aparte matrys hervorm. 

Jy kry gewone neck sizing dies, 
maar hulle het almal expander 
balls wat die nek kan skeeftrek. 
Van die matryse wat nie expan-
der balls het nie is daar twee 
algemene tipes naamlik Lee se 
collet die of Redding en Forster 
se bushing neck sizing-matryse. 
Beide werk goed en het elkeen 
sy eie manier van doen. 

Lee se collet-matrys druk die 
nek vas rondom ’n staalpen en 
laat los weer die dopnek sodra 
die pers se arm laat sak word. 
Die dikte van hierdie pen beheer 
die nek se binne-deursnee (sien 
foto). Daar is dus geen expander 
ball wat deur die nek forseer 
word om dit weer oop (en heel 
dikwels skeef) te trek nie. Die 
enigste manier waarop die
nek se binne-deursnee veran-
der kan word, is om die pen 
se deursnee te verander. Hier-
die matrys werk uitstekend en
is heelwat goedkoper as die 
bushing neck sizing-matryse.

Met die bushing neck sizing-
matryse is daar verskillende 
groottes bushings of busse wat 
vervang kan word totdat die 
nek die gewenste hoeveelheid 
hervorm word. Die groottes van 
die bushings verskil in stappe 
van een-duisendstes van ’n duim 
(1 Thou). Vir elke verskillende 
nekdeursnit benodig jy dus  »

LINKS: So lyk Lee 
se collet-matrys aan 
die binnekant. Let 
op daar is geen 
expander ball 
wat die dopnekke 
ooprek nie.
REGS: Redding se 
bushing-matrys. Die 
bussie (aangedui) 
word gebruik om 
die maatdruk van 
die nek te beheer. 
Sommige bushing- 
matryse gebruik ‘n 
bussie in kombina-
sie met ‘n expander 
ball en ander werk 
net met die bussie. 

Voordat jy ‘n 
dop maatdruk 
(resize) meet 
eers die afme-
tings daarvan 
en stel jou ma-
trys sodat dit nie 
die dop te veel 
vervorm nie.



 Maak jou eie body die  

 » ’n aparte bushing. Die koste 
van hierdie matryse en bush-
ings is heelwat meer as Lee se 
collet-matrys s’n. 

Om die dop korrek te her-
vorm is vir my die belangrikste 
stap van die herlaaiproses. 

Só MAAK EK
1. Eers word die doppe skoon-
gemaak. Om doppe te tuimel 
maak hulle buite mooi blink en 
skoon, maar selde binne. Dik-
wels word ’n skuurmiddel by
die media gevoeg om die proses 
aan te help. Van hierdie skuur-
middels kan aan die dop se 
binnekant vassit en agterbly. 
Wanneer die skoot gevuur 
word, kan van hierdie middel in 
die loop beland en die volgende 
koeël skiet daaroor. Dalk iets 
om oor na te dink. Chemiese 
prosesse is waarskynlik veiliger 
en kry ook die binnekant 
skoon. Ek gebruik my eie seep 
wat ek Mamba noem.
2. Dan meet ek die deursnee 
van die gevuurde dop se nek en 
skouer soos getoon in die skets. 
Neem hierdie mates verkieslik 
met ’n mikrometer. Gewoonlik 
word so vyf mates op verskeie 
plekke op die omtrek gemeet 
om verteenwoordigende mates 
te hê. Dit kan ook met ’n vernier 
gemeet word. Meet die kopspa-
sie soos getoon (sien skets) met 

’n vernier en ’n comparator (dis te 
koop by geweerwinkels). Jy gaan 
hierdie mates later gebruik.
3. Dan verwyder ek die slag-
dop sonder om die dop ter 
hervorm. Redding se universal 
decapping-matrys kan hiervoor 
gebruik word. Sommige ander 
matryse, soos die Lee collet-
matrys, kan ook hierdie funksie 
gebruik as dit spesifiek daar-
voor opge-stel is. Druk die pers 
se arm tot heel bo en draai die 
Lee collet-matrys in tot dit net 
aan die dophouer raak. Draai 
die Lee collet-matrys nou een 
volle draai los. So sal dit slegs 
die slagdop verwyder en glad 
nie die dop se nek hervorm nie.
   Weens die druk tydens die af-
vuur van die skoot, kan die slag-
dop soms effe agter by die dop 
se kop uitsteek. Dit maak dan 
dat jy ’n foutiewe meting van die 
kopspasie neem. Met die slag-
dop verwyder, kan die slagdop-
kamer dan ook skoongemaak 
word in stap 2.
4. Indien nodig gloei ek die 
doppe uit (annealling).
5. Gestel jy gebruik Redding se 
body die dan moet dit opgestel 
word. Onthou dit word net een 
keer (voor jy begin herlaai) vir 
elke kaliber/dop-kombinasie 
gedoen. Druk die pers se arm 
af sodat die shaft heel bo is. 
Stel die body die tot dit teen 

die shell holder raak en maak 
met ’n permanente merkpen ’n 
verwysingsmerk op die matrys 
se bokant. Draai die matrys
’n ½-draai los.
6. Wend ’n dun lagie smeer-
middel op die dop se romp en 
skouer aan. Vorm die romp en 
skouers in die body die.
7. Om die dop slegs genoeg 
te vorm vir ’n gemaklike pas, 
moet die mate van die dop met 
ongeveer een-duisendste van ’n 
duim (1 Thou) verminder. Dit 
is ongeveer 0.03mm. Die twee 
mates wat hier die deurslag sal 
gee, is die meting vir beide die 
deursnee van die skouer en 
die lengte van die kopspasie. 
Die een hiervan wat die minste 
verander is bepalend. Die ander 
mate sal moontlik met meer as 
een-duisendste van ’n duim
(1 Thou) verminder.
8. Meet en vergelyk die mates 
van die hervormde dop met dié 
soos in Punt 2 hierbo gemeet. 
Indien nodig stel die body die 
so 1/16 van ’n draai dieper in en 
herhaal die vorming- en meet- 
proses. Hou so aan tot die mate 
van beide die skouer-deursnee 
en kopspasie met minstens
een-duisendste van ’n duim
(1 Thou) verminder het.
9. Voel die weerstand waarmee 
die wapen se slot sluit sonder 
iets in die kamer. Kamer ver-

sigtig die bostaande hervormde 
dop en bevestig dat daar nie baie 
meer weerstand is om die slot te 
sluit as met die leë kamer nie.
10. Die dop se nek kan nou her-
vorm word. Algemene praktyk 
is dat die nek-deursnee in totaal 
ongeveer twee-duisendste van 
’n duim (2 Thou) uitsit ná die 
koeël geplaas is.
11. Ek gebruik Lee se collet-
matrys of een van die bushing 
neck sizing-matryse. Ons verstel 
aan die matryse en herhaal die 
proses totdat die nek-deursnee 
die verlangde twee-duisendste 
van ’n duim (2 Thou) uitsit 
na die koeël geplaas is. Maak 
notas van die verstelling van 
die matryse wanneer die kor-
rekte hoeveelheid dopvorming 
bereik word sodat jy dit later 
kan herhaal indien die matrys 
om een of ander rede weer
verstel word. 
   Die aanvaarbare hoeveelheid 
waggel vir gelaaide patrone
wat baie goed is, is onder 
2 Thou, tot en met 4 Thou is 
aanvaarbaar, maar meer as dit 
beskou ek as goed genoeg vir 
afstande tot op 100m.
   Wat ek hierbo beskryf het 
klink dalk na ekstra werk, maar 
ek beskou hierdie langer proses 
as noodsaaklik om die beste 
moontlike selfgelaaide patrone 
te verseker. Lekker laai.    

1

1: Die matrys in die draaibank opgestel. 2: ‘n Normale matrys langs die selfgemaakte body die. 3: So lyk dit as jy die dop in die body 
die druk. Slegs die dop se romp word gemaatdruk, nie die nek nie.

2 3

Neem jou vollengte-
hervormmatrys en 
verwyder die staalpen 

(decapping rod / expander ball).
Meet vanaf die matrys se 

bokant hoe diep dit is tot waar 

die nek eindig, daar waar die 
nek en skouer mekaar ontmoet.

Stel die matrys reguit in ’n 
draaibank op.

Sny die matrys vanaf die 
kop weg tot so 5mm minder 
as bostaande mate. Die matrys 
se staal is nie in die geheel ver-
hard nie, slegs die binneste skil 

of oppervlak is en sny redelik 
maklik. In Engels word dit case 
of surface hardening genoem.

Bevestig hoeveel van die nek 
nog oor is.

Sny versigtig verder weg tot-
dat ’n gevuurde dop se nek deur 
die gat in die matrys pas. Dit is 
net-net verby waar die nek en 

skouer mekaar ontmoet.
Verwyder die brame (debur). 

En siedaar, jy het ’n body die/
matrys wat net die “lyfgedeelte” 
van die dop hervorm sonder om 
aan die nek te raak. Werk net baie 
versigtig en sorg dat jou mate kor-
rek geneem is anders gaan jy nog 
’n matrys moet koop.   


