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Skiet só Akkuraat
Deel 4

Deur CASSIE NIENABER

’n Teleskoop funksioneer op sy beste as die kruishaar so na as
moontlik aan die middelpunt van die verstelspektrum is nadat dit
ingestel is. Volg hierdie stappe om dit reg te kry.

I

n die eerste drie
artikels oor akkuraat skiet het ek
algemene skietwenke gegee, die
metode verduidelik hoe jy jou
geweer moet pak
sodat die staal mooi knus in die
hout lê, die begrip MOA verduidelik asook hoe om ’n kollimator (bore sighter) te gebruik.
In hierdie artikel verduidelik ek hoe om te toets presies
hoeveel een kliek van ’n teleskoop se stelknop die impak
van die koeël sal skuif op 100m.
Ek gaan ook verduidelik hoe
om ’n teleskoop te monteer
sodat die kruishaar so na as
moontlik aan die middelpunt
van die verstelspektrum is.

TOETS VAN STELKNOPVERSTELLING
Een van die algemeenste probleme wat met baie teleskope
ondervind word, is dat die stelknoppe (turret) nie die presiese
afstande stel soos wat voorgehou word deur die vervaardiger
nie. As jy eenvoudig aanneem
dat jou teleskoop stel soos die
vervaardiger aandui, kan jy
foute op langer afstande maak
wat jou duur te staan kom.
’n Teleskoop werk op sy beste
wanneer die kruishaar so na as
moontlik aan die middelpunt
van die verstelspektrum is en
nuwe teleskope se kruishare
word in die fabriek so gestel.
Om die presiese middelpunt
van die totale verstelspektrum

te verkry, draai die stelknoppe
deur hul hele verstelling, tel die
totale aantal klieks en stel dan
die helfte van wat jy getel het
terug. Wees versigtig om nie die
stelknoppe verby die einde van
die verstelling te forseer nie.
Die optiese middelpunt kan
ook bevestig word deur die
teleskoop in V-blokke te plaas

voor die tafel. Baie skietbane het
reeds geankerde/stewige tafels
beskikbaar.
Ek het ’n stuk dakbalk gebruik
en ’n goedkoop stel aluminium
basisse en ringe – soos wat dikwels op luggewere gebruik
word – met epoksie en skroewe
daaraan vasgesit. Enkelstukbasisse sal selfs beter werk.

Net soos wat daar ’n knus pas tussen staal en
kolf verkry word deur pakking, kan ’n teleskoop
ook tydens montering met epoksie gepak word
vir ’n bykans perfekte pas en belyning.
en dan in die rondte te draai,
terwyl daar na die roterende
beweging van die kruishaar
gekyk word op ’n objek verder
as 200m. Verstel die stelknoppe
tot die kruishaarposisie redelik
stabiel op die objek vertoon, terwyl die teleskoop gedraai word.
(Foto 1 wys die V-blokke wat ek van
afvalhout gemaak het).
Neem drie velle A4-papier, las
hulle in die lengte met kleefband
aanmekaar en teken lyne daarop
teen ’n spasiëring van 29.1mm
(1MOA). Trek lyne van so 2
tot 5mm dik sodat dit op 100m
deur die teleskoop gesien kan
word en nommer elke vyfde
lyn. Jy sal 30 spasies (30MOA)
op die papier ingepas kry. Vind
’n metode om die teleskoop
op ’n stewig geankerde tafel te
monteer met 100m oop spasie

Monteer die teleskoop waterpas
in hierdie klemtoestel en klamp
dit aan ’n tafel vas (foto 2).
Teken die gesentreerde of
zero-posisie van die hoogteverstelling-stelknop aan of draai
maskeerband om dié stelknop
en merk die posisie daarop.
Draai nou die stelknop een volle
omwenteling in die AF-rigting
en tel die aantal klieks. Plaas
of forseer vervolgens ’n wig tussen die klemtoestel en tafel in
tot die kruishaar presies op die
MOA-teiken se zero-lyn wys
(foto 2). Draai dan die stelknop in
die OP-rigting om die kruishaar
op die teiken af te beweeg.
Probeer om die stelknop minstens twee volle omwentelings
te draai en tel die aantal klieks.
Bereken hoeveel MOA die
teleskoop per kliek verstel

deur die MOA-posisie van die
kruishaar op die teiken af te
lees en daardie MOA-waarde
deur die aantal verstelde klieks
te deel. Draai terug na die zero
en kyk dat die kruishaar presies op die teiken se nul/zerolyn wys. Doen hierdie op- en
af-stelling ’n paar keer om die
herhaalbaarheid van die verstelling te toets. Draai die teleskoop
90° in die klemtoestel en toets
die horisontale verstelling ook.
My ondervinding is dat die
meer bekende of duurder fabrikate oor die algemeen meer presies en herhaalbaar stel en aan
die vervaardigers se aansprake
voldoen.

MONTEER DIE TELESKOOP
Daar is selde ’n perfekte pas
of belyning tussen die basisse,
ringe, teleskoop en geweer. Dit
is bo meeste van ons se vuurmaakplek om hierdie passing/
belyning te doen deur masjinering of die meet, pas en afwerk
van staal. Net soos wat daar ’n
knus pas tussen staal en kolf
verkry word deur pakking,
kan ’n teleskoop ook tydens
montering met epoksie in die
ringe gepak word vir ’n bykans
perfekte pas en belyning.
Ek verkies die stud-tipe
(Lynx) basisse en ringe omdat
hulle goeie sywaartse verstelling
van die ringe toelaat waarmee
sekere belyningsprobleme verminder of verwyder kan word
(foto 3). Moet nooit die wassers
wat saam met van die ringe »
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1. Eenvoudige V-blokke om die middel		
punt van die teleskoop se verstelspektrum te bepaal, soos beskryf.
2. Maak ‘n klemtoestel om te help be-		
paal presies hoeveel die teleskoop stel
vir elke kliek wat jy aandraai.
3. Ek verkies die stud-tipe ringe weens 		
hul vermoë om sywaarts te kan stel.
4. Gebruik epoksie om die basisse goed
vas te sit. Indien jy die basisse later 		
wil verwyder, maak dit liggies warm
met ‘n gasvlam – die epoksie sal
bros raak.
5. Voor jy die ringe pak, vul die gedeelte
waar die epoksie nie moet invloei nie
met speelklei.
6. Plaas die shim in plek en wend die 		
epoksie aan in die ringe.
7. Maak seker die teleskoop is mooi
waterpas as jy die ringe vasdraai. 		
Verwyder die oortollige epoksie
wat uitpeul.
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8. Die ringe nadat die pakwerk afgehandel is. Merk hulle duidelik sodat
jy in die toekoms altyd dieselfde
helftes bymekaar kan gebruik.

» kom, gebruik nie.
Was die basisse,
ringe en skroefies
om alle olie te verwyder en vee die
monteervlakke op die geweer
met thinners af.
Installeer die basisse in posisie en skroef liggies vas. Plaas
die onderste helfte van die ringe
ook in posisie en skroef so vas
dat daar steeds ’n bietjie roterende beweging is as jy daaraan
wikkel. Verseker dat die ringe
mooi op die basis gesentreer is.
Meet en verstel die geweer tot
waterpas in die bankskroef soos
gemeet op al die plat vlakke van
die geweer. Vertrou meer op die
geweer se eie vlakke as op die
van die basis of ringe en kies ’n
vlak wat verteenwoordigend is
van die meeste metings.
Plaas die teleskoop in die
ringe en bevestig dat die teleskoop vry hang en nêrens op die
staal van die geweer druk nie.
Hoe laer die ringe, hoe beter
is jou wangstut (cheek weld).
Plaas die boonste helftes van die
ringe in posisie en skroef liggies
vas sodat die teleskoop steeds
kan skuif. Verwyder die geweer
uit die bankskroef, lê aan met
jou oë toe en hou die geweer in
’n natuurlike en gemaklike posisie vas. Maak jou oë oop en kyk
deur die teleskoop sonder om
jou kop vorentoe of agtertoe te
beweeg (jy kan wel jou kop op
of af beweeg).
Skuif die teleskoop vorentoe
of agtertoe tot jy gemaklik die
volle beeld sien sonder enige
skadu’s of verwringing.
Herhaal sodat wanneer jy jou
oë oopmaak, jy gemaklik deur
die teleskoop kyk sonder om
jou kop vorentoe of agtertoe te
skuif. Maak ’n nota van presies
waar die ringe op die teleskoop
pas om die regte afstand van jou
oog af later te kan bevestig.
Indien die teleskoop nie ver
genoeg vorentoe of agtertoe
geskuif kan word nie, en die
probleem nie deur die skuif of
gebruik van ander basisse vermag kan word nie, is die kolf
waarskynlik te lank of kort en
moet jy dit eers regstel.
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Klamp die geweer waterpas
in die bankskroef en draai alle
teleskoop-monteerskroewe liggies vas. Koppel die kollimator
voor aan die loop en draai dit
totdat die kruishaar se vertikale
bene mooi ooreenstem (parallel is) met die vertikale lyne van
die kollimator se ruitpatroon.
Kyk deur die teleskoop na die
kollimator-ruitpatroon en let
nou SLEGS op na die horisontale (links/regs) posisie van die
kruishaar. (Ons sal heel aan die
einde aandag gee aan die vertikale posisie.)
As die kruishaar nie naastenby in die middel van die ruitpatroon wys nie, weet jy dadelik
die teleskoop is baie ver “uit” en

Pratley se Quickset Clear-epoksie of iets soortgelyk. Dit skakel
enige beweging tussen die dele
uit en verhoed ook dat die monteerskroewe los werk. Onthou,
die epoksie set vinnig en jy moet
alles reg hê om die takie vinnig
af te handel sodra die epoksie
gemeng is.
Nadat die teleskoop met
sy ringe verwyder is, verwyder ook die basisse en smeer
skoenpolitoer (die alledaagse
tipe uit die blikkie) liggies aan
die plekke op die geweer waar
jy nie wil hê die epoksie moet
vatplek kry nie. Meng die epoksie deeglik en wend dit aan op
die onderkant van die basisse
en rondom die skag en kop van

Indien ’n shim die hele helfte van die ring vul, word
die deursnee van die ring kleiner en duik jy dalk die
teleskoopbuis in sodra dit vasgedraai word, daar
waar die twee helftes van die ringe bymekaar kom.
dat jy stellig verstellings (indien
moontlik) aan jou monterings
sal moet doen.
As die kruishaar heeltemal af
van die ruitpatroon wys, raai ek
aan dat jy ’n betroubare wapensmid nader om die basiese
belyning van die komponente
reg te kry. Jy kan egter die
volgende probeer: Tik met ’n
houtjie en ligte hamer teen die
sykante van die liggies vasgedraaide basisse en kyk of die
belyning op die ruitpatroon verbeter. Indien wel is daar hoop
en kan die monteergaatjies
van die basisse groter gemaak
(geruim) word tot daar genoeg
speling is om die basisse te skuif
tot die korrekte belyning.
Sodra die kruishaar naastenby in die middel van die
ruitpatroon wys, kan die basisse
permanent in daardie posisie
monteer word.
Enige beweging van of tussen
die monterings en die geweer
kan groot foute op die teiken
veroorsaak. Daarom installeer
ek die basisse en skroewe met

die skroewe. Plaas die basisse in
posisie en skroef liggies vas. Vee
die epoksie wat uitpeul met ’n
thinners-lappie af (foto 4). Plaas
nou weer die ringe en teleskoop
in posisie en skroef liggies vas
sodat die ringe mooi op die
basis gesentreer is.
Tik, indien nodig, met ’n
houtjie en ligte hamer teen die
sykante van die basisse tot die
kruishaar horisontaal so na as
moontlik aan die middel van
die kollimator se ruitpatroon
wys. Verwyder die ringe en teleskoop en draai nou die basisskroewe net soveel vas dat die
basisse se posisie nie versteur
word nie (“nip” skroewe net).
Plaas die teleskoop terug
met ringe mooi op die basisse
gesentreer en bevestig dat die
kruishaar so na as moontlik
aan die middel van die kollimator se ruitpatroon wys. Vee
die epoksie wat uitpeul by die
basisse met ’n thinners-lappie
af en laat staan so vir 24 uur
om te set. Indien die basisse en
skroewe in die toekoms matig

(tot so 150°C) met ’n gasvlam
verhit word, raak die epoksie
bros en kan die basisse weer
maklik verwyder word.
Om te verseker dat die teleskoopbuis mooi in die ringe
pas, moet dit ook gebed word.
Kom ons gesels eers oor die
algemene praktyk om teleskope met slegs spasieërders
(shims/spacers) te monteer
(skets 1). Indien ’n shim die hele
helfte van die ring vul, word die
deursnee van die ring kleiner en
duik jy dalk die teleskoopbuis in
sodra dit vasgedraai word, daar
waar die twee helftes van die
ringe bymekaar kom. Indien jy
slegs ’n smal shim onder in die
ringe plaas, kan die teleskoopbuis daar induik sodra dit vasgedraai word, en boonop verhoed
dat daar volle kontak tussen die
ring en teleskoop is.
Die idee om karton of sagte
materiaal wat kan vervorm te
gebruik maak ook nie sin nie,
want hoe vas en sonder enige
beweging is die teleskoop
geklamp met sulke materiaal
wat kan vervorm? Indien jy
egter epoksie saam met die
shim installeer, is die shim slegs
’n spasieerder om die teleskoop
in posisie te hou sodat die
epoksie alle gapings tussen die
teleskoop en ring vul. So verkry
jy ’n perfekte pas/kontak tussen teleskoop en ringe. Vermy
dit dus om teleskope met slegs
shims te monteer.
Sny stroke (shims) van so
100mm lank en 2 tot 3mm
wyd uit die dun metaal van ’n
koeldrankblik of iets soortgelyk.
Kyk deur die teleskoop na die
kollimator se ruitpatroon en let
nou op na die vertikale (op/af)
posisie van die kruishaar. Indien
die kruishaar hoog wys, moet
die teleskoop by die agterste ring
gelig word, en andersom. Verwyder die boonste helftes van
die ringe en die teleskoop. Plaas
’n enkel shim in die aangewese ring en draai die teleskoop liggies vas met die boonste ringe. Kyk na die kruishaar
se posisie op die ruitpatroon.
Indien dit meer moet verstel,
vou die shim dubbeld, vou »

SKETS 1

Geen shim

Shim hele
onderste
helfte

» dit korter as die wydte van die
ring, tik dit met ’n hamer mooi
plat en installeer weer. Hou so
aan tot bepaal is hoeveel lae
shims benodig word om die
kruishaar op die middellyn van
die ruitpatroon te kry. Knip die
shim nou tot die regte lengte.
Vul die gate waardeur die
stud in die onderste ring pas
met modelleerklei (foto 5) op.
Vee die ringe met ’n thinnerslappie af om alle olierigheid te
verwyder. Smeer skoenpolitoer
liggies aan die teleskoopbuis
waar die ringe pas. Vir die pak
van die teleskoop gebruik ek
Pratley se Quickset Steel-epoksie. Bevestig dat die geweer
waterpas geklamp is, meng die
epoksie deeglik en wend aan
op die ringe se binnekante.
Plaas nou die shim in posisie
(foto 6). Plaas die teleskoop in
posisie en trek dit vas met die
boonste helftes van die ringe
terwyl die teleskoop waterpas
gehou word deur bo-op die stelknop of sy dop te meet (foto 7).
Die teleskoop kan ook waterpas
geplaas word deur op ’n loodlyn te mik deur die teleskoop.
Draai die ringe se skroewe netnet vas, sonder om duike in
die teleskoop te probeer druk
(“nip” skroewe net). Laat epoksie set vir twee ure. Verwyder
die boonste ringe en teleskoop.

Smal shim
onder

Smal shim
onder – met
epoksie

Sny die epoksie wat uitgepeul
het versigtig met ’n skerp mes
weg. Laat alles set vir 24 uur. Jy
kan ook die boonste helftes van
die ringe pak, maar onthou dis
nie nodig om ’n shim in te sit
nie, want die teleskoop is mos
klaar gelig/georiënteer tot die
zero-posisie.
Gaan skiet die geweer in en
maak ’n nota van die kruishaar
se posisie op die kollimator
se ruitpatroon. Enige teleskoop
wat op daardie geweer geïnstalleer is en tot die korrekte posisie
op die ruitpatroon gestel is,
sal baie naby aan die kol skiet.
Indien die teleskoop heelwat
moes stel na die eerste pak
daarvan, pak die teleskoop
weer tot die verlangde resultate
verkry word.
Epoksie kleef baie goed aan
homself en daarom is dit nie
nodig om die eerste epoksie te
verwyder nie, werk direk bo-oor
dit. So kan jy die teleskoop op
enige afstand inskiet en pak met
die kruishaar so na as moontlik
aan die middelpunt van die verstelspektrum.
Nadat die verlangde resultate
verkry is, kleur die epoksie-dele
wat uitsteek en merk die ringhelftes met ’n swart permanente
merkpen (foto 8) sodat jy altyd
dieselfde ringhelftes bymekaar
gebruik. Lekker skiet!

