
SAJWV  | Deur BOETIE KIRCHNER 

OORWEEG MONOLITIESE 
KOEËLS VIR JAG

Die SAJWV is ’n ver-
eniging wat as leiers 
gesien word in terme 
van verantwoordelike 

optrede, veral in die jagveld en 
op die skietbaan. Daarom is dit 
belangrik dat ons ons lede en 
die publiek adviseer oor nuwe 
verwikkelinge, relevante wet-
gewing, navorsing en die po-
tensiële implikasies rakende 
lood en ammunisie wat met 
koeëls wat lood bevat, gelaai is. 
In dié artikel gaan ons egter net 
jagkoeëls van senterslag-gewere 
uitlig en nie haelgeweerammu-
nisie nie, aangesien daar tans in 
Suid-Afrika nie alternatiewe vir 
loodhael beskikbaar is nie.

Die kies van die regte koeël 
vir jag is ’n onderwerp waaroor 
baie bespiegel kan word. Daar 
is egter vyf bepalende vereistes 
waaraan ’n geskikte koeël moet 
voldoen:
• Die koeël moet akkuraat uit 

die betrokke vuurwapen skiet 
om goeie skootplasing te ver-
seker;

• Genoegsame penetrasie word 
benodig om die lewensbe-
langrike organe soos die hart 
en longe te bereik;

• Moet voldoende weefselska-
de aan byvoorbeeld die hart 
en longe aanrig om ’n een-
skoot-doodskoot te verseker;

• Bekostigbaarheid;
• Omgewingsvoetspoor – veral 

die negatiewe effek waar kar-
kasse wat met loodkoeëls ge-
jag is, aangewend word as 
kos vir aasdiere soos aasvoëls 

en bromvoëls.
Koeëls kan basies opgedeel 

word in die volgende kategorieë: 
loodkoeëls, loodkernkoeëls, 
bonded-loodkernkoeëls, mo-
nolitiese koeëls wat vervorm, en 
soliede monolitiese koeëls. Vir 
algemene jagdoeleindes van 
gewone wild (nie-gevaarlike wild) 
is die geskikste twee die bonded-
loodkernkoeëls en die monoli-
tiese koeëls wat min of geen lood 
in die karkas vrystel nie.

Ek jag en skiet reeds sewe 
jaar lank met loodvrye ammuni-
sie in my senterslaggewere om-
dat ek gehou het van die konsep 
van Titan-koeëls (dis ’n monoli-
tiese koeël wat vervorm) en dit 
prakties in die jagveld en op die 
skietbaan getoets het. Ek het 
ook verskeie van my kliënte 
(plaaslik en internasionaal) suk-
sesvol hiermee op jagte begelei, 
op beide vlakte- en gevaarlike 
wild. Nie net skiet ek konstant 
met my .308 ½ MOA-groepe-
rings tot op 300 meter nie, maar 
met goeie skootplasing in die 
jagveld het ek elke keer ’n een-
skoot-doodskoot geskiet.

Die oorskakeling na monoli-
tiese koeëls het sekere uitda-
gings, maar dit kan oorkom 
word. Die grootste uitdaging is 
die feit dat monolitiese koeëls 
uit ligter monometale vervaar-
dig word (byvoorbeeld koper en 
geelkoper) wat tot gevolg het 
dat hulle effe langer as konven-
sionele koeëls is. Dit kan die 
totale patroonlengte (TPL) beïn-
vloed en tot gevolg hê dat am-

munisie moontlik te lank vir die 
magasyn kan wees. Sommige 
monolitiese koeëls het dan ook 
dryfbande op hul oppervlak, 
wat verseker dat minder van die 
oppervlak van die koeël tydens 
die afvuur van die skoot met die 
loop in aanraking kom. Dit het tot 
gevolg dat hoër spoed bereik kan 
word met laer kamerdruk en min-
der dryfmiddel dus benodig word 
om dieselfde spoed te bereik. 
Monolitiese koeëls penetreer dan 
ook oor die algemeen beter as 
loodkernkoeëls en die jagter 
moet bedag wees op dié feit.

Vir die herlaaier verg dit net 
’n bietjie tyd in jou herlaaikamer 
en op die baan om ’n sukses-
volle lading te ontwikkel. Die 
feit dat verskeie van die plaaslik 
vervaardigde monolitiese koeëls 
se data ook op sekere van die 
herlaaitoepassings (bv Strelok 
en QuickLoad) verskyn, maak 
dit nog makliker. Onderhande-
lings is tans aan die gang en bin-
nekort sal verskeie ander toe-
passings ook dié data bevat. Die 
meeste van die plaaslike mono-
litiese koeëlvervaardigers is ge-
woonlik ook baie behulpsaam 
met herlaaidata.  

BESKIKBAARHEID
Die plaaslike mark het verskeie 
jare gelede al begin ontwikkel 
aan ’n wye reeks monolitiese 
koeëls en gedurende die Co-
vid19-tydperk het nog vervaar-
digers die mark betree. Dié tipe 
koeëls is ook nou vrylik in die 
handel beskikbaar. 

Onlangs het van die min geli-
sensieerde plaaslike ammunisie-
vervaardigers soos Badger Am- 
munition ook hul produkreekse 
uitgebrei na loodvrye ammuni-
sie. Dit stel die jagter wat nie 
herlaai nie ook in staat om lood-
vrye ammunisie te bekom. Die 
beskikbaarheid en reeks van die 
plaaslik vervaardigde loodvrye 
ammunisie is egter tans nog 
beperk, maar brei vining uit. 

KOSTE
Monolitiese koeëls se pryse is 
baie vergelykbaar met premium-
loodkernkoeëls, veral as jy na 
die plaaslik vervaardigde alter-
natiewe kyk. Ingevoerde  lood-
vrye ammunisie is relatief duur, 
maar dit is ook bemoedigend 
om te sien dat die plaaslik ver-
vaardigde loodvrye ammunisie 
se pryse goed vergelyk met dié 
van loodbevattende ammunisie. 

Met my betrokkenheid by die 
NWPPTT (National Wildlife 
Poison Prevention Task Team) 
as deel van die loodtaakspan, is 
ek blootgestel aan ’n wye reeks 
navorsing oor lood. Al was ek 
redelik voorbereid op van die 
resultate van die navorsing, was 
ek nogtans baie geskok oor die 
hoeveelheid loodfragmente wat 
in ’n karkas agterbly. Ek en my 
familie eet gereeld wildsvleis 
juis vir die heilsaamheid daar-
van. Deur met monolitiese 
koeëls te jag, verseker ek dus dat 
ek gesonder vleis opdis en ek 
laat ook ’n beter onbesoedelde 
omgewing na. 


