
D
aar is vandag ’n 
reuse-verskei-
denheid gad-
gets of katoeters 
wat entoesiaste 

kan aanskaf om in amper elke 
denkbare jag- en skietbehoefte 
te voorsien. En alhoewel daar 
seker weinig nuwe dinge op 
die mark bekend gestel word 
waaraan jagters en skyfskiet-
skuts nog nie gedink het nie, is 
daar altyd ruimte vir verbetering 
en word bestaande katoeters se 
ontwerpe gedurig verbeter.

Een persoon wat besluit het 
die “wiel is nie rond genoeg 
vir hom nie” is SA JAGTER/
HUNTER-medewerker Cassie 
Nienaber. Sy kort reeks oor die 
akkuraat maak van gewere was 
gewild onder lesers. Cassie kom 
uit ’n ingenieursagtergrond dus 
beoordeel hy skietkatoeters op 
’n meer presies-wiskundige vlak 
as sommige van ons. En as hy 
nie tevrede is met wat op die 
winkelrakke beskikbaar is nie 
ontwerp en bou hy sy eie. 

Ek het onlangs ’n paar van 
Cassie se produkte onder hande 
gehad om te sien hoe goed hulle 
werk. Dit het ingesluit ’n skiet-
stok, waggelmeter (run-out 
gauge) ’n dopsmeermiddel en 
seep om doppe mee skoon te 
maak. Al die produkte verkoop 
onder die naam Mamba. Cas-
sie bied ook gereeld herlaai-
kursusse aan en het onlangs ’n 
herlaai-DVD gemaak wat ek 
ook kortliks sal bespreek.  

DIE SKIETSTOK
Kom ons kyk eerste na die 
skietstok. Die SAJWV (SA Jag-
ters) bied jaarliks die gewilde 
Presidentskiet-skietoefening 
aan wat bestaan uit twee skietta-
belle, die Bosveldoefening waar 
daar op 150, 100 en 50m na ’n 
lewensgroot blouwildebees- 
of sebra-teiken geskiet word 
en die Vlakte-oefening waar-
tydens daar vanaf 200 en 
300m na ’n lewensgroot spring-
bokteiken geskiet word. Die 
reëls maak voorsiening vir die 
gebruik van skietstokke en ook 
hoe hierdie stokke aangewend 
mag word. Omdat skietstokke 
vir beide tipe oefening toelaat-

baar is, gebruik die meeste
skuts een stel wat aangepas kan 
word – dit verhoed dat hulle 
onnodige hoeveelhede toerus-
ting moet rondkarwei. 

Die Presidentskiet het in wese 

in ’n sport ontaard en die skiet-
stokke wat jy oor die algemeen 
op die skietbaan sien, sal jy nie 
sommer in die jagveld aantref 
nie. As gevolg van sekere 
akkuraatheidsbehoeftes en die 

tegnieke wat gebruik word, is 
gewone jagskietstokke bloot 
eenvoudig nie goed genoeg as 
jy in hierdie sport kompeterend 
wil skiet nie. 

Cassie wat gereeld vir die 
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 skiettoerusting 

Cassie maak 
’n plan

As skietkatoeters op die rak nie die werk na 
wense doen nie, moet ’n man maar sy eie maak.

Cassie Nienaber se driepoot-skietstok werk uitstekend en die kwaliteit is baie goed.



finale Presidentskiet kwalifi-
seer, het al verskillende tipes 
skietstokke probeer en sy onder-
vinding het hom in staat gestel 
om ’n puik produk te ontwikkel 
waarby baie wat ernstig aan die 
Presidentskiet wil deelneem, 
byval sal vind. 

Driepootstokke word oor die 
algemeen gebruik omdat hulle 
baie stabiel en ook veiliger is, 
want hulle kan natuurlik sonder 
ondersteuning staan. Die skut 
hoef dus nie ook te konsen-
treer om sy skietstokke regop te 
hou terwyl hy met ’n gelaaide 
geweer werk gedurende die 
skietoefeninge nie. Skuts mag 
twee van die drie bene gelyk-
tydig gebruik wat hulle in staat 
stel om byna totale dooierus te 
kan neem.

Die gewigsbeperking op die 
stokke is 2.4kg wat nogal swaar 
is. Cassie se skietstok wat van 
aluminium gemaak is weeg 
2.2kg en is verstelbaar in lengte 
om vanuit die sit- (ook lê-) en 
staanhouding gebruik te word. 
Die bene bestaan elk uit twee 
stewige aluminiumpype wat 

Die skietstok kan ook uit die lê- of staanhouding gebruik word. Dis oorspronklik vir baanskiet ontwerp, maar kan ook vir jag gebruik word.

oormekaar skuif. Daar is gaatjies 
in die een pyp geboor en die 
ander het ’n veerbelaaide knop-
pie. Die been word dus slegs 
langer uitgetrek (daar is twee 
lengte-verstellings) tot die veer-
belaaide knoppie inklik in die 
gaatjie. Om die bene korter te 
maak, druk jy bloot die knoppies 
in en skuif die verlengde stukke 
weer in die ander pype op.

Die skietstok het ’n hoogtever-
stelbare haakrus. Dit kan ook 
heeltemal verwyder word om 
op enige van die skietstokbene 

van jou keuse te pas. Dan het 
Cassie ook ’n stuk matmateriaal 
om een van die bene vasgelym. 
Dit dien as ’n handige greep wat 
verhoed dat jou hande gly wan-
neer jy die geweer vashou. Die 
foto’s illustreer mooi hoe die 
verskillende tegnieke gebruik 
kan word om gewere te stut vir 
amper totale dooierus. Bo, waar 
die drie bene geheg word, is ’n 

platvorm aangebring sodat die-
gene wat wil, bo-oor die stok 
kan skiet (sien foto).

Deur die Nyloc-moere bo-aan 
die bene stywer te draai word 
die stramheid van die invou 
van die bene beheer sodat dit 
nie na binne toevou nie. Die 
hoogte met die laagste verstel-
ling is 1.2m en die maksimum-
hoogte 2.1m. As jy wil jag en
die stokke hoofsaaklik uit die lê- 
en sithouding gaan gebruik, ver-
wyder die binneste verlenging. 
Die stokke weeg dan net 1.4kg 

en dra dus gemakliker.
 Teoreties is die ontwerp baie 

goed, maar hoe werk dit in die 
praktyk? Absoluut fantasties! 
Ek gebruik die skietstok nou al 
twee maande lank en as jy eers 
die vashoutegnieke bemeester 
het wat die Presidentskietskuts 
gebruik, kan jy werklik op ’n 
tiekie skiet. Ek het verskeie kere 
drieskoot-groeperings op 200m 

met my .223 Savage-geweer 
geskiet wat rondom 25mm 
meet. Ek skiet so lekker met 
hierdie stok dat ek dit ernstig 
oorweeg om ook aan die Presi-
dentskiet te begin deelneem. 

Wanneer jy twee bene as 
rus gebruik is jy natuurlik nie 
so mobiel om vinnig van aan-
lêrigting te verander nie, so 
die skietbaantegniek werk nie 
noodwendig altyd so goed in 
die jagveld nie, want wild staan 
nie soos papierbokke doodstil 
nie. Met oefening kan jy wel 
gou-gou leer om die driepoot 
op sy een been te swaai vir ’n 
nuwe aanlêrigting.

Hoe dit ook al sy, hierdie is 
’n skietstok wat ek met groot 
vrymoedigheid aanbeveel (Cas-
sie gaan beslis nie sy toetsmodel 
terugkry nie). Dit kom ook baie 
handig te pas as jy op ’n wild-
plaas land waar daar geen skiet-
bank is nie en jy jou geweer se 
zero moet bevestig. Teen 2.2kg 
is dit effens swaar as jy dit self 
in die jagveld moet dra, maar 
as jy ’n gids het wat bereid
is om te help, kan hierdie baan-
skietstok net so lekker in die 
jagveld gebruik word. Dit kos 
R995 en kan direk van Cassie 
bestel word. Die stokke kan »

’n Waggelmeter (run-out gauge) is ’n
stukkie gereedskap wat ek as onontbeerlik

vir herlaaiers beskou. 

BO: Die hoogteverstelbare haak 
werk maklik en kan op enige 
van die bene gebruik word.
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» geanodiseer word in swart
of goudkleurig en dan is die 
koste R1 450.

DIE WAGGELMETER
’n Waggelmeter (run-out gauge) 
is ’n stukkie gereedskap wat ek 
as onontbeerlik vir herlaaiers 
beskou. Wanneer jy self patrone 
herlaai moet jy kan vasstel of die 
koeëls reguit in die doppe gelaai 
is. Doppe is ook nie altyd reguit 
as hulle van die fabriek af kom 
nie en ek gebruik gewoonlik 
my waggelmeter om vas te stel 
watter doppe reguit vervaardig 
is en watter nie. My ondervin-
ding is dat doppe wat nie reguit 
is wanneer hulle van die fabriek 
af kom nie, geneig is om mak-
liker skeef te trek gedurende 
die herlaaiproses as die reguites. 

Cassie se waggelmeter 
bestaan uit twee voetstukke wat 
verbind is deur drie stafies van 
vlekvrye staal. Soos julle kan 
sien op die foto loop twee pa-
rallel met mekaar en die derde 
is hoër geposisioneer. Die twee 
wat parallel loop is voorsien 
van vlekvrye staal rollaers (vier 
in totaal) waarop die doppe of 
patrone rus sodat hulle geroteer 
kan word om die konsentrisiteit 
te meet. O-ringe van rubber ver-
hoed dat die rollaers te maklik 
heen en weer skuif as hulle in 
posisie is. Die derde of boonste 
stafie is van ’n passtuk voor-
sien waarin ’n mikrometer vas-
geklamp kan word.

In elke voetstuk se kant is 
’n gleuf gesny waarin kaliber-
grootte gidse (pilots) gepas kan 
word. Dit stel jou in staat om 
die wanddikte van doppe te 
meet. Elke waggelmeter kom 
met drie gidse (.243”/6mm, 

.270” en .308”). Addisionele 
gidse is beskikbaar teen R55 
asook ’n passtuk (teen R85) as 
jy jou eie gidse wil gebruik. 

Om doppe se wanddikte te 
meet is eenvoudig – met die 
gids in die gleuf vasgeskroef 
word ’n lesing met die mikro-
meter geneem as die mikro-
meter se pen op die bolronding 
van die gids rus. Daarna word 
die dop op die rollaers geplaas 
nadat hulle in posisie geskuif 
is. Die dopnek word dan bo-
oor die gids se bolronde punt 

geskuif en die pen van die mi-
krometer so geposisioneer dat jy 
weer ’n lesing van die dopnek 
af kan neem. Trek nou bloot
die eerste lesing se waarde 
af van die tweede lesing en jy 
het die dopnek se dikte op
’n bepaalde punt. 

Om jou doppe of patrone se 
konsentrisiteit te meet is net so 
eenvoudig. Die vlekvrye staal 
rollaers word eenvoudig in po-
sisie geskuif – dis altyd beter om 
hulle so te posisioneer dat jy aan 
die eenkant die dop se kopkant 

LINKS:
Die Mamba- 
waggelmeter 
werk maklik, is 
uiters sensitief 
en akkuraat en 
goed geprys. 
Dit is beskikbaar 
met analoog- of 
digitale meters. 

BO EN REGS: Mamba se dop-
smeermiddel en seep werk baie 
goed. Let op die voor- en na- 
foto’s van .375-doppe wat met 
die seep “gewas” is.

teen die voetstuk kan hou. Met 
die rollaers reg gespasieer word 
die mikrometer nou in posisie 
geskuif sodat die pen daarvan 
mooi op die dopnek of koeël 
sal rus gedurende die operasie. 
Met alles mooi in posisie word 
die dop nou bloot met die vin-
gers mooi styf op die rollaers 
vasgedruk en geroteer terwyl
jy die mikrometer se lesing-
naald dophou. 

Die mikrometer wat voor-
sien is met die toetsmodel 
meet in 0.01mm inkremente, »



» met ander woorde drie spasies of 
strepies op die meter verteenwoordig 
een duisendste van ’n duim (1 Thou). Vir 
akkurate skietwerk oor langer afstande 
wil skuts nie hê dat hul patrone se af-
wyking meer as 3 Thou moet wees nie. 

Met sommige waggelmeters word 
die doppe/patrone op V-blokkies van 
aluminium geplaas vir die rotasie-
proses en dit werk goed, maar die 
aluminium slyt redelik gou weg as jy die 
meter baie gebruik en hierdie slytasie 
kan dus aanleiding gee tot foutiewe le-
sings. Met Cassie se waggelmeter waar 
die doppe op staalrollaers rus, is 
akkuraatheid dus potensieel groter en 
die rollaers se leeftyd is beslis ook langer 
as die van die aluminium V-blokkies. 

Ek het gevind dat Cassie se Mamba-
waggelmeter baie goed werk as jy dit 
eers baasgeraak het. Nie dat daar enig-
iets moeiliks is om baas te raak nie. My 
enigste probleem was dat ek gewoond 
is aan my RCBS se groter voetstuk. 
Met die Mamba het ek aan die begin 
gevind dat ek nie die voetstuk behoorlik 
vashou nie en dan die waggelmeter laat 
skuif as ek die doppe roteer. Ná ’n bietjie 
oefening was dié probleem iets van die 
verlede. Dit is natuurlik ook maklik 
om die waggelmeter op jou herlaaitafel
vas te klamp. 

Cassie voorsien hierdie meters met 
enige van drie mikrometers van jou 
keuse. Toegerus met ’n MAC-mikro-
meter kos die Mamba-waggelmeter R970 
en R1 210 met ’n INSIZE-mikrometer. 
Beide hierdie mikrometers meet in milli-
meters, maar die INSIZE is net meer 
fyngevoelig en van beter gehalte. Daar 
is ook ’n INSIZE-digitale mikro-
meter beskikbaar wat in millimeters en 
Thou meet, en daarmee toegerus kos
die Mamba-waggelmeter R2 040. Hier-
die is ook ’n produk wat ek ten sterkste 
aanbeveel. Dis goedkoper as baie van 
die waggelmeters wat deur groot ver-
vaardigers bemark word en die gehalte 
is uitstekend.   

DIE DOPSMEERMIDDEL
Die Mamba-dopsmeermiddel (case lube) 
word sommer met die vingers aangesit 
en wend baie maklik aan. Dis water-
oplosbaar en word dus na die tyd baie 
maklik met ’n klam lappie van die doppe 
verwyder. Cassie stel voor jy spoel die 
doppe met seperige water af, maar ek het 
bloot ’n klam lap gebruik en dit werk uit-
stekend. ’n Botteltjie met ’n inhoud van 
75ml verkoop vir R30. 

DIE SEEP
Baie skuts is gesteld daarop dat hul 
doppe blinkskoon moet wees voordat 
dit weer gelaai word – die Mamba-seep 
sal beslis daarvoor sorg. Meng een deel 
seep met vier dele water (200ml seep met 
800ml water) en laat die doppe vir sowat 
20 tot 30 minute daarin lê. Een seep-
mengsel kan tot vier keer gebruik word. 
Borsel dan die doppe aan die binnekante 
uit – Mamba-seep sal ook die koolstof 
binne-in die dop verwyder. Merke en 
hardnekkige vullis aan die buitekant kan 
met die vingers afgevryf word. Spoel dan 
die doppe af met skoon water en droog 
hulle behoorlik voor gebruik. Hierdie 
seep kom in 1l-bottels en dit verkoop vir 
R100. Met een bottel seep kan tot 2 000 
doppe skoongemaak word. 

DIE DVD
Cassie se herlaai-DVD is ’n goeie, stap 
vir stap verduideliking van die her-
laaiproses, toegelig met hoë-kwaliteit
videogrepe. Die DVD bestaan uit 17 
hoofstukke en is sowat 90 minute lank. 
Behalwe vir die goeie verduideliking, 
illustreer Cassie ook die meeste stukke 
gereedskap wat benodig word vir die 
herlaai van patrone. Toe ek daarna 
kyk, het ek op sommige plekke gevoel 
die DVD is meer gemik op mense wat 
alreeds kennis van die herlaaiproses
het en dat beginners soms ’n bietjie ver-
lore gaan voel. 

Ek het veral gevoel dat ’n lys van en 
’n goeie uiteensetting van die noodsaak-
like en opsionele gereedskap wat ’n 
herlaaier kan gebruik, ontbreek. Die 
noodsaaklike stukke gereedskap en 
hul gebruik word wel behandel, maar 
ek dink ’n hoofstuk wat alle herlaai-
apparate en hul gebruike dek voordat 
die herlaaiproses bespreek word, is 
noodsaaklik. Hoe dit ook al sy, Cas-
sie se poging was ’n goeie een waarby
herlaaiers beslis baat sal vind.  

• Die produkte is 
beskikbaar direk 
van Cassie Nie-
naber. Pryse sluit 
posgeld uit. Besoek 
Cassie se webblad 
by www.mamba-
reloading.co.za 


