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J
agters en skyfskiet-
skuts herlaai nie net 
ammunisie omdat 
dit goedkoper is nie, 
maar ook omdat dit 
hul keuse van kom-

            ponente verbreed en 
hulle in staat stel om ammu-
nisie te kan ontwikkel wat 
optimaal in ’n spesifieke 
vuurwapen funksioneer. Met 
pasmaak-ammunisie word die 
vuurwapen en toerusting se 
volle potensiaal benut.
    In die eerste vier artikels oor 
akkuraat skiet het ek algemene 
skietwenke gegee, verduidelik 
hoe om gewere te pak, die 
begrip MOA verduidelik asook 
hoe om ’n kollimator (bore 
sighter) te gebruik en gesels oor 
die montering van teleskope. 
Nou kan ons konsentreer op 
die ontwikkeling van die ideale 
lading vir jou geweer.
   Tradisioneel het die meeste 
van ons groepe patrone gelaai 
met verskillende ladings en 
dit dan oor 100m gaan skiet 
vir groepering. Die lading wat 
die beste groepering teen die 
gewenste snelheid gegee het, 
is dan gekies as die ideale la-
ding. Een ding is seker, ’n mens 

Soete Sukses met Regte 
Ladingontwikkeling

 Met die Sweet 
Spot-metode 

kan Jan Alleman 
akkurate ladings 
vir sy sanna met 

relatief min skote 
ontwikkel en so 

meer konsekwente 
resultate in die 
jagveld verkry.

bepaal selde die ideale lading 
met min moeite en min skote. 
Maar wat gebeur wanneer die 
klimaat verander, jy verder as 
100m skiet of daar geringe ver-
skille in die samestelling en lad-
ing van patrone is? Is ’n lading 
wat op die bogenoemde mani-
er bepaal is, werklik onder 
verskillende omstandighede 
en afstande ideaal en sal dit 
klein verskille tydens die her-
laaiproses kan vergewe?
   Ek is bewus van die Quick 
Load-program waarmee jy 
vinnig, akkurate ladings kan 
bepaal, maar min mense 
koop dit aan en baie verstaan 
nie mooi hoe dit werk nie. 
En maak jy ’n fout met jou 
berekenings vir Quick Load, 
kan dit katastrofies wees. 
    Die veiliger metode vir Jan 

Alleman is een wat deur ’n 
bekende Franse wapensmid 
Creighton Audette ontwikkel 
is. Met sy metode kan die “ide-
ale” lading/koeëlkombinasie 
met minder as 40 skote bepaal 
word. Hy noem sy metode die 
Inkrementele Ladingontwikke-
lings-metode, maar die meeste 
skuts verwys sommer daarna 
as die Sweet Spot-metode.

SÓ WERK DIT
Jy kies jou komponente (koeël, 
slagdop, dop en dryfmiddel) 
en stel vas wat die minimum 
en maksimum ladings vir die 
betrokke koeëlgewig is. Dan 
laai jy een patroon met die 
minimum lading en daarna 
slegs een patroon elk met in-
kremente van 0.2 of 0.3gr 
in elke geval (0.2gr vir kali-

bers kleiner as 6mm en 0.3gr 
vir kalibers groter as 6mm). 
Met ander woorde, kom ons 
sê Patroon A word met 40gr 
gelaai, dan sal patrone B, C 
en D gelaai word met 40.3gr, 
40.6gr, 40.9gr en 41.2gr enso-
voorts, totdat jy by die mak-
simum voorgestelde lading 
uitkom. 
   Elk van hierdie patrone word 
dan op 300m geskiet en die 
skote noukeurig aangeteken. 
Die skote sal vertikaal oor die 
teiken verspreid lê met een of 
dalk twee areas waar die skote 
bondel (baie naby aanmekaar 
lê). Kies dan drie of vier ladings 
van die klomp waar die koeël-
gate bondel en laai vyf patrone 
met elk van die ladings. Skiet 
hierdie ladings ook op 300m 
en kies die beste een.

Kies jou komponente met oorleg, daar is ‘n wye verskeidenheid beskikbaar.



Stel jou teiken, vel wit papier en die videokamera op 300m op.

GEBRUIK DIE METODE SÓ
Nadat jy op die komponente 
besluit het, kan jy sommer die 
Somchem Ballistiese Handlei-
ding naderhark en die aanbe-
vole minimum en maksimum 
ladings vir die kaliber wat jy 
wil toets, nagaan. Lees ook die 
baie insiggewende beginsels en 
feite in die handleiding.

Vir hierdie skietoefening 
moet jy oor ’n chronograaf 
skiet om vas te stel hoe ver 
van naby of oor die maksimum 
voorgestelde snelheid jou kom-
binasie met elke lading pre-
steer. Met ondervin-ding kan 
sekere tekens van hoë druk, 
soos byvoorbeeld plat ontste-
kers/slagdoppies en slotte wat 
moeilik oopmaak, reg gelees en 
geïnterpreteer word, maar die 
tekens is nie altyd so maklik vir 
beginners waar-neembaar nie. 
Volg Somchem se leuse: “Ken-
nis deur meting.”

Snelheid is die belangrikste 
meting. Die maksimum snel-
heidsvlak dui maksimum druk 
aan. Met ander woorde, die 
lading is nie altyd die bepal-
ende faktor nie, dis die koeël-
snelheid. Wees uiters versigtig 
om nie die aanbevole snelheid 
blindelings te oorskry nie. Lees 
in Somchem se handleiding op 
oor die snelheid/lading-faktor 
(S/L). Let op daar is ’n S/L-
faktorkolom in die handlei-
dingdata. ’n Hoër S/L-faktor 
as die van Somchem dui op ’n 
“stywe” kombinasie (’n geweer 
waarvan die toleransies baie 
kleiner is en gouer hoë druk 
sal toon). Hierdie kombina-
sie sal dus die maksimum 
snelheid bereik met ’n laer as 
gepubliseerde lading. Die teen-
oorgestelde is natuurlik waar, 
indien die S/L-faktor laer is as 
die gepubliseerde een. 
   Om die Sweet Spot-metode 
te demonstreer, verwys ek 

na die toetse wat ek met my 
Standaard Model 80 Mus-
grave in .243 Win gedoen het. 
Die geweer het ’n 24”-loop met 
’n groefdraai van 1:10. Ek het 
Norma-doppe, wat twee keer 
in dié geweer gevuur is, gebruik 
en slegs die doppe se nekke 
gevorm (neck sizing). Federal 
210M-slagdoppe is gebruik, 
Berger 90gr BT-koeëls en Som-
chem se S365-dryfmiddel.
   Op daardie stadium was die 
aanbevole minimum en maksimum 
ladings vir S365, 40.4gr en 44.9gr. 
(Let wel: Die data het verander vir 
die nuutste lotte S365 – die maksi-
mum is nou heelwat laer.)
    Eers laai jy vyf patrone met 
die beginlading van 40.4 grein 
– dis om die geweer op 100m 
mee in te skiet. 
   Nou laai jy die volgende 
klomp patrone in inkremente 
van 0.3gr (onthou, slegs een 
patroon met elke lading). Jou 

lading sal dus 40.4gr, 40.7gr, 
41gr, 40.3gr, 40.6gr, 40.9gr 
ensovoorts wees totdat jy by 
44.9 uitkom. Soms werk die 
inkremente presies uit om jou 
by die maksimum te bring, 
maar met ander kaliber/kruit-
kombinasies dalk nie. Vir die 
meeste kalibers lewer dit so 15 
tot 25 patrone wanneer die la-
ding inkrementeel vermeerder 
word tot by die maksimum lad-
ing. Jy kan ook die inkremente 
bereken deur die verskil tussen 
die maksimum en minimum 
lading deur 20 te deel.
   Merk elke patroon se lading 
duidelik met ’n permanente 
merkpen op die dop, byvoor-
beeld Patroon A: 40.4gr, dan 
Patroon B: 40.7gr (jy kan ook 
die patrone nommer).
     As die patrone klaar gelaai 
en gemerk is, is dit tyd om 
skietbaan toe te gaan en hulle 
op 200, maar verkieslik 300m 
te skiet. Op nader afstande is 

As die patrone klaar gelaai en gemerk is, is dit tyd 
om skietbaan toe te gaan en hulle op 200, maar 

verkieslik 300m te skiet. 

die vertikale verspreiding van 
die trefpunt op die teiken te 
klein om sinvolle afleidings te 
maak. Kies die skietdag só dat 
die klimaat of wind nie ’n groot 
invloed op die resultate sal 
hê nie. Die kanse hiervoor is 
gewoonlik beter vroegoggend 
of laatmiddag. Bewolkte 
weer help om die effek van 
lugspieëlings te verminder. 
Die lawaai en bewegings van 
ander skuts kan jou konsentra-
sie benadeel. Bespreek dus die 
baan vir jouself.
   Skiet eers die geweer op 
100m in sodat die skote in 
die kol of selfs effens laag tref. 
Plaas nou ’n groot, skoon vel 
wit papier (1m x 1m) op 300m 
met ’n aanlêpunt of teiken bo 
dit. Die gedagte is dat jy op die 
teiken mik, maar dat die skote 
laer op die papier val sodat jy 
hulle maklik kan aanteken.
   Dit neem lank om na elke 
skoot vorentoe te gaan om die 
koeëlgate te merk. Gebruik dus 
’n helper, of monitor die proses 
met ’n videokamera. Plaas die 
kamera skuins voor die teiken 
(foto 2). Digitale videokameras 
werk beter aangesien hulle 
minder steurings of defekte 

toon as die analoog-tipe en 
beter beeldgehalte het. Die 
video kan later tuis terug-
gespeel word om die posisie 
van elke skoot te merk. Maak 
net seker jy oorskry nie die 
band se opname-lengte nie.
   Vuur al die gemerkte 
patrone af, terwyl jy deeglik 
merk waar elke skoot val (of 
die videokamera laat rol). 
Sinchroniseer die tyd waarop 
die videokamera aangeskakel 
word met jou horlosie. Indien 
die tyd van elke skoot saam 
met die snelheid aangeteken 
word, is dit later makliker om 
die skote op die video te iden-
tifiseer. Om te verhoed dat die 
loop te warm word, kan die 
skote teen ’n interval van so 
twee minute geskiet word. 
   Die trompsnelhede wat ek 
met my .243 aangeteken het 
word in die (op bladsy ..) tabel 
aangedui. Let op dat ek met hier-
die betrokke geweer die maksi-
mum ladings van Somchem oorskry 
het. Moenie dit doen nie, tensy jy 
doodseker is dat jou geweer hoër 
ladings as die maksimum kan han-
teer (sommige gewere se kam-
ers is groter, of die sogenaamde 
lead – die inleideel van die » 



1.  Merk presies 
waar elke koeël 
op die teiken 
tref. Let op die 
“groepering” 
van skote 10 
tot 18.

2.  Die 300m-
groeperings 
wat ek geskiet 
het nadat ek my 
.243 se Sweet 
Spot-lading 
bepaal het.
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» kamer na die 
loop – is langer). 
Julle sal sien dat ek 
20 patrone gelaai 
het. 

   Nadat die posisie van elke 
skoot op die papier gemerk is, 
word ’n vertikale verwysings-
lyn aan die een kant van die 
teiken getrek en die hoogte van 
elke skoot word dan horison-
taal op hierdie verwysingslyn 
gemerk (foto1).

ONTLEDING VAN DATA
Onthou dat jy nie die horison-
tale afwyking van die koeëls 
in ag moet neem nie, slegs 
die vertikale. Wanneer jy die 
koeëlgate bestudeer, sal jy sien 
dat hulle op een, of selfs meer 
plekke, saambondel (groepeer). 
Jy moet die koeëlgat wat in die 
middel van die groepering lê 
identifiseer. In gevalle waar 
daar meer as een groepering is, 
is dit dikwels in die middelste 
groepering waar die geweer se 
sweet spot lê vanweë die goeie 
balans tussen snelheid en 
akkuraatheid daar. Die laag-
ste bondel se snelheid mag 
effe laag wees, en die hoog-
ste bondel s’n so hoog dat dit 
onder ander omstandighede 
moontlik oormatige druk kan 
toon. Skuts jaag dikwels hoë 
snelheid na vir ’n platter trajek. 
Indien jy jou trajek en wapen 
ken en op bekende afstande 
skiet, is ’n plat trajek nie so 
belangrik soos die akkuraat-

heid en betroubaarheid van 
jou ammunisie nie.
   Soos in die tabel gesien kan 
word, het my geweer skote 10 
tot 18 gebondel en ek het skoot 
14 as die sweet spot gekies (la-
ding 43.7gr). Om te bevestig 
dat ek wel in die sweet spot-
band van my .243 was, het ek 
vier groepe van vyf patrone elk 
gelaai met ladingsintervalle van 
0.5gr rondom die sweet spot-
lading van 43.7gr. My ladings 
was 43.0, 43.5, 44.0 en 44.5gr 
S365. Met jou gekose ladings 
skiet jy dan ook op 300m.
   Indien al vyf patrone van 
Groep Een geskiet word, daar-
na Groep Twee ensovoorts, 
kan die toestande tydens die 
skiet van die vier groeperings 
verander en die akkuraatheids-
potensiaal beïnvloed word. 
Teen die tyd dat jy Groep Vier 
skiet, is die loop baie vuiler, 
jou skouer seer of het die wind 
dalk opgesteek. Jy kan dus 
moontlik die verkeerde aflei-
dings maak vanweë eksterne 
faktore. Om dit te verhoed, 
gebruik ’n tipe Round Robin-
metode. Dit werk so: Jy skiet 
Patroon A van elke groep 
gelaaide patrone op hul onder-
skeie mikpunte, dan skiet jy 
Patroon B van elk op hulle 
mikpunte en so hou jy aan tot 
al vyf patrone van elke gelaaide 
groep geskiet is. 
   Kyk na die foto van my 
300m-groeperings, dis ’n be-
vestiging dat ek met al die la-

  

S365 SNELhEID
Nr. GrEIN TyD vOET/SEk S/L NOTaS

2 40.1 07:07 2868 71.0  
3 40.4 07:10 2903 71.9  
4 40.7 07:14 2944 72.3  
5 41.0 07:16 2777 67.7  
6 41.3 07:15 2933 71.0  
7 41.6 07:18 2973 71.5  
8 41.9 07:24 3045 72.7  
9 42.2 07:26 3049 72.3  

10 42.5 07:30 3089 72.7  
11 42.8 07:32 3083 72.0  
12 43.1 07:34 3058 71.0  
13 43.4 07:37 3092 71.2  
14 43.7 07:48 3124 71.5 Sweet spot-middel
15 44.0 07:52 3168 72.0  
16 44.3 07:53 3193 72.1  
17 44.6 07:57 3232 72.5  
18 44.9 07:58 3244 72.2  
19 45.2 08:12 3246 71.8  
20 45.5 08:13 3296 72.4  

dings in die sweet spot-area is. 
Almal het uitstekend groepeer 
(0.3 MOA en kleiner) en beves-
tig daarom dat ek wel binne die 
sweet spot is. Ek het besluit op 
Groep Twee (43.5gr en gemid-
delde snelheid van 3 150vps). 
Toe ek ’n jaar later vir hierdie 
geweer ladingontwikkeling met 
Hornady 87gr V-Max-koeëls 
doen, het ek 43.7gr as my la-
ding gekies.
   My ondervinding van lading-

ontwikkel met hierdie metode 
is dat dit klein foute tydens her-
laai en verskille in komponente 
en klimaat vergewe en betrou-
bare en konsekwente resultate 
lewer. Ladings wat op 300m 
ontwikkel is en akkuraat skiet, 
lewer heel dikwels baie goeie 
resultate op korter afstande, 
maar ladings wat op 100m 
ontwikkel is en goeie akkuraat-
heid lewer, presteer nie altyd so 
goed op 300m nie. 

DIE SNELhEDE EN LADINGS SOOS AANGETEKEN TyDENS DIE 
SWEET SpOT-OEfENING.
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