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M
e n s e  w a t 
aan  sk ie t -
kompetisies 
deelneem wil 
gedurig weet 

hoe hulle beter kan presteer. 
Wel, die beste raad wat ek vir 
skuts het, is om voorbereid by 
die skietbaan op te daag. Dit 
geld vir beide jou toerusting en 
emosionele ingestelheid.

My ondervinding is dat die 
skuts wat presteer, deeglik ver-
staan wat hulle doen en hul 
toerusting korrek en optimaal 
gebruik. In hierdie artikel gaan 
ons hoofsaaklik konsentreer op 
SA Jagters se skiettabelle en ook 
wys hoe jy skietstokke kan bou 
en verskillende gemaklike skiet-
posisies inneem.

Die twee skiettabelle waar 
die instel van jou teleskoop 
baie belangrik is, is die Bosveld- 
en Vlaktetabel wat natuurlik 
ook gebruik word as basis vir 
die Presidentskiet. Tydens die 
Bosveld-oefening word daar 
op 150, 100 en 50m geskiet en 
tydens die Vlakte-oefening op 
200 en 300m.

Die eerste ding wat enige 
voornemende kompetisieskut 

Voorbereiding ’n 
vereiste vir prestasie

Om op die skietbaan te presteer moet ’n skut sy toerusting 
verstaan en goed voorbereid wees.

moet doen, is om vas te stel 
presies hoeveel en hoe akkuraat 
sy teleskoop stel. Kyk mooi na 
die vervaardiger se aanwysings 
en aansprake en gaan toets dan 
self op die skietbaan of die tele-
skoop stel soos die vervaardiger 
beweer. Sommige teleskope stel 
in kwarte of agtstes van duime 
en ander in sentimeter. 

Amerikaanse teleskope 

byvoorbeeld is gekalibreer om 
vir elke vier of agt klieks wat 
jy stel, die koeël se trefpunt 1 
duim of 25.4mm te skuif op 100 
jaarts. In Suid-Afrika werk ons 
egter met meters en ons skiet-
bane is in meters afgemerk. Let 
wel, 100m is 8.56m verder as 
100 jaarts. As jy bloot aanneem 
dat 100 jaarts en 100m dieselfde 
is, gaan jy nie soveel of so min 
stel as wat jy dink nie. 

In die skietwêreld werk ons 

baie met die sogenaamde MOA 
(minute of angle) wat eenvoudig 
in leketaal ’n waarde van ±1 
duim (1.0472”) of 26.6mm 
op 100 jaarts verteenwoordig. 
Op 100m is 1 MOA gelyk aan 
29.1mm. Vir vinnige flatervrye 
verstellings kan jy deur prak-
tiese toetse uitwerk presies 
hoeveel jou teleskoop op 100m 
stel en dan jou eie kalibrering 

op die stelknoppe aanbring. 
Plak sommer ’n stukkie kleef-
band en maak jou eie merkies.

Dis toelaatbaar om verskil-
lende gewere te gebruik vir 
elk van die skiettabelle, dus 
kan jy jou Vlaktetabel-geweer 
bloot op 200 en 300m instel 
en die Bosveldtabel-geweer op 
100 en 150m (op 50m skiet dit 
na genoeg aan die kol as dit 
op 100m ingestel is). Gebruik 
jy egter een geweer vir beide 

tabelle of een geweer vir verskil-
lende skietdissiplines kan jy die 
koeëltrajek fisiek op die skiet-
baan gaan bepaal deur byvoor-
beeld die geweer op 100, 150, 
200, 250 en 300m te skiet en die 
val van die koeël te meet. Dan 
kan jy uitwerk hoeveel jy moet 
stel. Of jy kan bloot die geweer 
op elke afstand inskiet en soos 
jy dit doen merkers maak op die 
teleskoop se stelknop. Ek sou 
dit vermy om die hoeveelheid 
klieks te tel en dit te onthou of 
neer te skryf, want ’n mens raak 
gou deurmekaar met die tellery, 
veral as jou senuwees pla. Mer-
kers werk veel beter. 

Vir teleskope met die kers-
boom-tipe kruishare kan jy 
besluit watter merkie jy teen 
watter vergroting (gewoon-
lik die maksimum) op watter 
afstand wil gebruik. Skiet dan 
met daardie merkie op die geko-
se afstand in. Skiet daarna met 
die hoofkruishaar op 100m en 
meet waar die skote relatief tot 
die mikpunt lê. Vir afstande van 
200m en verder sal dit iewers op 
12-uur bo die kol wees. Indien jy 
in die toekoms weer so inskiet 
op 100m, sal jou zero met jou 

Vir die skiet van die SAJWV-tabelle mag 
kunsmatige geweerrusse gebruik word en die 

reëls laat driepoot-skietstokke toe. 

1 Kliek is ‘n ¼ duim op 100jaarts

Burris Fullfield II 4.5-14x42

1 Kliek = ¼ MOA

Rudolph 3-9x40 D2

1 Kliek = ¼ MOA

Vortex Viper 6.5-20x50 PA

BO: Teleskoopfabrikate stel verskillend. Neem kennis van die vervaardiger se aansprake en bepaal dan deur praktiese toetse presies hoeveel 
jou teleskoop per kliek stel.

1 Kliek = 1/6 MOA

Swarovski 6-24x50 TDS-4
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gekose afmikmerkie reg werk.
Vir die skiet van die SAJWV-

tabelle mag kunsmatige geweer-
russe gebruik word en die reëls 
laat driepoot-skietstokke toe. 
Deur onvoldoende of wankelrige 
ondersteuning te gebruik, plaas 
jy jouself onmiddellik in ’n swak-
ker posisie. Waarom ’n enkel of 
tweepoot-stok gebruik wanneer 
’n driepoot toelaatbaar is?

Daar is baie verskillende 
materiale en metodes om dit 
van te maak. Ek voel al soos 
’n skietstokvervaardiger omdat 
ek dikwels van ’n byeenkoms 
vertrek met “nuwe en beter” 
idees vir my volgende skietstok-
projek. Die belangrikste ver-
eiste is dat jou skietstok stewig 
staan, verstelbaar is en aan die 
reëls voldoen. Die lang driepoot 
mag net een verstelbare haak of 
steunpunt hê en mag in totale 
gewig nie 2.4kg oorskry nie.

BOU ’N BEKOSTIGBARE DRIE-
POOT WAT JY IN BEIDE TABELLE 
MAG GEBRUIK 
Daarvoor benodig jy die volgende:
• 3x houtstokke van 1.8m lank 
en 25mm in deursnee.
• 1x plat staalstaaf, 40x5mm 
breed en dik en 500mm lank. 
Daaruit gaan jy die koppelstuk 
vir die skietstok se bene en die 
rushaak maak.
• 2x M8-boute, 70mm lank met 
selfsluit-moere en 10 geskikte 
wasters.
• 1x M12-bout 40mm lank en ’n 
moer daarvoor.
• 3x 6mm-houtskroewe, 40mm 
lank. Skroef dit aan die onder-
punt van die stokke in, saag 
die koppe af en slyp die punte 
skerp – dis vir meer vastrap op 
die skietbaan. 

Dan benodig jy ’n staalpyp 
met ’n geskikte binne-deursnee, 
sodat dit losweg oor die hout-
stokke gly. Dit gaan dien as 
basis vir die verstelbare rushaak. 
’n Stuk van my ou kruiwa se 
handvatsel was net reg daarvoor. 

Vervaardig uit bostaande 
materiaal die komponente soos 
getoon in foto’s A en B. Maak 
’n dun plaatjie wat aan die bin-
nekant van die glystuk geplaas 
kan word om te verhoed dat die 
stelskroef die skietstok beskadig 

wanneer jy die T-bout vasdraai 
as die haak verstel word. Klink 
die twee ente van hierdie plaatjie 
om, sodat dit nie uitgly nie.

SKIETPOSISIES
Met ’n goeie skietstok tot jou 
beskikking is die volgende stap 
om die beste moontlike skiet-
posisie te bepaal. Om akkuraat 
te skiet, moet jy ’n “natuurlike 
rigting” as aanlêposisie hand-
haaf. Dit kan kortliks as volg 
verduidelik word: Neem ’n 
gemaklike posisie in agter die 
skietstok, sluit jou oë en lê aan 
in die rigting van die teiken. 
Maak jou oë oop – die rigting 
waarna jy deur die teleskoop 
of visiere kyk, is jou natuurlike 
aanlêposisie of rigting (NAP). 
Indien hierdie mikpunt nie 
op die teiken is nie, skuif jou 
bene links of regs (as jy lê) en 
die steunpunt en herhaal die 
proses tot jou NAP jou op die 
teiken laat mik. Moenie jou lyf 
of elmboë skuif of jou lyf deur 
spierbeheer probeer forseer om 
met die teiken op te lyn nie. As 
jy dit doen, plaas jy jou liggaam 
onder stremming en sal jy nie 
akkuraat skiet nie.

’n Paar algemene opmer-
kings omtrent skietposisie en 
die gebruik van ondersteuning:
• ’n Gemaklike en ontspanne 
skietposisie, sonder stremming 
op jou spiere en liggaam, dra 
baie by tot goeie wapenbeheer 
en akkurate skootplasing.
•  Oefen tuis om jou skietposi-
sies vinnig en gemaklik in 
te neem – dit verhoed dat jy 
op die baan rondskarrel en 
onnodige tyd mors. Merk 
ook vooraf die hoogte van die 
steunpunt-verstellings op die 
stok sodat jy op die baan pre-
sies weet tot op watter hoogte 
jy elke keer moet verstel.
• Gebruik die maksimum 
aantal stut- of steunpunte en 
probeer met jou liggaam drie-
hoeke vorm, terwyl jou lede-
mate mekaar ondersteun en 
teen mekaar sluit.
• Om ongewenste wip en be-
weging van die kolf te vermy, 
moenie dit direk teen die kaal 
steunpunt druk nie. Gebruik 
jou vingers, vilt, mat of iets der-

So lyk die haak en koppelstuk nadat dit aan die skietstok geheg is.

geliks as demper tussen die 
steunpunt en die geweer. Rub-
ber werk nie altyd goed nie 
omdat dit aan die geweer kan 
klou en die vry terugskop 
daarvan belemmer. Moet nooit 
die kaal loop direk teen enige 

steun- of ruspunt druk nie, dit 
kan ook akkuraatheid belemmer. 
Laat rus die voorlaai (voorkant 
van die kolf) op die steunpunt.  
• Gebruik altyd oor- en oogbe-
skerming. ’n Skietmat, elmboog- en 
knieskerms help baie vir gemak. »

Die koppelstuk vir die skietstok se bene.

Die rushaak.
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» Ek het Armand Fourie se hulp 
ingeroep om te poseer sodat ons 
die verskillende skietposisies 
aan lesers kan illustreer.

LÊPOSISIE 1 – Een steunpunt op 
die stok, geen ondersteuning, 
agter snellerband.

Dis een van die toegelate 
posisies vir die Vlaktetabel op 
200m. Neem die posisie in met 
jou skouers en lyf effe hoog. 
Sak dan af in jou NAP. Moenie 
die voorste steunpunt te laag 
maak nie, want dan plaas jy te 
veel stremming op jou nek.

LÊPosisies

Opsie 1 Opsie 2

Opsie 3

siTPosisies

Opsie 1 Opsie 2

LÊPOSISIE 2 – Een steun-
punt op die stok en agter 
vryhand-ondersteuning.
Hierdie is een van die 
moontlike of toegelate 
posisies vir die skiet van 
die Vlaktetabel op 300m. 
Laat rus die vingers van 
jou vryhand op jou bo-
arm en ondersteun die 
kolf in die waai van jou 
hand, tussen jou duim en 
wysvinger. Sluit ook jou 
voorarms teen mekaar. 

Jou vryhand mag ook op die 
grond rus om die kolf aan die 
agterkant daarop te onder-
steun. 

LÊPOSISIE 3 – Een steunpunt op 
die stok en agter ook teen die 
stok gestut.

Gebruik dié posisie ook vir die 
skiet van die Vlaktetabel op 
300m, dis waarskynlik meer 
solied as Lêposisie 2 hierbo. 
Druk die kolf met jou vryhand 
se vingers teen die agterste been 
van die skietstok vas. Gebruik 
jou vingers, vilt of iets dergeliks 
as demping tussen die twee. Jou 
vryhand mag ook op die grond 
rus om die kolf aan die agterkant 
te ondersteun. Rus jou skiethand 
op jou vryhand se voorarm.

SITPOSISIE 1 – Steunpunt op die 
stok en agter vryhand-onder-
steuning.
Hierdie is een van die toege-
late posisies vir die Vlaktetabel 
op 200m. Om makliker asem 
te haal, strek jou een been plat 
vorentoe. Trek jou ander been 



Opsie 1 Opsie 2

sTAANPosisies

Opsie 2Opsie 1

KNieLPosisies

hoog op en laat rus jou skiethand 
en kolf op hierdie been.

SITPOSISIE 2 – Een steunpunt 
op die stok en agter ook teen die 
stok gestut.
Nog een van die moontlike sit-
posisies vir die Vlaktetabel op 
200m, en waarskynlik meer 
stewig as die vorige posisie. Druk 
die kolf met jou vryhand se vin-
gers teen die agterste been van 
die skietstok vas. Laat rus jou 
elmboë op jou bene se binne-
kante, maar pasop dat jou arms 
nie op jou elmboë “rol” nie.

KNIELPOSISIE 1 – Een steunpunt 
op die stok en agter vryhand-
ondersteuning.
Dis ’n posisie vir die Bosveld-
tabel op 150m. Jou boud mag 
op jou een hak rus, maar nie 
direk op die grond nie. Trek jou 
skiethand se been hoog op en 
rus jou skiethand en die kolf op 
hierdie been.

KNIELPOSISIE 2 – Een steunpunt 
op die stok en agter ook teen die 
stok gestut.
Hierdie is nog ’n toegelate posisie 
vir die Bosveldtabel op 150m en 
waarskynlik meer solied as die 

vorige een. Alles word soos in 
die vorige posisie gedoen, behal-
we dat die kolf agter ook teen 
die skietstok gestut word.

STAANPOSISIE 1 – Een steun-
punt op die stok en agter vry-
hand-ondersteuning.
Dis ’n posisie vir die Bosveld-
tabel op 100m waar die staan-
houding verplig is. Laat rus 
jou geweer in die “V” van die 
twee stokke. Om te keer dat die 
stokke omval of die geweer uit 
posisie spring tydens die terug-
skop, hou die geweerband teen 
die stok vas. Leun met jou vry 

arm teen die stok en leun ook 
effe met jou gewig op jou voor-
ste been.

STAANPOSISIE 2– Een steunpunt 
op die stok en agter ook teen die 
stok gestut.
Nog ’n toegelate posisie vir 
die Bosveldtabel op 100m en 
waarskynlik meer stewig as die 
vorige staanposisie. Rus die kolf 
se voorlaai op die haak en druk 
die kolf agter teen die ander 
been van die skietstok vas. 
Sluit jou knieë. Dié posisie lyk 
snaaks, maar is redelik stewig.

Lekker oefen! 


