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Deur CASSIE NIENABER

Opvolg – slagdoppiefabrikate: 
Is daar ’n verskil?

Hornady DGX 300gr 62.0gr S335 Hornady DGX 300gr 60.6gr S335

2 400 / 6 / 2 2 348 / 20 / 8

2 423 / 26 / 10 2 347 / 31 / 13
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Legende: (voet/sek)     Spoed / ES / SD

TABEL 1

I
n my artikel oor slagdop-
pies in die Desember-uit-
gawe (bladsy 66-68) het 
ek bevestig dat slagdop-
pies beslis ’n verskil kan 

maak aan akkurate groeperings. 
Ek het daar genoem dat herlaai-
ers self moet eksperimenteer 
met hulle unieke kombinasies 
van ladings en komponente om 
te bepaal watter fabrikaat/tipe 
slagdoppie die beste presteer.

Dit is juis hieroor wat ek nog 
inligting het om te deel. Verdere 
toetse het gewys dat dit nie altyd 
één fabrikaat slagdoppie is wat 
in één spesifieke geweer die 
beste werk nie. Dit mag wees 
dat slagdop X beter vaar met ’n 
laer lading, en met ’n hoër 
lading met dieselfde geweer en 
komponente mag slagdop Y 
weer beter vaar. Onthou dat die 
proses wat plaasvind tydens die 
afvuur van ’n patroon dinamies 
is. Dit beteken dat elke kompo-
nent in daardie patroon ’n 
onderlinge invloed het op die 
werkverrigting van die ander 
komponente. Die uiteinde hier-
van is dat wanneer een kom-
ponent verander word, die 
resultaat daarvan meestal nie 
reglynig voorspelbaar is nie. 
Daar is dus altyd ’n mate van 
leer en probeer (trial and error) 
in ons proses om die ideale 
kombinasie van komponente te 
vind. Dalk is dit juis in dié kom-
binasie-woord wat die kruks 
van die saak lê – sekere kom-
binasies van komponente werk 
doodeenvoudig net beter as 
ander, soos die meeste herlaai-
ers dikwels self ondervind. 

Kom ons kyk na die invloed 

Daar is altyd ’n mate van leer en probeer in die proses om die 
ideale kombinasie van komponente te vind wanneer jy herlaai.

van verskillende slagdoppe op die 
akkuraatheid van drie gewere:

Ek het ’n CZ 550 in .375 
H&H ontvang waarvoor ek ’n 
lading moes vind met Norma-
doppe, S335-kruit, Winchester 
Magnum-slagdoppies en Hor-
nady se 300gr DGX (Dangerous 
Game Expanding)-koeëls. Die 
PMP Magnum is ’n Hirtenberg-
slagdoppie wat beteken dit val, 
wat vlamhitte betref, eintlik half-
pad tussen ander fabrikate se 
standaard en magnumslagdop-
pe. Ek gebruik gewoonlik PMP-
slagdoppies as basis om ander 
fabrikate mee te vergelyk om-
dat hulle altyd beskikbaar is, 
hulle vir my baie goeie resultate 
lewer en meestal baie min in-
vloed het op variasie in gemete 
koeëlsnelheid.

Vir die eerste baansessie het 
ek twee groepe patrone gelaai 
met 62gr S335, waarvan vyf met 
PMP Magnum- en vyf met Win-
chester Magnum-slagdoppe 
gelaai is. Groeperings is op 
100m met die Round Robin-
metode geskiet. Na aanleiding 
van ’n QuickLOAD-analise is 
die lading aangepas na 60.6gr 
S335 en het ek weereens vyf 
patrone elk gelaai met beide die 
PMP en Winchester Magnum-
slagdoppe. In Tabel 1 sien ons 
dat die PMP-slagdoppe met 
62gr S335 beter gegroepeer het, 
en met 60.6gr S335 was die 
groepering met die Winchester 
Magnum-slagdop beter. Let 
daarop dat gemete koeëlsnel-
heid met beide slagdoppe by-
kans dieselfde was, met ES en 
SD (extreme spread en standard 
deviation)-waardes in die guns 

van die PMP-slagdoppe. Al-
hoewel daar besluit is op 60.6gr 
S335 met die Winchester Mag-
num-slagdoppe vir hierdie kom-
binasie, sou die PMP-slag-
doppe waarskynlik net so goed 
hier werk.

Volgende aan die beurt was ’n 
splinternuwe Sako TRG-22 in 
kaliber .260 Remington met ’n 
Nightforce B.E.A.S.T. 5-25x56 
F1-teleskoop en die MOAR-
kruishaar. Ja, ek het ook gesê 
jô-jô, BAIE lekker! Die ladings 
is bepaal met Lapua-doppe, 
Lapua se 139gr Scenar-koeëls, 
S365-kruit, en PMP Magnum- 
en standaard Fiocchi-slagdoppe. 

Ek het weereens met die 
Round Robin-metode vyf skote 
met elke kombinasie geskiet op 
300m. In Tabel 2 sien ons met 
41.8gr S365 het die PMP-
slagdoppe beter gevaar en met 
42.9gr S365 het die Fiocchi’s 
baie mooi gemaak. Die meeste 
herlaaiers is tevrede met ’n ES 
van 30vps en ’n SD van 20vps 
of minder. Hierdie ES- en SD-
resultate bevestig wat ons dik-
wels met die kleiner kalibers 
vind – hoe laer die ES- en DS-
waardes, hoe akkurater is die 
kombinasie gewoonlik. Let 
daarop dat gemete koeëlsnel-
heid met beide slagdoppe » 
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Lapua Scenar 139gr 41.8gr S365 Lapua Scenar 139gr 42.9gr S365

2 719 / 28 / 11 2 812 / 46 / 20

2 720 / 53 / 21 2 810 / 22 / 9
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Legende: (voet/sek)     Spoed / ES / SD

TABEL 2

Swift Scirocco II 150gr 41.2gr S335 Sierra GameKing 165gr 40.9gr S335

2 681 / 22 / 9 2 514 / 17 / 7

2 679 / 11 / 5 2 507 / 29 / 10
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Legende: (voet/sek)     Spoed / ES / SD

TABEL 3

Berger VLD 168gr 39.3gr S335

2 466 / 14 / 7

2 477 / 34 / 14

» bykans dieselfde was. Met 
hierdie kombinasie is daar 
besluit op 42.9gr S365 met die 
standaard Fiocchi-slagdoppe.

Laaste aan die beurt was ’n 
Winchester Mod 80 Tactical in 
.308 Win (steeds my gunsteling-
kaliber). Hiervoor het ek Nor-
ma-doppe, drie verkillende 

koeëls, S335-kruit met PMP- en 
Fiocchi-slagdoppe probeer. Met 
Swift Scirocco II 150gr-koeëls 
en 42.2gr S335 was die PMP-
slagdoppe tops. Met Sierra 
GameKing 165gr-koeëls en 
40.9gr S335 het die Fiocchi’s die 
beste gevaar. Onthou dat hier-
die ses groeperings op 300m 

met die Round Robin-metode 
en ’n interval van minstens twee 
minute tussen skote geskiet is, 
wat beteken dat elke vyfskoot-
groepering oor ’n tydsverloop 
van langer as ’n uur geskiet is. 
Toestande kan heelwat wissel 
oor so ’n lang tyd. 

Daarom let ons meer op na 
die vertikale verspreiding van 
skote om die beste groepering te 
bepaal. Horisontale versprei-
ding is dikwels meer te wyte aan 
wisselende eksterne faktore, of 
omdat die “skaap” agter die roer 
(ekke) die skoot getrek het. Op 
grond hiervan het die PMP’s beter 
gedoen met die Berger VLD 168gr-
koeëls en 39.3gr S335.

Ek sê dikwels dat ’n mens se 
kop waarskynlik effe raas indien 
jy mooi groeperings (uniforme 
resultate) verwag met kom-
ponente of patrone wat nie  
uniform en eenvormig is nie. 
Daarom beveel ek altyd aan dat 
jy die beste komponente koop 
wat jy kan bekostig en dan die 
ideale kombinasie daarvoor 
vind. Om my met my keuse te 
help, neem ek dikwels die aan-
duiders van uniforme koeëlsnel-
heid, naamlik ES en SD, in ag 
en probeer herlaai vir ’n ES van 
30vps en ’n SD van 20vps of 
minder. 


