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De jachtwapens zoals we die 
tegenwoordig kennen, zijn nog 
niet zó lang in gebruik. De 
eerste bruikbare hagelgeweren 
worden nog maar sinds onge 
veer honderd vijftig jaar voor 
de jacht gebruikt. De kogel- 
buksen o f -karabijnen voor de 
jacht zijn sinds het einde van 
de negentiende eeuw in ge 
bruik, dank zij de uitvindingen 
van de Duitser Mauser en de 
Oostenrijker F.R. von Mannli- 

cher.
Het duurde zowat zeshonderd 
vijftig jaar vooraleer de weg 
van de uitvinding van het 
“schietpoeder” tot een bruik 
baar hagel- ofwel kogelwapen 
was afgelegd.

Van musket tot heden 
daags jachtwapen
Tot in de negentiende eeuw greep 
de mens naar een boog of een 
kruisboog om tot op ongeveer 
veertig meter afstand een stuk 
grootwild te bemachtigen of om 
een tegenstander te doden.

In 1320 werd voor het eerst in Eu 
ropa een bruikbare vorm van 
“schietpoeder” ontwikkeld. In het 
begin werd dat “schietpoeder” 
enkel gebruikt in “knalbussen”, 
die zelfs door twee mannen vastge 
houden moesten worden. Die 
knalbussen hadden geen betekenis 
voor de jacht. Pas omstreeks 1517 
slaagde men erin met een vuurlont 
de ontsteking van kruit in een mus 
ket te realiseren. Vanaf 1580 ver 
ving een wieltje met een vuur 
steentje de lont. Met de vonk van 
het vuursteentje werd het kruit 
ontstoken en vertrok het “projec 
tiel”.

In 1620 kwam er een nieuwe ver 
betering van de ontsteking door 
het gebruik van een uitwendige 
“haan” met een vuursteen, die het 
vuur in de kruitpan deed slaan om 
het projectiel in de ijzeren of bron 
zen loop te doen vertrekken.

Alle oorlogsgeweren van die tijd 
waren “voorladers”, m.a.w. ze 
moesten langs de loopmond met 
kruit, papierproppen en met het 
projectiel geladen worden. Alle 
projectielen waren ronde loden 
bollen, die in de lopen pasten.

Kwikzilverfulminaat 
bracht omwenteling 
teweeg
De uitvinding van het kwikzilver 
fulminaat rond 1800 maakte in 
1820 de uitvinding van een onste- 
kingssysteem onder de vorm van 
een capsule mogelijk, die -  in con 
tact met het kruit -  bij ontsteking 
de vonk aan het kruit doorgaf. 
Dank zij die capsule met het ont 
stekingsmiddel dat men toen een 
“percussie” noemde, ontstond het 
“percussiegeweer”. Het percussie- 
geweer was een voorlader waar 
mee goed geschoten kon worden. 
Een uitwendige “haan” sloeg aan 
het einde van de loop op de percus- 
siecapsule, die ingedrukt werd en 
via een kanaaltje het vuur mee 
deelde aan het kruit. Het schiet 
poeder was ondertussen geëvo 
lueerd tot wat we nu nog “zwart 
poeder” noemen; omdat het poe 
der slechts een langzame verbran 
ding kent, halen de hagelkorrels 
of kogels slechts een zeer middel 
matige snelheid.

Rond het midden van de negen 
tiende eeuw vonden de jachtgewe 
ren en de jachtpatronen, alle ge 
maakt als toepassingen op de uit 
vindingen van Lefaucheux, alge 
meen ingang.
In de loop van de tweede helft van 
de negentiende eeuw werd in 
Frankrijk de “randontsteking” uit 
gevonden; tot op heden wordt die 
in sommige patronen gebruikt, nl. 
in de 6-millimeter- en in de 9-milli- 
meterpatronen voor de sportkara- 
bijnen van het type Flobert, even 
als in de munitie van de sportwa- 
pens in het kaliber .22 LR.

Op het einde van de negentiende 
eeuw kwam in Frankrijk de “cen 
trale ontsteking” met een slag 
hoedje in gebruik. Het hoedje 
werd centraal in de patroonvoet 
geplaatst en levert door een slag- 
pin, onder inwerking van een uit 
wendig hamertje, vuur om het 
kruit te ontsteken.
Het toen gebruikte kwikfulminaat 
was zeer nadelig voor de lopen 
omdat die sterk door zure dampen 
en verbrandingsresten ingevreten 
werden.

Van eenloopsgeweer 
naar tweeloop
De uitvinding van de Fransman 
Lefaucheux in 1825 was voor de 
ontwikkeling van de jachtwapens 
van het grootste belang. Er waren 
ondertussen plooibare geweren 
gebouwd evenals tweeloopsgewe- 
ren met een percussiecapsule.

Lefaucheux ontwikkelde patronen 
die sterk op de hedendaagse gelij 
ken, maar met in de koperen voet 
een uitstekende stift van vijf milli 
meter lengte, die net paste in een 
uitsparing aan het achtereinde van 
de lopen. Een uitwendige haan -  
of twee hanen bij een tweeloopsge- 
weer -  zorgde voor het inslaan van 
de koperen stift, die dan in de pa 
troonvoet de “percussie” of het 
slaghoedje in werking bracht.

In 1841 vond de Duitser J.N. von 
Dreysse de eerste karabijn uit die 
voorzien was van een cylindrisch 
slot met grendel. Kort daarop 
voorzag de Oostenrijker F.R. von 
Mannlicher de eerste buks van een 
loop waaraan een verticale lader 
voor vijf kogelpatronen verbon 
den was.

L

Het “slot” met lontonsteking van een buks 
in het begin van de zestiende eeuw. Een 
stuk brandende vuurlont (L), geklemd in 
de “haan” (H) wordt daarmee tegen wat 
kruit in de kruitpan (P) aangedrukt door 
de trekker achteruit te halen. Het kruit 
wordt in de pan beschermd tegen wind 
en regen door een schuifdeksel (D) met 
hendel.

Van hanengeweren naar 
hammerless-wapens
De geweren en de patronen, die 
op basis van de uitvindingen van 
Lefaucheux gemaakt waren, ble 
ven tot kort na de Eerste Wereld 
oorlog in gebruik. Toch opteerde 
men in het begin van de twintigste 
eeuw al volop voor “hanengewe 
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ren” -  tweelopen met uitwendige 
“hanen” of hamertjes -  samen met 
patronen (zowel met hagel als met 
kogel).
Kort na de Eerste Wereldoorlog 
werden de uitwendige “hanen” 
door inwendige hamertjes in de zo 
genaamde “hammerless”-geweren 
(hammer = hamer, less = zonder) 
vervangen. De hamertjes werden 
in het slot of de bascule inge 
bouwd. Toen in het begin van de 
twintigste eeuw de “hanengewe 
ren” actueel waren, werd er op 
nieuw baanbrekend werk verricht: 
in Groot-Brittanië door wapenma 
kers zoals Anson, Purdey en de 
gebroeders Holland & Holland, in 
Duitsland in 1898 door P.P. Mau 
ser, die zijn karabijn met cylin- 
drisch grendelslot op revolutio 
naire wijze verbeterde.

Buks met ontstekingsmechanisme ge 
vormd door een wieltje met vuursteen. Dit 
was tijdens de zestiende eeuw in Duits 
land al gebruikelijk. De vuursteen in de 
omgebogen “haan” zit geklemd en 
schuurt over het horizontaal gemonteerd 
wieltje als de trekker overgehaald wordt.

Anson maakte eenvoudige, 
sterke, lichte sloten voor twee- 
loopsgeweren, waarbij alle onder 
delen eerst bij de hanengeweren 
en later bij de hammerless-gewe- 
ren een plaatsje vonden en nu nog 
vinden. In Groot-Brittannië 
maakten de wapenmakers Purdey 
en de gebroeders Holland & Hol 
land eerst “hanengeweren” en na 
dien hammerless-geweren waar 
van alle mechanisch werkende on 

derdeeltjes tegen “zijplaten” of 
“platines” aangebouwd werden, 
aan de buitenzijde van het slot of 
van de bascule.
De patronen-uitwerpers in de 
lopen maakte men reeds in het 
begin van deze eeuw.

Jachtwapens te kust en 
te keur
In de loop van de jongste vijftig 
jaar is er nog heel wat aan de jacht 
wapens bijgeschaafd en zijn er tal 
rijke modellen op de markt geko 
men.

Bij de geweren met gladde loop 
voor de jacht op waterwild, klein 
wild en overig wild, verschenen er 
de zogenaamde halfautomatische 
geweren met één loop en voorzien 
van een lader onder de loop voor 
één of meer patronen. Voor de 
jacht zijn maar één patroon in de 
loop plus twee in het magazijn toe 
gelaten. Daarnaast hebben we de 
klassieke tweeloopsgeweren met 
de lopen naast of boven elkaar.

Behalve tweelopen kunnen er ook 
drielopen (Duitse benaming luidt 
“Drilling”) dienst doen. Die zijn 
meestal met twee hagellopen en 
één kogelloop uitgerust, maar 
eveneens met twee kogellopen en 
één hagelloop, naargelang van het 
gebruik ervan.

De éénloopsgrendelbuksen die
met de hand repeterend kunnen 
werken, en de halfautomatische 
éénloopsbuksen -  waarin de ge 
bruikte patroon door een nieuwe 
automatisch wordt vervangen -  
hebben meestal een magazijn of 
lader met vijf patronen.

Voor de drijfjacht gebruiken de ja 
gers bij ons vooral tweeloopskara- 
bijnen met een slot zoals bij een 
geweer. Voor de bers- en aanzit- 
jacht worden hoofdzakelijk gren- 
delbuksen verkozen met een richt- 
kijker, omdat in dat geval meestal 
op veel grotere afstanden dan bij 
de drijfjacht wordt geschoten.

Zonder jachtkruit: 
geen jachtwapens
Jachtkruit en jachtpoeders zijn 
mengsels van chemische verbin 
dingen die bij ontsteking bliksem 
snel tot gassen omgezet worden en 
daarbij een hoge druk ontwikkelen 
in de patroonkamer en in de loop 
van het geweer of de buks. Die 
druk loopt erg hoog op omdat te 
gelijkertijd een hoge temperatuur 
ontstaat, die de gassen nog meer 
doet uitzetten.

Rond 1320 begon het allemaal met 
de uitvinding van het “schietpoe 
der” of het “zwart poeder” zoals 
het later genoemd werd. Vijf eeu 
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De vroegere jachtkalibers waarvan nu alleen nog de kal. 12 -  16 -  20 in gebruik zijn. 
De diameters op de tekeningen zijn wel iets kleiner dan in werkelijkheid en dan de 
maten die hieronder opgegeven zijn.

Maten van kalibers: kal. 4 = 23,4 mm; kal. 8 = 20,28 mm; kal. 10 = 19,3 mm; kal. 12 
= 18,2 mm; kal. 16 = 16,8 mm; kal. 20 = 15,7 mm; kal. 24 = 14,7 mm; kal. 28 = 13,8 
mm; kal. 32 = 12,7 mm; kal. 36* = 10,2 mm.
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wen lang was alleen dat kruit eerst 
voor oorlogsvoering en later voor 
de jacht bekend. De samenstelling 
ervan was een vermenging van 75 
procent kaliumnitraat, 15 procent 
houtskool (liefst van de vuilboom) 
en 10 procent zwavelpoeder. Die 
drie componenten werden afzon 
derlijk fijngemalen en dan ver 
mengd. Het aldus verkregen 
schietpoeder rookt fel bij ontste 
king en het tast de ziel van de ge 
weerlopen spoedig aan als ze niet 
zeer degelijk worden schoonge 
maakt.

Van rokend poeder tot 
rookloos kruit
In 1846 slaagde Prof. Schönbein 
(Wtirtemberg) erin om een rook 
loos jachtpoeder te maken, ver 
trekkend van cellulose met salpe 
terzuur en zwavelzuur; het resul 
taat was rookloos nitrocellulose.

Pas door toevoeging van een serie 
chemicaliën zoals nitroglycerine, 
aceton e.a., kreeg men een pasta 
van een gelijkmatige samenstelling 
die nadien in matrijzen gedroogd 
werd. Om het contactoppervlak 
met de lucht te vergroten, werden 
nadien van de pasta ruitvormige 
schijfjes, staafjes, buisvormige 
deeltjes of ronde korreltjes ge 
maakt. Zulke bijzondere vormen 
dragen bij tot een regelmatige en 
felle ontbranding met een sterke 
gasdrukont wikkeling.
Naargelang van de stoffen die aan 
de nitrocellulose toegevoegd wor 
den, kunnen ofwel progressief 
werkende jachtpoeders ofwel blik 
semsnelle brisantpoeders gemaakt 
worden.

De poreusheid van het jachtkruit 
verschilt naargelang van de be 
stemming, b.v. voor hagelpatro 
nen voor kleinwild, voor kogelpa 
tronen voor de jacht, voor kogel 
patronen voor oorlogsvoering, 
voor kogelpatronen in kleinkali 
bers of in grootkalibers, voor re- 
volverpatronen enz.

Jachtkruit, toebereid met nitrogly 
cerine, ontwikkelt een verbran- 
dingstemperatuur van 3.100°C tot 
3.200°C. Zuivere nitrocellulose- 
poeders produceren een tempera 
tuur van 2.400°C tot 2.500°C, 
naargelang van de progressiviteit 
van de verbranding.

De gasdruk die in de patroonka- 
mer van een hagelgeweer ontwik 
keld wordt, ligt rond de 600 bar 
(atmosfeer). In een kogelbuks en 
karabijn mag die druk maximaal 
3.600 bar (atmosfeer) bedragen. 
De lopen en de sloten van de be 
trokken wapens moeten daar dan 
ook op berekend zijn.

Van gesmede tot geha 
merde lopen
Het maken van geweerlopen, spe 
ciaal met het oog op de oorlogs 
voering, heeft de mens eeuwen 
lang gefascineerd.
Zodra men het schietpoeder 
kende, zocht men ernaar om vei 
lige en betrouwbare gladde lopen 
te maken om ronde loden bollen 
als projectiel te kunnen gebruiken. 
In het begin van de zestiende eeuw 
smeedde men lopen uit een strook 
plat ijzer, met een breedte van tien 
centimeter en een dikte van tien 
millimeter. Die strook werd ver 
der rond een metalen “doorn” 
warm gesmeed, iets dunner dan 
het gewenste kaliber. Nadien werd 
de loop inwendig met een ruimer 
bij gewerkt en verder nog gepolijst.

Aan de buitenzijde werd de loop 
glad geslepen op een bijna twee 
meter grote zandsteen. Maar 
omdat gesmede lopen niet sterk 
genoeg bleken te zijn, werd de 
strook plat ijzer spoedig vervangen 
door een ijzeren band van een paar 
centimeter breedte en enkele mil 
limeters dikte, die spiraalsgewijs 
rondom een doorn geplooid en 
aldus warm gesmeed werd.

In de landen rondom de Middel 
landse Zee smeedde men damast- 
lopen: een vierkante staaf van 
negen millimeter x negen millime 
ter bestaande uit eenentachtig af 
wisselende zachtstalen en hardsta- 
len vezels of draden rondom een 
stalen doorn. Die methode leverde 
veel taaiere en meer elastische 
lopen op, die bovendien prachtige 
tekeningetjes hadden naargelang 
van de wijze van smeden. 
Damastlopen werden ook in 
Duitsland, in Engeland, in Frank 
rijk en in België (Nessonveaux) 
vervaardigd. Ze genoten overal 
een grenzeloos vertrouwen, zo 
lang er geen ander jachtkruit dan 
het zwarte poeder bestond, dat 
een zeer progressieve verbranding 
had.

Toen later de snelbrandende bri 
santpoeders op de markt kwamen, 
moesten het zwarte poeder en de 
damastlopen wijken. In de plaats 
van gesmede lopen ging men nu 
lopen maken in gehard staal, dat 
al vóórgeboord en aanvankelijk 
warm was, later werd het koud ge 
hamerd in hamermachines.
We kunnen drie staalsoorten voor 
geweerlopen onderscheiden: niet- 
gelegeerd staal (0,68 procent kool 
stof), lichtgelegeerd staal (0,45 
procent koolstof) en roestvrij staal 
(0,20 procent koolstof met 12 pro 
cent tot 16 procent chroom en bo 
vendien vanadium, nikkel, wolf 
ram).

Als de vloeibare staallegering in 
matrijzen gegoten wordt, ontstaan 
stalen staven met een lengte van 
achtentwintig tot veertig centime 
ter, die gewalst en in de gewenste 
vorm gebracht worden. Ze worden 
verhit in een elektrische oven en 
gehard in olie. Afhankelijk van de 
fabrikant kunnen de latere 
“haken” (om de lopen vast te zet 
ten in het slot of de bascule) aan 
de ruwe stalen staven bevestigd 
worden. De ruwe stalen staven 
worden in de lengte doorboord 
met een iets kleinere diameter dan 
die van het gewenste kaliber.

Vervolgens worden de “ruwe 
lopen” met hun geringe lengte op 
een gepolijste stalen doorn ge 
plaatst, iets dunner dan het latere 
kaliber. In de hamermachine, met 
vier hamers, worden de “buizen” 
dan in minder dan 200 seconden 
tot een loop van 80 centimeter 
koud gehamerd!
Door inwendig frezen en polijsten 
krijgen de patroonkamer en de 
choke hun gewenste afmetingen.

De lengte van de lopen van hagel- 
geweren wordt “ingevolge overle 
vering” bepaald:

-  voor de lopen in kal. 12 en 16 
(tweelopen): 68 tot 75 centimeter 
lengte;

-  voor de lopen in kal. 20 (twee 
loop): 65 centimeter lengte;

-  “eendenkanonnen” in kal. 10 en 
kal. 8 -  waarvan het gebruik in 
België verboden is -  hebben 
lopen die langer zijn dan 80 centi 
meter. Verwisselbare lopen met 
80 centimeter lengte vindt men 
ook nog voor “vijfschotters”.
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Hoe kwam men tot de 
verschillende kalibers 
in hagelgeweren?
In het begin van de zeventiende 
eeuw bepaalden de Engelsen de 
kalibers van hagelgeweren op de 
volgende manier: als men van één 
Engels pond lood (453,6 gram) 
twaalf ronde kogelbollen met pre 
cies dezelfde diameter maakte 
zonder een rest aan lood over te 
houden, dan kreeg de loop waar 
die bollen in pasten, een waarde
12, zeg maar “kaliber 12” toegewe 
zen. Zo maakten ze eveneens ko 
gelbollen waarvan er maar acht of 
tien uit één pond lood kwamen, 
respectievelijk een “kaliber 8” of 
een “kaliber 10”. Die bollen waren 
dus heel wat dikker dan die van 
het “kaliber 12”.
Maakte men kleinere loden bollen 
waarvan er precies zestien uit één 
pond lood gemaakt konden wor 
den, dan sprak men van het “kali 
ber 16”. Zo ging men verder met 
kleinere hagelbollen te maken in 
de kalibers “20”, “28”, “32”, die 
allemaal in het leger toepassing 
vonden.
De Belgische jachtwetgeving laat 
alleen nog het gebruik toe van de 
kalibers 12 -  16 -  20.

Geweren met een 
gladde loop
Jachtgeweren met een gladde loop 
worden overwegend gebruikt voor 
de jacht op kleinwild en waterwild 
en het verschieten van hagelpatro- 
nen.
Bij varkensdrijfjachten worden ze 
ook sporadisch ingezet en dan 
worden loden geweerkogels (bren- 
neke) verschoten.
Jachtgeweren bestaan in vele mo 
dellen en worden onderverdeeld in 
twee hoofdgroepen: enkellopen 
en dubbellopen.

Een geweer is uit vier 
hoofdonderdelen opge 
bouwd.

1. De lopen
De lopen hebben aan de achter 
kant patroonkamers en aan de 
loopmond (voor) eventueel een 
choke of loopverenging. Op of tus 
sen de lopen zijn primaire richt- 
middelen aangebracht bestaande 
uit de bies + korrel.

2. Het sluitstuk
Het sluitstuk heeft een opspan- en 
afvuurmechanisme, trekkers, en 
een veiligheidsmechanisme.

3. De lade (het voorhout)
De lade bevat meestal het hulsuit- 
druk- of ejectormechanisme en de 
erbij horende opspannokken.

4. De kolf
De kolf draagt het sluitstuk met 
zijn afvuurmechanisme, en laat toe 
het geweer te schouderen en steun 
te geven bij het afvuren. De kolf 
moet van een zeer goede houtkwa- 
liteit zijn (meestal notenboom) en 
daarbij zéér goed in het sluitstuk 
inpassen; hij moet immers elke te 
rugstoot en alle andere krachten 
bij het schieten opvangen. De kolf 
is bij het schouderen het enige 
echte functionele richtorgaan.
Is de kolf precies aan het postuur 
van de schutter aangepast, dan kan 
die zelfs impulsief in een reflex 
snel en nauwkeurig schieten. Zo’n 
maataanpassing heeft betrekking 
op de lengte van de kolf, de helling 
van de kolfneus en de kolfhiel en 
de schranking (zijwaartse afwij 
king) aan de kolfhiel en kolfneus.

•  De loop
De loop is in principe een gewone 
gladde buis, vervaardigd uit staal. 
Inwendig aan de achterzijde heeft 
de loop een patroonkamer, terwijl 
de choke (loopverenging) zich 
vooraan in de loopmond bevindt. 
Uitwendig dragen zij meestal een 
bies (mikspoor) en een mikkorrel. 
Lopen variëren in lengte van 60 
centimeter tot 75 centimeter.

1. Enkelloop: enkelschots of
meerschots, met de hand of auto 
matisch repeterend.

Enkelloopbuks met aanduiding van de 
bediening

a. Grendel -  repeteerbuks
b. Hefboom -  repeteerbuks
c. Pomp -  repeteergeweer

Deze worden met een manuele beweging 
herladen uit een magazijn.

Zelfladergeweer met semi-automati- 
sche of halfautomatische werking

Wegens de hoge gasdruk bij het afvuren 
zijn alle zelfladers voorzien van een ver 
grendeling die het uittrekken en uitwerpen 
van de lege, afgeschoten huls vertraagt 
tot de gasdruk voldoende verlaagd is om 
geen gevaar meer op te leveren.

Enkelloop met een enkelschot met de hand te laden
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2. Dubbelloop: (twee schoten)
a. dubbelloopsgeweren bestaan 
met naast elkaar geplaatste lopen 
(juxtaposé);
b. dubbelloopsge weren met 
boven elkaar geplaatste lopen (su 
perposé).co
a = juxtaposé b = superposé

Schematische doorsnede van de loop

1. Kamerrand
2. Kamer
3. Aanzetkonus
4. Ziel
5. Overgangskonus
6. Choke
7. Monding

Deze twee geweertypen worden 
overwegend als kiploop gebouwd:
d.w.z. de geweren kan je open 
scharnieren om te laden en te ont 
laden.

Enkelloopsgeweren bestaan als 
kiploop of met grendelsluitstuk: 
als enkelschot maar ook als meer- 
schots gebouwd, met de hand of 
automatisch repeterend. Ze bevat 
ten twee tot zeven patronen in hun 
magazijn.
Er bestaat geen verschil in tref- 
nauwkeurigheid tussen geweren 
met naast elkaar of boven elkaar 
geplaatste lopen, als de lopen met 
dezelfde nauwkeurigheid samen 
gevoegd en afgewerkt zijn.

Geweerlopen en hun maten

Volgens internationale afspraken (C.I.P.) moeten de binnenafmetingen 
van de geweerlopen de volgende diameters te hebben:

0  van de middenloop tolerantie

Kal. 20 15,9 millimeter ± 0,2 millimeter
Kal. 16 17,0 millimeter ± 0,2 millimeter
Kal. 12 18,4 millimeter ± 0,2 millimeter

diameter van dt 
aan voorzijde

? patroonkamer 
aan achterzijde tolerantie

Kal. 20 
Kal. 16 
Kal. 12

17,4 millimeter 
18,6 millimeter 
20,3 millimeter

17,75 millimeter 
18,90 millimeter 
20,65 millimeter

± 0 ,1  millimeter 
±0,1 millimeter 
±0,1 millimeter

0van de uitfrezing 
voor de patroonrand 

en de tolerantie

diepte van de uitfrezing 
voor de patroonrand 

en de tolerantie

Kal. 20 
Kal. 16 
Kal. 12

19,50 mm 
20,75 mm 
22,55 mm

+ 0,1 mm 
+ 0,1 mm 
+ 0,1 mm

1,55 mm 
1,60 mm 
1,90 mm

+ 0,05 mm 
+ 0,05 mm 
+ 0,05 mm

De patroonkamer

De patroonkamer bevindt zich aan 
de achterkant -  dus tegen het sluit 
stuk van het wapen -  en is ruimer 
geboord dan de loop zelf.
De geweerpatroon wordt erin ge 
stoken en afgevuurd.
De patroonkamer heeft merkelijk 
dikkere wanden dan de loop zelf. 
Ze moet weerstand kunnen bieden 
aan de plotselinge enorme gas 
druk. De patroonkamer sluit door 
een kegelvormige overgang aan op 
het cilindrisch gedeelte van de 
loop.

Die kegel- of trechtervorm verge 
makkelijkt de doorgang van de sa 
mengeperste hagelzuil en gasaf- 
sluitingsprop vanuit de huls naar 
de loop.

367



De choke of loopverenging

De choke of de vernauwing van de loop aan de voorzijde wordt normaal 
aangeduid op de loop, met sterretjes, met vierkantjes of met ringetjes 
en wel als volgt:

• betekent full-choke of sterkste vernauwing
· ·  betekent driekwart-choke
· · ·  betekent half-choke
· · · ·  betekent kwart-choke
Imp. choke betekent verbeterde cilinder
Cilinder betekent geen vernauwing
De aangegeven vernauwing is voor een kal. 12.

(0,9 millimeter) (1/1) 
(0,7 millimeter) (3/4) 
(0,5 millimeter) (1/2) 
(0,4 millimeter) (1/4) 
(0,1 millimeter)
(0,0 millimeter)

-  1 !

INormale choke

Skeet nr.l

Diameter van de loop aan de voorzijde o f de choke-boring

Cilinder Improved Kwart- Half- Driekwart- Full-
choke choke choke choke choke

mm mm mm mm mm mm
Kal. 20 15,7 15,5 15,4 15,3 15,2 15,1
Kal. 16 16,8 16,6 16,4 16,3 16,2 16,1
Kal. 12 18,2 18,0 17,6 17,5 17,4 17,3

tolerantie + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 0,1

Afstand in meter 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m

Boring 0 van de dodelijke kern in centimeter.

cm cm cm cm cm cm cm cm

Voll 4/4 choke 12 25 32 40 55 68 85 105

3/4 choke 13 26 35 45 60 75 90 110

1/2 choke 15 30 40 50 65 80 110 125

1/4 choke 20 40 55 70 85 100 115 130

1/10-1/8 choke 22 50 60 75 90 105 120 140

cilinder 25 55 70 85 100 115 130 150

De vernauwing van de loopmond 
staat ook met het cilindrisch loop- 
gedeelte in verbinding door een 
min of meer lange overgangskegel 
of trechter naargelang van het fa 
brikaat.
De choke dient om de hagelbundel 
de gewenste verdichting of sprei 
ding te geven op een bepaalde af 
stand vóór de geweerloopmond.

De chokevernauwing kan van zui 
ver cilindrisch (zonder vernau 
wing) tot volledige choke (full 
choke) variëren.

De “choke” of wurging van de 
loopmond moet op het cilindrisch 
gedeelte van de loop afgestemd 
zijn. Als die bij een kal. 12 onge 
veer één millimeter bedraagt, 
m.a.w. een kal. 12 met loopdia- 
meter van 18,5 millimeter -1  milli 
meter = 17,5 millimeter loop 
mond, is het een “full choke”.

Bij een kal. 12 met loop 0  van 18,2 
millimeter -  1 millimeter = 17,2 
millimeter loop 0  is dat ook een 
“full choke”.

Hoe enger de choke, hoe enger de 
hagelbundel. Een cilindrische loop 
geeft de breedste spreiding.
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De getallen in de tabel geven de 
ideale kerndiameter op de aange 
geven afstanden aan.

Bij het schieten spreidt de hagel 
bundel zich niet alleen uit in de 
breedte -  ongeveer 2,5 m -  maar 
ook in de lengte, van 3 tot 5 m in 
de schotrichting. De hagelbundel 
heeft een lengte van ± 10% van 
de afgelegde afstand d.w.z. ± 2 m 
op 20 m of ± 3,5 m of 35 m.

Bij een kal. 20 waarvan de patroon 
met ongeveer vijfentwintig pro 
cent minder hagelkorrels geladen 
is, kan de dodelijke kern eveneens 
ongeveer vijfentwintig procent 
dichter bij de loopmond liggen ten 
opzichte van een kal. 12. M.a.w. 
als we een stuk wild met een 
kal. 12 op dertig meter afstand

Bij een kal. 12 worden volgende 
vernauwingen toegepast:
Kal. 12 4/4 choke = ± 1,00 milli 
meter
3/4 choke = ± 0,70 millimeter 
1/2 choke = ± 0,50 millimeter 
1/4 choke = ± 0,30 millimeter 
verbeterde
dl. 1/8-1/10 choke = ± 0,10 milli 
meter
cilindr. = 0,00 millimeter

weidelijk kunnen schieten, kun 
nen we dat met een kal. 20 op 
slechts zesentwintig meter dode 
lijk treffen; de kernbundel is im 
mers vijfentwintig procent minder 
dicht, vooropgesteld natuurlijk dat 
de choke-boringen van de twee 
verschillende kalibers hetzelfde 
zijn (b.v. 1/4 bij kal. 12 en 1/4 bij 
kal. 20).

In tegenstelling tot wat vaak ge 
dacht wordt, draagt een kal. 20 
niet verder dan een kal. 12.
Om dezelfde hageldekking te krij 
gen als met een kal. 12, moeten 
we voor een kal. 20 een engere 
choke kiezen. Die geeft dan een 
engere hagelbundel en noodzaakt 
een nauwkeuriger schieten.
Een kal. 20 is voor beginnende ja 
gers minder geschikt.



De groepering of dekking
De groepering of dekking kan va 
riëren volgens het soort patroon, 
choke, snelheid en gaafheid van de 
hagelkorrels afzonderlijk. Mis 
vormde hagel geeft een verder ge 
spreide bundel.
De groepering van de hagelsprei- 
ding wordt beoordeeld op de 
proefschijf. Er wordt geschoten op 
vijfendertig meter afstand, de 
groepering in procent wordt uitge 
drukt. ______

Een cilindrische loop geeft de meeste 
spreiding.

Trap- en skeetgeweren zijn zwaar 
der gebouwd dan jachtgeweren 
omdat er vele patronen na elkaar 
mee verschoten worden; het ho 
gere gewicht mildert het aanvoe 
len van de terugstoot.

Skeetgeweren hebben meestal 
zeer korte lopen waarvan de loop- 
mond verwijd werd ten opzichte 
van de loopdiameter om een extra 
brede hagelbundel te verkrijgen 
(omgekeerde choke).

Skeetgeweren kunnen met succes 
gebruikt worden in het bos, b.v. 
op konijnenjacht.

Trapgeweren hebben zeer lange 
lopen; (vaak meer dan tachtig cen 
timeter) met een extra enge choke, 
die een zeer dichte hagelkern van 
vijfenzeventig tot tachtig procent 
op vijfendertig meter geven. Trap 
geweren zijn niet geschikt voor de 
gewone jacht.

•  Het sluitstuk

De trekkers
De trekkers dienen om het opge 
spannen slagmechanisme door 
middel van de vingerdruk vrij te 
maken, waardoor de haan onder 
veerdruk vooruit snelt en daarbij 
met de slagpin het slaghoedje in 
de patroon ontsteekt.

De trekkers in een geweer moeten 
zeer fijn afgesteld zijn. Pruts er dus 
nooit zelf aan.
Ze mogen niet te hard of te zacht 
zijn en moeten om veiligheidsrede 
nen een korte dode gang hebben 
vooraleer hun weerstand over 
wonnen wordt. Hun drukweer- 
stand bedraagt normaal ongeveer 
1,700 à 1,800 kg*.

Bij zeer fijne kwaliteitsgeweren 
wordt naar een trekkerweerstand 
gestreefd die de helft van het ge- 
weergewicht is, b.v. bij een geweer 
kal. 12 van 3 kg is de ideale trek 
kerweerstand 1,5 kg* en bij een 
kal. 20 van 2,5 kg is de trekker 
weerstand 1,25 kg*.

De te overwinnen trekkerweer 
stand lijkt nochtans dezelfde bij 
die twee verschillende geweerge- 
wichten. Die normen gelden 
slechts voor de allerfijnst ver 
zorgde mechanieken.

Wat is de functie van de “lade” of 
het “voorhout”?
De lade draagt het systeem om het

geweer op te spannen en de al dan 
niet afgevuurde patroonhuls uit de 
loop te drukken, ofwel het ejector- 
mechanisme om de afgevuurde pa 
troonhuls uit te werpen.
De niet afgevuurde patroon wordt 
slechts ± tien millimeter uitge 
drukt zodat ze verder met de hand 
uit de patroonkamer kan genomen 
worden.

•  De kolf
De kolf is het houten onderdeel 
van een schoudervuurwapen, 
waarop loop en slot tot één geheel 
gemonteerd zijn. Hij laat de schut 
ter toe zijn wapen te schouderen 
als steun bij het schieten.
De kolf is zeer belangrijk; zeker 
bij gladloopgeweren, waarvan hij 
het eigenlijke richtelement uit 
maakt.

Hoe kom je te weten of een geweer 
kolf al dan niet past?
Om te weten of een geweerkolf 
past, moeten we oefenen: we 
schouderen het geweer met geslo 
ten ogen terwijl we op een vooraf 
bepaald doel richten. Als we het 
doel altijd boven de richtkorrel te 
rugvinden zonder dat we de hoofd 
of de nekhouding op het steunvlak 
van de kolf moeten veranderen, 
dan past die, zoniet moet hij door 
een bekwaam vakman aangepast 
worden.

Er bestaan verschillende modellen 
kolven:
a. met pistoolgreep
b. met pistoolgreep + wang
c. met pistoolgreep + Monte 

Carlo
d. Franse pistoolgreep
e. Engels model
(Zie tekening op blz. 370.)

Daarnaast worden in de U.S.A., in 
Duitsland en Oostenrijk fantasie 
rijke vormen aangeboden zonder 
enig functioneel nut.
Het Engels model geniet de abso 
lute voorkeur bij een tweeloop met 
twee trekkers. Het laat toe de trek- 
kervinger gemakkelijk van de eer 
ste naar de tweede trekker te ver 
plaatsen zonder dat het polsge 
wricht geplooid moet worden. Op 
die manier is het mogelijk snel een 
tweede schot af te vuren.
Bij een geweer met enkele trekker 
heeft het nauwelijks belang wat 
voor greepmodel de kolf heeft.
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kolfplaat

greep

wang

1. De onderdelen van de kolf

Men vindt kolven in diverse vormen, die elk hun eigen voorkeur genieten in een bepaald 
land of voor een bepaald soort wapen.

De Engelse kolf, met elegante smalle 
hals, geniet de voorkeur voor de platte 
tweeloop met 2 trekkers. Hij laat gemak 
kelijk een snel overschakelen toe met de 
trekkervinger van de eerste op de tweede 
trekker.

De kolf met volle pistoolgreep is tegen 
woordig de meest voorkomende normale 
vorm, zowel voor superposé, pomp of 
zelflader gladloopgeweren als voor di 
verse soorten buksen en gecombineerde 
wapens.

De halve pistoolgreep geniet meer de 
voorkeur in Frankrijk.

De revolvergreep daarentegen is typisch 
Duits.

De Monte Carlo-kolf wordt meer op 
sportwapens voor kleiduifschieten ge 
monteerd.

De wang vindt men ook het meest in 
Duitsland.

De varkensrug-kolf verdient aanbeveling 
voor buksen met richtkijker.

Bij sommige kolven, van Express-buksen 
of gecombineerde wapens, is er, met een 
klepje in de kolfplaat, een magazijn voor 
zien voor enkele reservepatronen.

De kolf is in de regel gemaakt uit een 
goede kwaliteit notelarenhout (walnoot 
of okkernoot). Bij sommige, zeer dure 
wapens worden soms andere tropi 
sche houtsoorten met mooi vlammen- 
of streepeffect en kleurnuances ge 
bruikt. Voor goedkopere versies ge 
bruikt men af en toe beuken, ahorn of 
pruimelarenhout en op sommige mo 
derne buksen zelfs kunststof.

Bij tekening onderaan links:

Lengte: (c) gemeten vanaf het midden van 
de voorste trekker tot het midden van de 
holte in de kolfplaat.
Deze kan variëren van 35,5 cm tot en met
37,5 cm.

Een te korte kolf ligt bij het schouderen 
te ver van de schouder en geeft daardoor 
een zeer sterke terugstoot die niet alleen 
de schouder kneust, maar ook de mid 
denvinger, de kaak en het jukbeen!

Een te lange kolf blijft bij het schouderen 
haperen aan de kleding waardoor men te 
laat kan schieten!

Helling: (a) Deze is afhankelijk van de 
lengte van de hals (afstand van schouder 
tot ooglijn).
Helling van de hiel (b) is breder dan de 
helling (a).

Ook de hiel ligt lager bij jachtgeweren dan 
bij sportgeweren.
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Schranking

Van boven uit gezien vertoont de kolf, bij 
gladloopgeweren, een bepaalde verbui 
ging, die schranking wordt genoemd. 
Voor rechtsschutters, die ook richten met 
het rechteroog, is de schranking naar 
rechts en bij linksschutters, richtend met 
het linkeroog, naar links.
De schranking varieert tussen 4 mm en 
15 mm, naargelang van de schouder- 
breedte en de vorm van het gezicht (rond 
of smal) van de jager.
Voor rechtsschutters, die om de een of 
andere reden met het linkeroog richten, 
bestaan er speciale kolven om die handi 
cap te verbeteren.
De twee eerste vormen zijn zeer duur we 
gens de speciale houtblokken die ervoor 
nodig zijn en het feit dat ook de staart van 
het slot moet verbogen worden.

té WEINIG helling te GROTE helling

Te grote hel 
ling:
Men ziet te 
weinig bies (te 
laag schot, 
sterke terug 
stoot).
Te weinig 
helling:
Men ziet te veel 
bies (te hoog 
schot, te lange 
kolf)

Hagelpatronen
Jagers kunnen oeverloos discussië 
ren over de kwaliteiten van patro 
nen. Dan kan je b.v. horen dat 
“zwarte” patronen stukken beter 
zijn dan alle andere, dat de “dub- 
bel-charge” van dit merk niet zo 
sterk is als de “enkel-charge” van

dàt merk, dat men met een hagel- 
patroon met “hoog koper” zéér 
ver kan geraken en andere larie.

Wie dan dieper op het onderwerp 
ingaat en begint te praten over de 
kwaliteiten van de “hagel” zelf, 
van de prop, van het jachtpoeder, 
van het ontstekingspoeder in het

slaghoedje, krijgt al vlug geen res 
pons meer van de betweters.

De jonge jagers die het jachtexa 
men hebben afgelegd, spreken al 
een stuk gemakkelijker over al die 
zaken, of het nu patronen van 65 
millimeter, 70 millimeter, of van 
76 millimeter zijn. Met die getal-

dé JUISTE helling

371



len, die nu op alle hagelpatronen 
voorkomen, duidt de fabrikant de 
totale lengte van de lege patroon 
aan. Die opengeschoten hulzen 
mogen immers niet langer zijn dan 
de patroonkamers in de lopen 
waarin ze gebruikt worden.

Foto rechts: Verkoperde hagelkorrels met 
schokdempend piepschuim-granulaat er 
tussen ondergaan haast geen vormveran 
deringen tijdens de ontbranding noch tij 
dens de vlucht door de geweerloop.

De grote meerderheid van de ha 
gelgeweren hebben patroonka 
mers met een lengte van 70 milli 
meter. Die aanduiding vindt men 
trouwens op de lopen aangegeven; 
meestal op de onderzijde van de 
kamers, bij de kalibermaat. Ge 
bruik je in zulke geweren een aan 
tal patronen van 76 millimeter 
lengte, dan beschadig je de kamers 
en duurt het niet zo lang of de loop 
gaat zwellen, of scheurt aan flar 
den. Die patronen met “76 milli 
meter lengte” ontwikkelen een 
gasdruk van ruim duizend bar (at 
mosferen).

Gepaste patronen ge 
bruiken
Er is zoveel verschil in de patronen 
omdat er zoveel verschillende om 
standigheden zijn waarin ze ge 
bruikt kunnen worden. Daarmee 
wordt niet bedoeld dat iedere jager 
een uitgebreid gamma aan patro 
nen moet hebben om te slagen! 
Wie enkele duizenden patronen 
bij de jacht heeft uitgeprobeerd, 
zal er allicht van overtuigd zijn dat 
hij met “hagel nr. 6” en “hagel 
nr. 4” praktisch gesproken het 
hele jaar rond op alle kleinwild en 
overig wild kan jagen.
Wij veronderstellen dan dat hij pa 
tronen met een lengte van 70 milli 
meter gebruikt, hoewel bij de ko 
nijnenjacht ook patronen van 65 
millimeter lengte dienst doen. 
Terloops wijzen we erop dat patro 
nen met een lengte van 67,5 milli 
meter in feite met die van 70 milli 
meter gelijkgeschakeld kunnen 
worden; oorspronkelijk waren die 
voor de half automatische “vijf- 
schotters” bedoeld. De lengte en 
de constructie van de prop laten 
een zekere speling toe om tot het 

zelfde resultaat te komen. Zo kan 
men in de tabellen patronen aan 
treffen die respectievelijk 67,5 mil 
limeter en 70 millimeter lang zijn 
en toch evenveel hagel, b.v. 32 
gram, bevatten.

Voor de landen waar het metriek 
stelsel niet in gebruik is, wordt de 
lengte van de patroonkamers, en 
dus ook van de patronen, in “inch” 
of in “duim” opgegeven. Daarbij 
zijn: 65 millimeter = 2 1/2”; 70 
millimeter = 2 3/4” en 76 millime 
ter = 3”. Patronen van 67,5 mm 
mogen zonder gevaar in kamers 
van 65 mm = 2 1/2” verschoten 
worden.

Kwaliteitspatronen die 
toch povere resultaten 
geven
Kwaliteitspatronen zullen b.v. in 
het geweer van mijnheer Janssens 
uitstekende trefkwaliteiten geven, 
terwijl ze in het geweer van mijn 
heer Peters bedroevende resulta 
ten laten zien. Dat ligt niet aan de 
patronen zelf, maar wel aan de af 
werking van de binnenzijde van de 
lopen. Mogelijke onnauwkeurig 
heden zijn: de vorm van de over- 
gangskegel tussen de patroonka- 
mer en de middenloop, de gaaf 
heid en effenheid van de “ziel” van 
de middenloop, de overgangske- 
gel naar de choke-boring, de

^1

©
I

Het is gevaarlijk patronen te gebruiken met een nominale lengte die groter is dan de 
kamerlengte van het geweer! Bij het afvuren kan de patroonhuls zich niet volledig in 
de kamer zelf ontvouwen. De aanzetkonus wordt gevoelig versmald en de hagelkolom 
met prop wordt samengeperst, waardoor een sterk verhoogde gasdruk ontstaat die 
een gebarsten of stukspringende loop kan veroorzaken met verlies van vingers, hand, 
oog of zelfs het leven.
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vorm(en) van de choke-boring 
zelf. We moeten dus van het stand 
punt vertrekken dat, als een pa- 
troontype op een bepaald geweer 
tegenvalt, hetzelfde type op een 
ander geweer prima resultaten kan 
leveren. Naast de inwendige af 
werking van de lopen speelt de 
persoon die het geweer hanteert, 
een buitengewoon belangrijke rol 
in het afvuren van onberispelijke 
schoten... Er bestaan tegenwoor 
dig geen echt minderwaardige pa 
tronen meer, maar wel zwakke 
schutters!

Hagel en kruit
Er zijn heel wat merken van hagel- 
patronen te koop die afhankelijk 
van het vooropgestelde doel een 
aantal verschillende patroontypen 
op de markt brengen. Bijna overal 
ter wereld worden veel meer sport- 
patronen dan jachtpatronen ver 
schoten. Ze zijn voor het trap- en 
skeetschieten doorgaans goedko 
per, en helemaal niet omdat ze 
“minderwaardig” zouden zijn, 
maar omdat de produktie en de 
afzet heel wat hoger liggen. Vind 
je de geschikte hageldikte van 
sportpatronen voor het wild dat je 
bejaagt, b.v. konijnen, dan kan je 
die patronen natuurlijk ook voor 
de jacht gebruiken.

De ladingen kruit en hagel in de 
patronen zijn nogal uiteenlopend 
en aangepast aan het kaliber van 
de gebruikte wapens. Er zijn tien 
tallen soorten jachtpoeders voor 
het aanmaken van jachtpatronen, 
sportpatronen, hagelpatronen, 
kogelpatronen en legerpatronen. 
Alle loodhagel wordt tot nog toe 
met arsenicum en antimoon ver 
hard om de vervorming van de 
loodkorrels te verminderen of 
zelfs te verhinderen tijdens de 
vlucht doorheen de geweerlopen, 
omdat die plaatsgrijpt onder een 
zeer hoge druk en een bijzonder 
hoge temperatuur.

Bij de fabricage van hagel voor 
eendenpatronen gebruikt men een 
nog beter hardingsproces, waarbij 
de loodkorrels met een extra dun 
laagje koper ofwel nikkel over 
trokken worden.

Sommige fabrikanten vermengen 
de loodhagel met een kunststof- 
granulaat, b.v. piepschuim om de 
vervorming van de hagelkorrels te

verhinderen; vervormde korrels 
verlaten gemakkelijk de hagelbun- 
del en kennen een groter energie 
verlies omdat de luchtweerstand 
dan groter is.

Alle jachtpatronen bevatten onge 
veer twee gram kruitlading, maar 
de tolerantie daarbij is vrij klein.

Laten we even een aantal kruitla- 
dingen vergelijken:

Kaliber 65 mm- 
patronen

70 mni- 
patronen

76 mm- 
patronen

12 2,10 à 2,15 g 2,20 g 2,30 g
16 1,60 à 1,65 g 1,70 g 1,80 g
20 1,45 à 1,50 g 1,50 g 1,60 g

Lage en hoge gasdruk
De hiernavolgende tabel toont aan 
dat de laagstontwikkelde gasdruk 
in de patroonkamer, 367 bar, 
voorkomt bij de patroon “Légia- 
Chasse” met 32 gram hagel. De 
hoogste gasdruk komt voor met 
703 bar bij patroon “Légia-Faisan” 
met 36 gram hagel. Wie nóg wat 
verder wil geraken met zijn schot 
kan de gasdruk nog wat opdrijven 
door wat meer kruit in de patronen 
te stoppen. Dan moet hij wel op 
ongelukken bedacht zijn omdat de 
druk te hoog oploopt. Zelfs voor 
het gebruik van zogenaamde 
“magnum-patronen” (76 mm) 
moeten de geweren een extra-uit- 
voering van de kamers en het slot 
krijgen omdat de druk daarbij 
boven 1.000 bar uit stijgt.

Tussen de kruitlading en de hagel- 
lading zit een prop die gasdicht 
moet afsluiten. Nog altijd worden 
uitstekende patronen met gevette 
viltproppen gemaakt, alhoewel 
het plastieken bekertje, dat tege 
lijk als gasdichte prop dienst doet, 
wereldwijd gebruikt wordt. Naar 
gelang van de constructie van de 
prop kan er minder of meer hagel 
in geborgen worden en kan er een 
“schokdemper” in voorkomen.

Voor de konijnenjacht in de bos 
sen worden speciale patronen ge 
maakt, b.v. met kubus vormige 
hagel die een veel grotere sprei 
ding kent op 10 à 15 m vóór het 
geweer en dus meer voldoening 
kan geven tussen boomstammen 
die dicht bij elkaar staan.

Links: hagellading in bekertje met schok 
demper en prop.
Rechts: bekertje met spiraalvormige 
schokdemper en prop.
Aan de onderzijde zijn meestal alle prop 
pen van een “rok” voorzien. De “rok” rekt 
uit bij de ontbranding en geeft dan een 
maximale gasdichtheid.

Zware en lichte hagel- 
ladingen
Hoe hoger het gewicht van de ha 
gellading is, hoe meer een geweer 
gaat “terugstoten”. Je moet maar 
eens een hele dag met patronen 
schieten met 40 gram hagel, en 
’s anderendaags met patronen met 
slechts 28 gram. Patronen met 28 
gram hagel (b.v. nr. 6) brengen 
natuurlijk minder hagelkorrels op 
een fazant die op achtentwintig 
meter vliegt dan een patroon met 
40 gram hagel. Met een patroon 
van 28 gram heb je minder kans 
een fazant die op achtendertig 
meter vliegt, binnen te halen. Het 
gebruik van patronen met 38 gram 
ofwel 40 gram hagel is in enkele 
gevallen gerechtvaardigd. Zulke 
zware hagelladingen kunnen wel 
iswaar het onvolmaakt schieten 
van de jager niet compenseren.

Om de patronen voor de papieren 
patroonhulzen te sluiten gebrui 
ken sommige fabrikanten nog het 
aloude dekplaatje waarop het ha- 
gelnummer vermeld is. De meeste 
hagelpatronen worden tegenwoor 
dig in plastiek vervaardigd en van 
een “stersluiting” voorzien.

De patroonvoet moet aan de bin 
nenzijde versterkt worden met een 
stalen huls en met een ongeveer 
vijf millimeter dikke, geperste ver 
sterking in cellulose. Die patroon-
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voet heeft een hoogte die kan va 
riëren van zeven tot twintig milli 
meter aan de buitenzijde. Tijdens 
de jaren zestig hield men je voor 
een derderangs-jager als je patro 
nen met een lage voet of met “laag 
koper” gebruikte. Sinds de patro 
nen in prijs verdubbeld zijn, veran 
derden meer dan de helft van de 
jagers van mening. Een lage pa- 
troonvoet is immers voordelig in 
prijs, voor patronen met een hoge 
patroonvoet betaal je bijna het 
dubbele. Op waterwild vuurt men 
soms nog schoten af op veertig 
meter; dan alleen zijn zulke spe 
ciale patronen gerechtvaardigd.

a = “stersluiting” in plastiek 
b = dekplaatje in karton (plat) en soms 

voorzien van hagelnummer 
De hoogte van de koperen patroonvoet 
beïnvloedt ook de prijs.

We willen nu een aantal patronen 
vergelijken aan de hand van de be- 
langrij kste karakteristieken.
Daarbij beperken we ons tot en 
kele hageldikten of hagelnum- 
mers. Dezelfde hagelnummers 
hebben soms verschillende hagel- 
diameters naargelang van de fabri 
kant. In bepaalde gevallen kunnen 
de verschillen vrij groot zijn. Voor 
de hagelnummers tussen “4” en 
“7” zijn ze doorgaans gering. 
Nochtans stellen we vast dat hagel 
nummer “6” in de volgende landen 
de volgende diameters heeft:

Tsjecho-Slowakije: 2,5 millimeter 
België: 2,6 millimeter 
Groot-Brittannië: 2,7 millimeter 
U.S.A.: 2,9 millimeter

Doorsnee van de hagelpatroon van ver 
ouderde indeling

1. Dekplaatje
2. Kartonnen scheiding
3. Teerpapieren scheiding
4. Kruit
5. Bodemversterking
6. Slaghoedje
7. Prop
8. Hagellading

Bij de beoordeling van hagelpatro 
nen is de ontwikkelde snelheid van 
de hagelkorrels van groot belang. 
Hoe hoger die snelheid is, hoe 
meer energie ontwikkeld wordt bij 
het impact op het doel.
Om praktische redenen bepaalt 
men de snelheid van de hagelkor 
rels op 12,5 meter vóór de loop 
mond. Bij de vergelijking van de 
hagelpatronen stellen we dan vast 
dat die snelheid op 12,5 meter

Doorsnede van de moderne of ver 
nieuwde hagelpatroon

1. Sluiting
2. Schokdemper, verbonden met prop en 

bekertje
3. Kruit
4. Bodemversterking
5. Slaghoedje
6. Hagellading

meestal tussen ongeveer 300 meter 
en 350 meter per seconde ligt. Op 
die snelheid is er een beperking: 
met toenemende snelheid wordt 
ook het risico dat hagelkorrels de 
hagelbundel verlaten, groter. En 
dat is nu juist niet de bedoeling. 
Die snelheden van 300 meter per 
seconde en 350 meter per seconde 
zijn al heel verdienstelijk als je ze 
even omrekent: 1.080 kilometer 
en 1.224 kilometer per uur.

NUMMER 
VAN HAGEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DIAMETER 

VAN HAGEL
•  ·  
•  · • ·

vos

HAAS-EEND _________

FAZANT

PATRIJS

KONIJN

De juiste hagelgrootte en -nummer voor het wild
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De patronen, in de handel gebracht door de fabrikanten vertonen nogal verschillen in lengte, hagelkorrels 
en gasdruk. Hieronder een tabel met vergelijkende gegevens.

De volgende gegevens hebben betrekking op patronen kal. 12

Merken/Typen Lengte huls 
en hoogte 

voet

Hagel

0

Aantal
hagel 
korrels

Hagel- 
lading 

in gram

Gasdruk in 
bar (Atm.)

Snelheid v.d. 
hagel op 12,5 m 

vóór geweer

Winchester
“Western”

67 mm

15,5 mm
2,2 mm 448 32,0 g 617 311 m/sec.

Remington
“Premier”

70 mm

20 mm
2,4 mm 442 35,4 g 704 324 m/sec.

Legia
“High Speed”

70 mm

19,5 mm
2,6 mm 350 36,0 g 633 310 m/sec.

Legia
“Chasse”

67.5 mm

15.5 mm
2,6 mm 298 32,0 g 367 287 m/sec.

Legia
“Faisan”

70 mm

19 mm
2,6 mm 303 36,0 g 703 313 m/sec.

Legia
“Dispersante”

68 mm

7 mm
2,5 mm 347 30,0 g 523 283 m/sec.

Sellier & Belot 70 mm 

10 mm
2,5 mm 375 24,0 g 487 282 m/sec.

Sellier & Belot
“Super Black Star”

70 mm

12 mm
2,5 mm 381 35,0 g 531 298 m/sec.

Sellier & Belot
“S B Lord”

70 mm

9 mm
2,5 mm 423 350 g 432 269 m/sec.

Rottweil
“Game 27”

67.5 mm

10.5 mm
2,5 mm 301 28,0 g 531 299 m/sec.

Rottweil
“Jagd”

70 mm 

10,5 mm
2,5 mm 388 36,0 g 582 313 m/sec.

Rottweil
“Weidmansheil” 
(geoliede prop)

70 mm

19 mm
2,5 mm 386 36,0 g 615 309 m/sec.

Rottweil
“Weidmansheil” 
(geoliede prop)

70 mm

19 mm
2,5 mm 382 36,0 g 516 311 m/sec.

Rottweil
“Jagd”

67,5 mm

10,5 mm
2,5 mm 334 32,0 g 507 298 m/sec.

Eley
“Alphamax”

70 mm

16 mm
2,7 mm 341 35,0 g 518 309 m/sec.

Eley
“Impax”

65 mm 

7,5 mm
2,7 mm 263 28,0 g 511 306 m/sec.
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De volgende gegevens hebben betrekking op patronen kal. 12 (vervolg)

Merken/Typen Lengte huls 
en hoogte 

voet

Hagel

0

Aantal
hagel 
korrels

Hagel- 
lading 

in gram

Gasdruk in 
bar (Atm.)

Snelheid v.d. 
hagel op 12,5 m 

vóór geweer

Winchester
“G .B .”

67 mm 

8 mm
2,6 mm 327 28,0 g 546 314 m/sec.

Winchester
“X X ” Magnum

70 mm 

18,5 mm
2,6 mm 344 41,0 g 687 311 m/sec.

Winchester
“Ranger”

67 mm

7,5 mm
2,9 mm 226 31,0 g 573 320 m/sec.

Winchester
“Super Speed Paper’

70 mm

21 mm
2,9 mm 253 36,0 g 593 312 m/sec.

Winchester
“Super Speed Extra’

70 mm

22 mm
2,9 mm 302 40,0 g 615 306 m/sec.

Fiocchi
“Nova”

67 mm

15 mm
2,5 mm 344 32,0 g 419 298 m/sec.

Olympus 70 mm 

10 mm
2,5 mm 382 35,0 g 624 303 m/sec.

Horrido 70 mm

9 mm
2,5 mm 387 36,0 g 709 319 m/sec.

Federal
“Field Load”

70 mm

7,5 mm
2,7 mm 244 32,0 g 570 318 m/sec.

Mercury 70 mm

9 mm
2,5 mm 394 35,0 g 444 295 m/sec.

Gevelot 67,5 mm 

7,2 mm
2,7 mm 311 32,0 g 504 320 m/sec.

Gevelot
“300”

67 mm

15 mm
2,75 mm 284 33,0 g 461 316 m/sec.

Clever
“Mirage”

67,5 mm

7 mm
2,7 mm 390 35,0 g 540 320 m/sec.

Ter vergelijking: gegevens voor een patroon met hagel nr. 4

Legia
“High Load”

70 mm
4 3,0 mm 247 40,0 g 584

20 mm
309 m/sec.

In een lading van 32 gram (kal. 12) 
Winchester “Western” komen 
heel wat meer hagelkorrels nr. 8 
(nl. 448) voor dan in eenzelfde la 
ding (32 gram) hagelkorrels nr. 6 
(nl. 298) van een patroon Legia 
“Chasse” (kal. 12). Dat is een ver 
schil van 33 procent. We merken 
op dat een patroon met hagel nr. 8 
bij ons nauwelijks nog nuttig is 
sinds bepaalde wildsoorten zoals 
de kievit, de watersnip, de lijsters, 
de plevieren, niet meer bejaagd 
worden.

De meest gebruikte hagelnum- 
mers in kalibers 12 -  16 -  20 zijn 
in het begin van het jachtseizoen 
op patrijs en fazant nr. 7 en later 
nr. 6 en nr. 4; voor de jacht op 
eenden, fazanten, houtduiven, 
hazen, komt speciaal hagel nr. 6 
in aanmerking. Vanaf half novem 
ber is hagel nr. 4 in alle kalibers 
het meest geschikt voor de hazen 
jacht.
Een eeuw lang kon België zich roe 
men op de “hageltoren” in Brussel 
voor de fabricatie van jachthagel.

De schoorsteen was drieënzestig 
meter hoog, met een diameter die 
wat groter was dan die van een 
fabrieksschouw. De “hageltoren” 
heeft plaats moeten ruimen voor 
nieuwbouw. Jammer, want het 
monument was van industrieel ar 
cheologische waarde.

De fabricage van jacht 
hagel in de hageltoren
Boven in de toren werd lood ge 
smolten en over een plaat met ge-
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kalibreerde gaatjes uitgestort. De 
looddruppels die doorheen de 
gaatjes drongen, ontmoetten bij 
hun val een sterke opwaartse 
wind, terwijl tegelijkertijd arseni 
cum· en antimoonzouten in een 
dun laagje erop vastgezet werden 
om de loodkorrels te harden. Op 
het einde van hun val kwamen de 
loodkorrels in een koud waterbad 
terecht om de afkoeling volledig te 
maken. Door het kalibreren van 
de korrels verkreeg men de diverse 
hagelnummers.
De dikste toegelaten hagel is in ons 
land hagel nr. 2 met een diameter 
van 4 millimeter.

De prop (stop)
De prop heeft een meervoudige 
functie in een hagelpatroon; aller 
eerst moet hij de sneloplopende 
gasdruk van het ontbrandend kruit 
op de hagellading overbrengen, en 
terwijl die in beweging gebracht en 
door de loop vooruitgestuwd 
wordt, moet hij het hete gas her 
metisch van de hagellading afslui 
ten.

Proppen die heet gas doorlaten, 
veroorzaken samensmelting van 
de hagelkorrels, wat gevaarlijke 
trosvorming en onregelmatige en 
gevaarlijke schoten veroorzaakt. 
Een goede en hermetisch afgeslo 

ten prop moet ook elastisch en sa 
menpersbaar zijn om te kunnen 
fungeren als een soort schokdem 
per: daardoor helpt de prop de 
achterwaartse terugstoot van het 
schot op de schouder van de schut 
ter te milderen.
Een goede prop vervult nog een 
bijkomende functie door de loop 
bij ieder schot een eerste poets 
beurt te geven en de afgeschuurde 
loodaanslag aan de loopwand mee 
weg te wissen.

Er bestaat een heel gamma prop 
pen: van ruwe papiervezels, sa 
mengeperste kurkkorrels, hout 
zaagsel, piepschuim (isomo), 
paardehaar enz., al dan niet 
rondom voorzien van een soort 
vetlaag die een smerende functie 
heeft.
De laatste jaren kent vooral de 
prop uit kunststof (soepel plastiek) 
succes. Zo’n prop met een hagel- 
beker en schotelrand aan de on 
derzijde waarborgt een perfecte 
gasafdichting. De hagelbeker be 
lemmert het afschuren van de 
hagel aan de loopwand. Hierdoor 
behoudt de hagel beter zijn gave 
ronde vorm met als gevolg een re 
gelmatiger en ongeveer tien pro 
cent dichtere hagelbundel.
Door de betere afdichting wordt 
de gasdruk optimaal benut; de 
aanvangssnelheid van de hagel 

bundel aan de loopmond ligt daar 
door hoger: 370 à 400 meter per 
seconde. Op 35 à 40 meter afstand 
daalt de snelheid tot ongeveer 180 
à 220 meter per seconde naarge 
lang van de hageldikte (= ge 
wicht). Zwaardere hagel verliest 
minder vlug zijn snelheid.
De invloed van de prop op de vor 
ming van de hagelbundel is niet te 
onderschatten.

Figuur 1 toont een gewone prop 
zonder bodemschotel. De gaswer 
velingen die bij de loopmond aan 
de hagellading voorbijsnellen, stu 
wen de hagelkorrels door elkaar.

Figuur 2 toont een prop met een 
afdichtschotel. Deze prop belet dat 
bij de kamer en de loopmond het 
gas de hagelbundel inblaast; de 
spreiding zal zich hierdoor regel 
matiger ontwikkelen.

Figuur 3: Hier is de prop voorzien 
van een afdichtschotel + hagelbe 
ker.

De hagel komt niet in contact met 
de loopwanddie dan ook niet af ge 
schuurd wordt en zijn gave ronde 
vorm behoudt. Aan de loopmond 
is de hagelbundel volledig afge 
schermd van de gaswervelingen; de 
hagelbundel zal zich in optimale 
voorwaarden ontwikkelen.



Gladloopkogelpatroon
(Brenneke, Rifled 
Slug)
De gladloopkogelpatroon bestaat 
praktisch uit dezelfde elementen 
als de hagelpatroon. In plaats van 
de hagellading heeft men hier één 
enkel massief projectiel, de glad- 
loopkogel.

Het gebruik ervan is wettelijk be 
paald (zie hoofdstuk Wetgeving). 
Ze zijn enkel aan te raden daar 
waar het gebruik van de buks (met 
patronen met grote draagkracht) 
te gevaarlijk wordt, door een te 
dichte bebouwing of een te klein 
revier. Ze zijn een noodoplossing!

De gladloopkogel bestaat in ver 
schillende vormen. De oudste 
ervan (tegenwoordig niet meer ge 
bruikt) was de rondkogel (sferi- 
sche kogel) die vroeger in de mili 
taire voorladermusket werd ge 
bruikt. De hedendaagse gladloop- 
kogels hebben nu een stompe, of

Buksen
Jachtbuksen zijn wapens met een 
getrokken of een gedraaide loop. 
De inwendige loopwand is van een 
soort langgerekte schroefdraad 
(“trekken”) voorzien.

De “trekken” hebben een omwen- 
telingslengte (spoed) van ongeveer 
achttien tot vijfenveertig centime 
ter, naargelang van het patroonka- 
liber, de vereiste projectiesnel 
heid en (of) het projectielgewicht. 
De “trekken” hebben tot doel het 
projectiel (= de kogel) bij zijn 
doorgang door de loop, een om 
zijn lengte-as draaiende beweging 
te geven en aan het projectiel bij 
zijn vlucht in de ruimte een gyro-

zelfs platte neus en een lichaam 
met ribben in schroefdraad. De 
bekendste merknaam is de Bren 
neke·
Het is een zwaar projectiel, dat 
met de prop één geheel uitmaakt, 
en waarvan het gewicht bij bena 
dering overeenkomt met het totale 
gewicht hagel uit een hagelpatroon 
van 65 mm lang.
Het is veel zwaarder dan om het 
even welke bukskogel voor ge 
trokken loop. Door dit zwaar ge 
wicht (massa) heeft het toch nog 
een groot stopvermogen, niette 
genstaande zijn lage snelheid.

Gewicht gladloopkogel in gram

Kal. 12/65 (28,3 -  31) 31

Kal. 16/65 (24,8 -  27,5) 27,5

Kal. 20/65 (17,7 -  24,5) 24,5

De snelheid van de gladloopkogel 
ligt veel lager dan bij de buksko 
gels!

scopische (= zich zelf stabilise 
rende) omwenteling mee te geven 
en zo zijn precisie te bevorderen.

Bij de buksgeweren zijn er ver 
schillende types:
1. enkelloop: enkelschots en
meerschots;
2. tweeloop: dubbelbuks (= ex 
press);
3. gecombineerde wapens =
hagel 4- kogel.

A = velddiameter 
B = g roef diameter

We onderscheiden:
1. tussen de trekken:

de groef (grootste diameter)
2. het veld (kleinste diameter). 

A is veld
B is groef

Doorsnede van de gladloopkogelpa 
troon

1. Gladloopkogel 
(“Brenneke”)

2. Prop
3. Kruit
4. Slaghoedje
5. Bodemversterking

Repeteerbuksen
(enkelloops)
Door hun robuuste constructie 
bieden repeteerbuksen een zeer 
goede schotnauwkeurigheid, zelfs 
bij zeer warme loop. Omdat je 
ermee snel een tweede of derde 
schot kan afvuren (er zijn meestal 
verschillende patronen in het ma 
gazijn) zijn ze praktisch het ideale 
wapen. Bovendien zijn ze meestal 
niet te duur.
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Buksen hebben naargelang van 
het kaliber een looplengte van on 
geveer zestig tot vijfenzestig centi 
meter.
Buksen met korte loop (ongeveer 
vijftig centimeter) en waarbij het 
kolfvoorhout tot aan de loopmond 
reikt, noemen we meestal “Stut- 
zen” (Duits) of “karabijn”. Ze zijn 
zeer handig in het gebruik en ge 
nieten de voorkeur van de bergja- 
gers. Ze zijn niet geschikt voor alle 
kalibers.

Zelfladers (semi-auto- 
matisch repeterend)
Dit is een enkelloops buks waar 
mee de schutter meerdere schoten 
zeer snel kan afvuren door na ieder 
schot opnieuw de trekker over te 
halen. Bij ieder schot wordt een 
kleine hoeveelheid gas afgeleid 
naar het sluitstuk dat zich dan 
opent, de lege huls uitwerpt en 
zich daarna onder veerdruk op 
nieuw sluit terwijl het sluitstuk een 
nieuwe patroon meeneemt en in 
de kamer afsluit. De cyclus kan 
opnieuw beginnen. Deze buksen 
worden overwegend bij de drijf 
jacht gebruikt waar men slechts op 
betrekkelijk korte afstand schiet. 
Slechts jagers met zeer veel zelfbe 
heersing kunnen ze verantwoord 
gebruiken. Zelfladers of semi-au- 
tomaten mogen voor de jacht 
slechts twee patronen in hun ma 
gazijn kunnen bevatten, plus even 
tueel één patroon in de kamer 
(loop).

Repeteerbuksen en zelfladers 
worden beschouwd als meerla- 
ders, daar de patronen vanuit een 
magazijn in de kamers ingebracht 
worden.

Kiploopbuksen
Kiploopbuksen zijn enkelloop en- 
kelschot buksen waarvan de loop 
scharnierend van het sluitstuk vrij 
gemaakt wordt om te laden. Dit 
zijn meestal zeer verfijnde en sier 
lijke wapens. Ze worden meestal 
met de hand gebouwd en zijn zeer 
duur.

Blokbuksen
Blokbuksen zijn enkelloop enkel- 
schot buksen waarvan de loop en 
patroonkamer afgesloten wordt 
door een verticaal bewegende

blok waarin het opspan- en afvuur- 
mechanisme ingebouwd is. 
Blokbuksen zijn zeer kort ge 
bouwd, zelfs met langere dan nor 
male lopen. Ze zijn ook zeer ro 
buust en kunnen zeer nauwkeurig 
schieten.
Hun prijzen variëren van betrek 
kelijk goedkoop tot zeer duur.

Dubbelbuksen
(express)
Dubbelbuksen zijn buksen met 
twee kogellopen, waarbij zoals 
ook bij geweren, de modellen ver 
schillend zijn:

Juxtaposé met de lopen naast elkaar (a) 
of Superposé met de lopen boven elkaar 
(b)

Deze wapens zijn bijna alleen ge 
schikt voor de jacht op grofwild, 
voor drijfjachten en in Afrika voor 
de jacht op gevaarlijk groot wild, 
waar een snel tweede schot een 
goede levensverzekering is. Een 
goede dubbelbuks is zeer duur om 
wille van het delicate en tijdro 
vende samenleggen en solderen 
van de twee lopen, zodat die op 
een afstand van vijftig of honderd 
meter precies op dezelfde plaats 
schieten. Specialisten bouwen ze 
nog ambachtelijk in slechts enkele 
landen ter wereld, nl. België, En 
geland, Oostenrijk en Duitsland.

Gecombineerde 
jachtwapens
Dit zijn jachtwapens met twee, 
drie of vier lopen en waarvan de 
loopbundel bestaat uit geweer-en 
bukslopen. Zulke wapens kunnen 
zowel voor de jacht op klein wild 
als voor de jacht op grofwild ge 
bruikt worden.
Ze zijn ook ideaal voor het jacht- 
toezicht (jachtwachters), als de 
jachtwachter een geschikte kali- 
bercombinatie kiest. Alle kaliber- 
combinaties zijn hier mogelijk.

a. De drilling
De drilling is een jachtwapen met 
twee hagellopen + één buksloop. 
Met zijn twee hagellopen is de dril 
ling een volwaardig kleinwildge- 
weer en ook een goed wapen voor 
de jacht op grofwild omwille van 
de toegevoegde buksloop.

b. De dubbelbuksdril-
ling

De dubbelbuksdrilling heeft twee 
bukslopen en één hagelloop.
Hét wapen bij uitstek voor drijf 
jachten op grofwild! De hagelloop 
is daarbij handig om een haas of 
vos te schieten.
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c. Buksgeweren
(mixte)
Buksgeweren zijn tweeloop wa 
pens waarvan één loop een hagel 
patroon verschiet, de andere een 
buks of kogelpatroon. Terwijl 
vroeger de lopen meestal naast el 
kaar, zijn ze nu meestal boven el 
kaar geplaatst.
Een buksgeweer met boven elkaar 
geplaatste lopen wordt ook “bock- 
buksgeweer” genoemd. De buks 
loop kan zowel boven als onder de 
geweerloop gemonteerd zijn.

(meestal honderd meter) perfect 
samenschieten. Ze vereisen 
daarom ook steeds twee verschil 
lende patronen die op elkaar afge 
stemd zijn.

Kiploopbuksen, blokbuksen en de 
gecombineerde jachtwapens wor 
den beschouwd als enkelladers 
vermits iedere patroon met de 
hand in de kamer dient ingebracht.

Bukspatronen
Bukspatronen zijn eenvoudiger 
van opbouw dan hagelpatronen. 
De huls ervan is uit messing, voor 
zien van een slaghoedje of capsule.

Bij de randpatroon heeft de rand 
een bepaalde functie: hij draagt de 
huls in de kamer en neemt ook de 
al dan niet lege huls mee door de 
hulsuitdrukker of uitwerper.

Bij de randloze huls vat de groef 
de hulsuitdrukker of “trekker”. 
De huls wordt in de kamer gedra 
gen (gesteund) door de hulsschou- 
ders.

Bij de gordelhuls moet de groef 
ook door de hulstrekker worden 
gevat. De patroon wordt door de 
hulsschouders en de gordel in de 
patroonkamer gesteund.

Kalibers van buks 
patronen
In Europa worden bukspatronen 
meestal genoemd naar de diame 
ter van de kogel in millimeter maal 
de hulslengte in millimeter:
-  voor een patroon van 7 x 64 is 
de diameter van de kogel 7 milli 
meter en de hulslengte 64 millime 
ter;

Soms hebben ze ook een stel wis- 
sellopen voor twee hagelpatronen 
en ook twee bukslopen.

Buksgeweren worden in hun ge 
wone uitvoering beschouwd als 
een buks met toegevoegde hagel- 
loop -  voor een gelegenheids-ha- 
gelschot tijdens de bers- of loer 
jacht.
Een buksgeweer met kleine kogel 
is ideaal voor jachtwachters.

d. Bockdrilling
De bockdrilling is een drilling 
waarvan de loopbundel bestaat uit 
één hagelloop, één zwaarkaliber 
buksloop en één kleinkaliber 
buksloop. Dit wapen is zeer duur 
omwille van het delikate samen 
stellen van de twee bukslopen 
zodat deze op een gegeven afstand

fcasss

Ze zijn gevuld met kruit en worden 
afgesloten door één massief pro 
jectiel, de kogel.
Bukspatronen bestaan in drie ver 
schillende hulsbodemvormen, 
meestal aangepast aan het type 
wapen waarin ze verschoten wor 
den.

De verschillende vormen van bukspa 
tronen met de weergave van de ver 
schillende hulsbodemvormen

A  en B = de  randhu ls 
C = de  groe fhu ls 
D = de  gorde lhu ls
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-  voor een patroon van 6,5 x 57 
is de diameter van de kogel 6,5 
millimeter en de hulslengte 57 mil 
limeter.
Als er achter de hulslengte nog de 
letter “R” is aangeduid, b.v. 
6,5 X 57 R, dan heeft de patroon 
een rand aan de hulsbodem en is 
aldus voor een kiploopwapen be 
stemd.
Bukspatronen zonder de aandui 
ding “R” zijn overwegend voor re- 
peteer-(grendel)-buksen bestemd.

Doorsnede 
van een 
bukspatroon

1. Pro jec tie l
2. Huls
3. K ru itlad ing
4. S laghoed je

Toch worden beide types patroon- 
huls bij uitzondering wel eens in 
wapens van het andere type geka- 
merd.
Bij bukspatronen van Engelse en 
Amerikaanse oorsprong wordt het 
kaliber alléén genoemd naar de 
kogeldiameter in honderdsten of 
duizendsten van één duim (inch) 
= 25,4 millimeter.
Enkele voorbeelden:
-  een bukspatroon kal. .22 heeft 

een kogel van 22/100 duim of 
omgerekend 0,254 x 22 = 5,59 
millimeter, of afgerond 5,6 mil 
limeter; bij een kal. .243 is de 
diameter van het projectiel .243

van een duim, m.a.w.
0,0254 x 243 = 6,17 millimeter, 
afgerond 6,2 millimeter;

-  voor kal. .375 heeft de kogel 
een diameter van 375/1.000 
duim of 0,0254 x 375 = 9,52 
millimeter, afgerond 9,5 milli 
meter.

Over de hulsgrootte wordt in de 
Angelsaksische notatie meestal 
niets gezegd. Wel wordt er een 
fantasiebenaming aan gegeven: 
meestal de naam van de fabrikant 
die het kaliber (patroon) ontwik 
keld en in omloop gebracht heeft. 
Een kal. .243 Win. is dus een pa 
troon met een projectieldiameter 
van 243/1.000 duim en een fabrica 
tie van de firma Winchester.
Een kal. .240 Weatherby heeft 
eveneens een projectieldiameter 
van 240/1.000 duim maar werd 
door Roy Weatherby ontwikkeld. 
De kogel van kal. .280 Remington 
heeft een diameter van 280/1.000 
duim en werd door Remington 
ontwikkeld.
Ook andere gegevens geven aan 
leiding tot fantasiebenamingen: 
het kal. 30-06 heeft een kogel met 
een diameter van 30/100 duim, het 
getal 06 verwijst naar het jaar van 
ontwikkeling en produktie (1906). 
Of het kal. 30-30 (een kal. 30/100) 
en verwijst naar een kruitlading 
(gewicht) van 30 grains kruit (100 
grains = 6,48 gram).

De Amerikaanse kaliber-diame- 
ter-noemers verschillen vaak in 
hun handelsbenaming. Toch zijn 
die kogeldiameters allemaal gelijk 
binnen de groep.

De kalibers .22, .220, .222, .223, 
.224 zijn identiek en hebben een 
reële diameter van 224/1.000 duim 
of 5,6896 millimeter = afgerond 
5,7 mm.
Zo hebben ook de kalibers .240, 
.243, .244 allemaal een reële dia 
meter van 243/1.000 duim of 6,2 
millimeter.
Hetzelfde geldt voor de kalibers 
.25, .250, .257 met een reële kali- 
berdiameter van 257/1.000 duim is 
of 6,5 millimeter.
De tabel toont de diameters van 
de in Europa gebruikte kogelkali- 
bers in millimeter met daarachter 
de daarmee overeenstemmende 
Amerikaanse nominale kalibers 
gevolgd door de reële diameters in 
duim.

Omdat de moderne Amerikaanse 
kalibers, behalve de kaliberdikte, 
geen grootte en (of) inhoud aange 
ven, zal de leek zich weinig of zelfs 
helemaal niet het vermogen en de 
toepassingsmogelijkheden van 
deze bukspatronen kunnen voor 
stellen.
De Europese (Duitse) kalibers 
geven behalve de projectieldiame 
ter ook de hulslengte (= capaciteit 
van de kruitlading) aan. Vergelij 
ken we even twee bukspatronen 
van Europees fabrikaat in een 
zelfde kaliber: kal. 6,5 x 57 en 
kal. 6,5 X 68. De patroon met de 
elf millimeter langere huls bevat 
meer poeder (= aandrijfkracht), 
en zal merkelijk sneller en krachti 
ger zijn.

De aan de loopmond gemeten 
snelheid van een moderne buksko 
gel kan variëren van ± 700 meter 
per seconde tot 1.200 meter per 
seconde. Het kaliber, projectielge- 
wicht, en de hulscapaciteit zijn be 
palende factoren. De moderne 
bukspatroon ontwikkelt een gas 
druk van ± 1.800 kg*/cm2 
(= atm) tot ± 3.700 kg*/cm2 
(= atm) voor normale patronen.

Voor moderne “Magnum” patro 
nen kan de druk tot ± 3.900 kg*/ 
cm2 (atm) oplopen. Worden zulke 
patronen verschoten onder een 
hoek van ongeveer dertig graden, 
dan hebben ze een draagwijdte tot 
ongeveer vijf kilometer. Uiterste 
voorzichtigheid is dus geboden!

Patronen in het kal. 8 millimeter 
verdienen bijzondere aandacht.
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Ze worden in twee verschillende 
kogel-diameter-diktes, met gelijke 
hulsafmetingen, en in de volgende 
patroonkalibers vervaardigd: nl. 
8 X 57, 8 X 57 R, 8 x 60,
8 X 60 R, 8 X 64, 8 X 65 R,
8 X 75 R. Naast projectielen met 
een diameter van 8,07 millimeter, 
zijn er met een diameter van 8,20 
millimeter, of het zgn. “S” kaliber 
(de “S” komt van het Duitse stark 
= dik of van “Special”).

Projectielen van 8,07 millimeter 
worden eenvoudigweg 8 millime 
ter genoemd in de patronen: 
8 X 60, 8 X 50 R, 8 x 64 en 
8 X 65 R, 8 X 75 R.

In het patroonkaliber 8 x 57 wor 
den of de letter “I” (Infanterie) of 
de letter “J” (Jagd) toegevoegd.

Zowel kal. 8 X 57 I of 8 x 57 J 
als kal. 8 x 57 IR en 8 X 57 JR 
zijn nochtans volkomen identiek.

Buksen in het zgn. kleinere 8,07- 
millimeter-kaliber werden na de 
Tweede Wereldoorlog niet meer 
geproduceerd. Toch zijn dikwijls 
zéér fijne oude wapens in dat kali 
ber tweedehands te koop, voorna 
melijk als drillingen, buksgeweren 
en dubbelbuksen met het patroon 
kal. 8 x 57 I(J) R. (Randpa- 
troon). In de patroonkamer van 
deze dubbelbuksen kan men ook 
patronen kal. 8 x 57 1RS steken. 
Omdat “S” projectielen ongeveer 
één millimeter dikker zijn dan de 
diameter van de loop kunnen ze 
de loop doen springen, als ze 
hierin af gevuurd worden. 
Omgekeerd, een 8,07-millimeter- 
kogel in een 8,20-millimeter-loop 
afvuren, is niet gevaarlijk, maar 
geeft geen nauwkeurig schotbeeld.

De bezitter of kandidaat-koper 
van een oud jachtwapen met een 
8 -millimeter-kaliber moet zich 
goed vergewissen wat voor een 8- 
millimeter-kal. het is. In geval van 
twijfel moet hij een bekwaam wa 

Europese Kal. 
in millimeter

U.S.A. Kal. noemer 
inch (duim) 

Honderdste! Duizendste

Reële diameter 
inch (duim)

5,6 .22 = .220 .224

6 .24 = .240 .243

6,5 .25 = .250 .257

6,5 . = .264 .264

. = .270 .277

7 . = .280 .284

7,62 .30 = .300 .308

8 J (7,8-8,07) .318

.32 = .320 .321

8 S (7,9 = 8,2) .323

.33 = .338 .338

.348 .348

9 .35 = .350 .358

9,3 .366

9,5 = .375 .375

10,75 .40 = .404 .423

.45 = .450 .458

penmaker raadplegen, of des 
noods zich tot de proefbank in 
Luik wenden.
Behalve bij het kal. 8 x 68 S moet 
je bij de volgende kalibers extra 
opletten: 8 x 60 en 8 x 60 S, 
8 x 60 R en 8 x 60 RS, 8 x 64
en 8 X 64 S en ook 8 x 65 R en
8 X 65 RS, 8 X 75 R en
8 X 75 RS.

Wapens in het kaliber 8 x 68 wor 
den alléén gemaakt in het dikkere 
“S” kaliber 8,20 millimeter. De in 
Duitsland vervaardigde bukspa 
tronen geladen met de dikkere 
“S” kaliberprojectielen zijn voor 
zien van een zwart slaghoedje en 
een kogel die rondom voorzien is 
van een karteling.

Karte ling

Bij patronen van Tsjechisch fabri 
kaat is het projectiel ook voorzien 
van een karteling, maar het slag 
hoedje is rood gekleurd om de aan 
dacht van de gebruiker te trekken.

Alle andere fabrikaten hebben 
deze bijzondere kenmerken niet! 
Het patroonkaliber staat steeds op 
de hulsbodem ingeprent.
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Kinetische energie
Kinetische energie is deze energie 
die het projectiel in zich draagt tij 
dens zijn vlucht en die het moet 
afgeven op het wild bij de inslag 
hierop.
De kinetische energie is afhanke 
lijk van de massa van het projectiel 
en van zijn snelheid. Elk van de 
twee factoren afzonderlijk kan de 
kinetische energie beïnvloeden. 
De kinetische energie wordt in 
Joule (J) uitgedrukt en wordt be 
rekend volgens de formule:

M = de massa van het projectiel 
in kilogram

V = snelheid van het projectiel in 
meter per seconde 

B.v. de kinetische energie van een 
projectiel van 7,5 gram met een 
snelheid van 850 m/s.:
850 X 850 X 0,0075 : 2 =

2.709,375 Joule.

Tot voor enkele jaren werd de ki 
netische energie algemeen uitge 
drukt in kilogrammeter (Kgm). 
Ook in oudere tabellen met ballis 
tische gegevens wordt de waarde 
in “Kgm” aangegeven.

M = massa van het projectielge- 
wicht in kg

V = snelheid (vitesse) van het 
projectiel in m/s 

g = versnelling van de zwaarte 
kracht (= 9,81 m/s2), ge 
makshalve afgerond naar het 
getal 10.

De snelheid is natuurlijk doorslag 
gevend bij de berekening van de 
kinetische energie omdat dit getal 
met zichzelf vermenigvuldigd 
wordt en dus tweemaal voorkomt 
in de vermenigvuldiging.
De kinetische energie is GEEN 
maatstaf voor de dodende werking 
van een projectiel.
De energie (E) wordt op de ver 
schillende afstanden als volgt aan 
gegeven:
B.v. op 0 m = EO, op 50 m = E50, 
op 100 m = E100 enz.

De letter “V” duidt de snelheid op 
verschillende afstanden als volgt 
aan: V0 -  V50 -  V100 -  V150 enz.

Kaliberkeuze
Voor de algemene jacht op grof 
wild in België moeten kogels ge 
bruikt worden, zelfs voor het af 
maken van aangeschoten wild dat 
al in de macht van de jager is.
De kogels, de zgn. “Brenneke”, 
moeten uit geweren met gladde 
loop van kal. 12 -16  en 20 worden 
geschoten.

Voor de buksprojectielen is een 
minimum kaliber van 6,5 millime 
ter vereist. Voor de bers- en loer- 
jacht op het reewild is het kal. 5,6 
millimeter toegestaan zo het pro 
jectiel een kinetische energie van 
980 Joule op 100 m afstand bezit. 
(Een .22LR heeft slechts een E100 
van ±110 Joule.)
(Zie tabel op blz. 385.)
Speciaal voor de drijfjacht op ever 
zwijn en hert zal de jager bij voor 
keur een minimum kal. 8 millime 
ter met zwaar projectiel verkiezen.

Projectielen
Projectielen zijn het belangrijkste 
onderdeel van een bukspatroon: 
het geeft een deel van zijn kineti 
sche energie in het beschoten wild 
af en moet zo een onmiddellijke 
dood veroorzaken. Voor de jacht 
op grofwild moet een jager dan 
ook altijd zogenaamde deelman- 
telprojectielen gebruiken. (Vol- 
mantelprojectielen zijn voor de 
jacht verboden!)

Op het ogenblik van het treffen 
vervormt het projectiel zich tot een 
soort paddestoel. De vergrote dia 
meter zal het projectiel enorm 
doen afremmen, en daardoor kan 
de energie in een dodende werking 
worden omgezet en bij voldoende 
massa ook een betrekkelijk groot 
uitschot geven (voor zweetspoor). 
Gebruik nóóit volmantelprojectie- 
len omdat die niet vervormen. Ze 
zullen door het wildlichaam heen 
gaan zonder hun energie af te 
geven. Het wild zal meestal schijn 
baar gezond vluchten en na enige 
tijd op een langdurige en pijnlijke 
wijze sterven.

Buksprojectielen bestaan er in ver 
schillende uitvoeringen.

Je test best zelf uit welke in een 
bepaalde buks de beste resultaten 
geven. Geweerkogels in kal. 12 -  
16 en 20 geven goede resultaten 
op korte afstand (maximaal vijftig 
meter). Door hun lage snelheid 
(± 300 m/s op 50 m = V50) ver 
vormen ze zich niet tot een paddes 
toel, maar door hun grote diame 
ter hebben ze een enorme stop- 
kracht.
Omdat ze voor een afstand vanaf 
vijfendertig meter niet meer pre 
cies zijn, gebruik je ze het liefst 
alleen op drijfjacht binnen zeer 
korte afstanden.
Een weidelijk jager mag nóóit ge 
weerkogels voor de bers- of loer- 
jacht gebruiken daar dit bij wet 
verboden is in het Vlaamse ge 
west. In het Waalse gewest is dit 
echter wel toegestaan.

Het inschieten van 
buksen
Een projectiel, af gevuurd uit een 
buksloop, zal op het ogenblik dat 
het de loopmond verlaat, begin 
nen te vallen (zakken).
Het is dus nodig met de richtorga- 
nen (keep en korrel, ook open 
visiering genoemd), of de richtkij- 
ker, deze projectielbaan naar een 
gegeven punt op een vooraf be 
paald doel op een afstand van b.v. 
honderd meter te richten.
De kogelbaan valt op een kortere 
of langere afstand dan honderd 
meter in een ander punt als de vi 
zierlijn. Indien een buks m.a.w. in 
geschoten is op honderd meter 
vlak, zal de kogel op vijftig meter 
afstand één à twee centimeter 
lager inslaan. Op honderdvijftig 
meter afstand zal de kogel óók on 
geveer drie à vier centimeter lager 
inslaan, op tweehonderd meter zal 
hij ongeveer vijftien centimeter 
lager inslaan dan de vizierlijn aan 
geeft.
Om aan dit ongemak te verhelpen, 
schiet je de buks bij voorkeur in 
op een zogenoemde “optimale af- 
standsregeling” kortweg als 
“OAR” in tabellen weergegeven. 
Je moet dan een buks met één be 
paald projectiel inschieten zodat 
de kogel niet méér en niet minder 
dan vier centimeter boven of 
onder de vizierlijn inslaat. Dat 
geeft een tolerantie van in het to 
taal acht centimeter om een stuk 
grofwild op dodelijke wijze te tref 
fen.

(  X V2) 
2

De formule om de energie in Kgm. 
te berekenen:

(  X V2)

2g
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Deelmantel Volmantel
rondneus spitsneus

T.I.G. T.U.G.
Torpedo Ideal Torpedo Universal

�����
Core-lokt Torpedo «S»

H-Mantel A.B.C.

Kegelspitz Nosler

De ve rsch illende  pro je c tie lvorm en in de  leng te doorgesneden

Als je je buks op tweehonderd 
meter inschiet, zal de afwijking op 
honderd of honderdvijftig meter te 
groot zijn om een ree of vos nauw 
keurig te treffen.

Een buks met een richtkijker 
schiet je bij voorkeur in op een 
“OAR”. Als je met buksen zonder 
richtkijker, maar met behulp van 
open visering schiet, zal je altijd 
op honderd meter afstellen.

Een goede buks zal op honderd 
meter afstand vijf kogels in een 
vlak van 5 x 5 cm groeperen.

Richtkijkers
Richtkijkers zijn optische toestel 
len die het doel samen met het 
richtpunt (reticula) in één vlak 
scherp afbeelden.
Ze worden door een of andere 
vorm van “montage” op de buks 
geplaatst. De lenzen van richtkij 
kers hebben meestal een vergro- 
tingsfactor en zijn dan tevens ver 
rekijkers met ingebouwde richt- 
middelen. Voor het jachtgebruik 
kan de vergrotingsfactor van 1,5 x 
tot 12 X variëren. Kijkers met 
sterkere vergrotingen vinden toe 
passing voor zeer speciale doelein 
den.
Je kan normaal tussen richtkijkers 
van 2,5 -  4 of maximum 6 x kie 
zen.
Een kijker met een 4 X vergroting 
zal een stuk wild schijnbaar vier 
maal dichterbij brengen m.a.w. 
een ree op honderd meter zal je 
dan zó zien alsof ze op vijfentwin 
tig meter staat (100 : 4 = 25 m.). 
Voor een 6 x kijker zal dit 100 : 6 
= ± 17 m schijnen.

Verder worden in de handel nog 
kijkers aangeboden met een varia 
bele vergroting; gaande van 1,5 tot
5 -  2 tot 7 of 5 tot 6 x enz.

De optische gegevens van een 
richtkijker staan altijd op de kijker 
aangegeven: de getallen 4 x 32 
duiden op een vergroting van 4 x 
en een diameter van 32 millimeter 
van de objectieflens (niet het ocu 
lair of ooglens) aan. De gegevens
6 x 42 interpreteren we als volgt: 
een vergroting van 6 x en een ob- 
jectieflensdiameter van 42 milli 
meter.

De oog-uittreedpupil
De oog-uittreedpupil is de licht 
vlek die je in het oculair of de oog 
lens ziet, als je de kijker op onge 
veer dertig centimeter afstand 
voor het oog houdt. De uittreed-

pupil is het quotiënt van de objec- 
tieflensdiameter gedeeld door de 
vergrotingsfactor.

De uittreed-pupilgrootte bijvoor 
beeld van een kijker 4 x 32 is 
32 : 4 = 8 millimeter; voor een
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kijker 7 x 42, zal die 42 : 7 = < 
millimeter bedragen.
De grootte van een ooguittreedpu 
pil is een bepalende factor voor d( 
lichtsterkte van een kijker.

ft
%

i f
> r

Voorbeelden van enkele bukskogelpatronen

ftKaliber Type Gew.
gram

Afbeelding

.22 HORNET Deelm. 3

.222 REM. Deelm. 3,24 1------ -Π » •

5,6 x 50 R Mag. Deelm. 3,24 0 TT-

5,6 x 57 K.S. 4,8 fall ■ ■  ^

.243 K.S. 6,2

6,5 x 57 H.P. 10 II i "  -

6,5 x 68 S K.S. 8,2

7 x 57R T.I.G. 11,2

7 x 64 K.S. 10,5 —

7 x 65R H.M. 11,5 ■ grrr·»
7 x 66 S.E.v.H. T.S. 11

8 x 57 IS 0 T.U.G. 12,8 f a — Mag in België en Frankrijk niet als jachtmunitie gebruikt worden.

8 x 57 1RS H.M. 12,1 —

8 x 68 S H.M. 12,1

8 x 68 S K.S. 14,5 —

9,3 x 64 T.U.G. 19

9,3 x 62 D.M. 18,5

9,3 x 74 R T.U.G. 19

.375 H&H D.M. 19,4

•  Niet op drijfjacht (*) Oorlogskalibers (niet voor de jacht, tenzij met vergunning)

De lichtsterkte
De lichtsterkte wordt uitgedrukt 
door een getalwaarde. Het is het 
kwadraat van de deling van de ob- 
jectiefdiameter door de vergro- 
tingsfactor.

De lichtsterkte bijvoorbeeld van 
een kijker 4 X 32 is 32 : 4 = 8 mil 
limeter X 8 = 64 lichtsterkte- 
waarde; voor een kijker 7 X 42 zal 
de lichtsterkte zijn: 42 : 7 = 6 mil 
limeter X 6 = 36 lichtsterkte- 
waarde.
Hoe lichtsterker een kijker is, hoe 
helderder het beeld zal zijn.

De schemerindex
De schemerindex is gelijk aan de 
vierkantswortel (\Λ ) van het pro- 
dukt van de diameter van de objec- 
tieflens maal de vergrotingsfactor.

De schemerindex van een kijker
4 X 32 is 4 X 32 = 128, de VI2S 
= 11,31.
Voor een kijker 7 x 42 zal die zijn: 
7 X 42 = 294, de \[ Ί94 = 17,14.

Voor de lichtsterkte en schemerin 
dex zijn dat allemaal slechts theo 
retische waarden. Vergeet niet dat 
gunstige theoretische gegevens 
waardeloos zijn, als je een kijker

met een minderwaardige kwaliteit 
van lenzen bezit. Het is beter een 
kijker van allerbeste kwaliteit en 
met minder hoge theoretische 
waarden te kopen.

Reticula
Reticula zijn de richtpunten of 
kruisdraden die je in het kijker- 
beeld ziet, en die je op het doel 
zet bij het richten (mikken). Er be 
staan erg uiteenlopende modellen, 
die gekenmerkt zijn door gestan- 
dardiseerde nummers.
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Voorstelling van de meeste Reti 
cula’s van de richtkijker

Nr. 1, 2 en 8: Dit zijn de normale 
reticula’s voor algemeen gebruik 
en veruit de meest ideale in prak 
tisch alle omstandigheden, ook 
voor zeer nauwkeurig schieten op 
grote afstanden.
Nr. 3 is praktisch voor een drijf- 
jachtbuks, omdat de fijne dwars 
draad geen zichtveld bedekt. Kan 
ook voor bers- en loerjacht ge 
bruikt worden.
Nr. 4 is alléén geschikt voor drijf 
jachten en niet geschikt in de sche 
mering omdat de dunne draden 
dan niet meer zichtbaar zijn.
Nr. 5 wordt veel gebruikt omdat 
de dikke draden ook goed zicht 
baar zijn in de schemering. Het 
snijpunt van de twee draden be 
dekt ongeveer twee à drie centime 
ter op honderd meter. Daarom is 
dit type minder geschikt voor zeer 
nauwkeurig schieten.
Nr. 6 is vergelijkbaar met num 
mer 5. Het punt vergemakkelijkt 
het vluchtig schieten, toch bedekt 
het ongeveer tien centimeter op 
honderd meter afstand. Dat is der 
tig centimeter op driehonderd 
meter.
Nr. 7: Dit type is voor de jacht 
niet nuttig. Je zal het dan ook in 
zeer goedkope kijkers voor klein- 
kaliber-buksen terugvinden. Deze 
reticula worden alléén op bestel 
ling ingebouwd in de betere kij-

Een exclusiviteit van de firma 
Nickel. Deze reticula is vooral ge 
schikt voor een drijfjachtbuks. 
Soms wordt hij ook wel eens op 
een hagelgeweer gemonteerd. De 
centrale cirkel omvat een hagel- 
bundel van zeventig centimeter op 
vijfendertig meter.
Verder kunnen alle Duitse fabri 
kanten op verzoek nog een groot 
gamma reticula inbouwen.
Voor de praktische jacht kies je 
best tussen nummer 1 of nummer 
5. Reticula nr. 1 zal de voorkeur 
genieten voor de jacht in de mor 
gen- of avondschemering. Met 
deze reticula kan je ook vrij nauw 
keurig de afstand d.m.v. twee 
dwarsbalkjes in het hoofdvlak 
schatten.

Op honderd meter afstand zal een 
ree precies tussen de twee dwars 
balkjes passen, op grotere afstan 
den zal er meer ruimte openblij 
ven. Deze maatstaf wordt door 
alle fabrikanten aangehouden.

Keep en korrel 
(K.K.) -  (open vi- 
sering)
Keep en korrel zijn de oorspronke 
lijke en elementaire richtmiddelen 
op een buks.
Open viseringen bestaan in ver 
schillende modellen, waarvan de 
omtrekken op elkaar moeten afge 
stemd zijn om nauwkeurig te kun 

nen richten. Keep en korrel treffen 
we aan in een groot gamma.
Om doeltreffend met keep en kor 
rel te schieten zijn goede ogen een 
noodzaak, omdat het oog zich ge 
lijktijdig moet concentreren op 
drie punten op drie verschillende 
afstanden, nl. de keep, de korrel 
en het doel. Een geoefend schutter 
kan met keep en korrel op een af 
stand van ongeveer honderd meter 
een ree of een vos nauwkeurig tref 
fen. Op een buks moet je de keep 
en de korrel zo afstellen dat je met 
gestreken korrel moet schieten: 
d.w.z. je moet de bovenkant van 
de korrel op gelijke hoogte zien 
met de bovenkant van de keep.

Dat is het gemakkelijkste referen 
tiepunt: bij verschillende afstan 
den zal je hoger of lager op het 
doel richten naargelang van de 
vereisten.

Dat zal ook met een richtkijker ge 
beuren, als het dradenkruis niet 
correct horizontaal op het doel ge 
richt wordt. Het niet correct hori 
zontaal houden van de reticula op 
een buks is een veel voorkomende 
fout bij het buksschieten, met als 
gevolg dat de kogel niet precies 
dààr treft waar het hoort en het 
wild ziek wordt geschoten. Dat 
verplicht meestal tot een moei 
zame en langdurige zoektocht om

386



een einde te stellen aan het lijden 
van het ziek geschoten wild.
Een weidelijk jager zal zich op een 
schietbaan altijd voldoende oefe 
nen in het hanteren van en het 
schieten met zijn jachtwapens. 
Ook zal hij altijd vóór de jacht met 
enkele proefschoten controleren 
of zijn buks nog perfect ingescho 
ten is. Voor zover nodig zal hij zijn 
buks opnieuw inschieten.

Het schieten van grof 
wild
Tracht bij het schieten van een 
stuk grofwild met de buks altijd de 
kogel op een vitale plaats aan te 
brengen, zodat het dier zo moge 
lijk ter plaatse zal liggen en een 
ogenblikkelijke dood zal sterven.

Dakkorrel
+

V-keep

Balkkorrel

u
Vierkant-keep

Parel korrel 

+

U-keep

Parel korrel 

+

Vlucht-keep

Voorstelling van de voornaamste keep- en korrelcombinaties 
Voorstelling van de stand keep en korrel met het schotresultaat

Nr. 1 is de juiste stand: schot 
in de roos.
Nr. 2: Het schot zal te laag af 
komen.
Nr. 3: Het schot zal te hoog af 
komen.
Nr. 4: Hier is de korrel ge 
klemd, het schot zit zijwaarts.

De meest vitale plaats is de borst 
kas waar hart, hartslagader (aorta) 
en de longen liggen.
Een dergelijk schot noemen we 
een bladschot. Voor een ree is dat 
een oppervlakte van ± 15 x 20 
centimeter, voor het zwartwild 
± 20 X 30 centimeter en voor een 
hert ± 25 X 35 centimeter.

Een verrekijker
Een verrekijker mag in geen en 
kele jagersuitrusting ontbreken. 
Een jager heeft die altijd bij om 
alles goed te kunnen observeren.

Verrekijkers zijn in verschillende 
modellen en vergrotingen te koop 
en de prijzen variëren van enkele 
honderden tot enkele tienduizen 
den franken.

Voor de optische gegevens en de 
rekenformules voor de uittreedpu- 
pil, lichtsterkte en schemerindex, 
zijn dezelfde regels van toepassing 
als voor de richtkijkers in het vo 
rige hoofdstuk. Je koopt best een 
kijker met een uittreedpupil van 
minstens vijf millimeter en met een 
schemerindex van minstens vijf 
tien.
Een schemerindex van vijftien 
wordt algemeen aanzien als een
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strikte minimumwaarde voor een 
nachtkijker.
De erg grote nachtkijkers hebben 
wel zeer hoge theoretische waar 
decijfers, maar als de kijkers niet 
met uiterste zorgvuldigheid en niet 
uit de beste materialen vervaar 
digd zijn, zijn ze minderwaardig 
voor het praktisch gebruik in ver 
gelijking met een zeer goede 
kijker, waarvan de theoretische 
gegevens lagere waarden aange 
ven.
Voor het normale jachtgebruik in 
ons land is een kijker 7 X 42 in 
een goede kwaliteit voldoende.

Een bijzondere kijk op 
de kijker
Dikwijls vraagt een jager zich af 
welke kijker of verrekijker hij 
moet kopen. Omdat dit belangrijk 
instrument een leven lang mee 
moet gaan, mag zo’n aankoop niet 
al te lichtzinnig gebeuren. Als de 
koper op de hoogte is van enkele 
optische begrippen, zal hij geen 
kat in de zak kopen.

1. De vergroting
De vergroting wordt bij de aandui 
ding altijd als eerste getal aangege 
ven, zo b.v. bij een 8 X 30 is “8 X” 
de vergroting.
Een onderwerp dat op honderd 
meter staat, zie je zo duidelijk alsof 
het op 100 : 8 = 12,5 meter staat. 
De beste koop voor een jager is 
een kijker van 7 à 8 X, omdat een 
sterkere vergroting een onstabiel 
beeld geeft door ademhaling, de 
polsslag en de lichaamsbeweging. 
Een 10 X vergroting is de grens is 
voor het gebruik zonder statief.

2. De diameter van het objectief
Het tweede getal op de kijker is 
de diameter.
Bij een kijker 8 x 30 is het getal 
30 de diameter van het objectief in 
millimeter uitgedrukt. Die diame 
ter wordt zonder de objectiefvat- 
ting gemeten. De grootte en de 
kwaliteit van de gebruikte glas 
soorten beïnvloeden in zeer be 
langrijke mate de beeldscherpte en 
de kwaliteit van de kijker. Hoe 
groter de objectieflenzen zijn hoe 
meer licht deze doorlaten.

3. De uittreedpupil
Dit is de heldere ronde lichtvlek 
die wij op het oculair of ooglens 
van de kijker zien, als wij die op

ongeveer twintig à dertig centime 
ter vóór ons oog naar het licht ge 
richt houden. De diameter van de 
pupil kunnen we berekenen, als 
wij de diameter van de objectie- 
flens door het vergrotingsgetal 
delen: bij een kijker 8 x 30 is de 
diameter 30 : 8 = 3,75 millimeter. 
Voor de kijker 8 x 40 is de diame 
ter van de uittreedpupil 40 : 8 =
5 millimeter.

Als de uittreedpupil op een vier 
kant lijkt, is dat een teken dat de 
verschillende glassoorten niet op 
elkaar zijn afgestemd: let dus op 
bij de goedkope aanbiedingen.

4. De lichtsterkte
De lichtsterkte is het resultaat van 
de vermenigvuldiging van de dia 
meter van de uittreedpupil met 
zichzelf vermenigvuldigd.
Heeft de uittreedpupil bijvoor 
beeld een diameter van 5 millime 
ter, dan is de lichtsterkte 5 x 5  =
25, voor de 80 x 30 kijker is de 
lichtsterkte 3,75 x 3,75 = 14 en 
voor een kijker 7 X 50 waarvan de 
uittreedpupil 7,14 millimeter is, is 
de lichtsterkte 7,14 x 7,14 = 51. 
De theoretische lichtsterkte is 
nochtans een onvoldoende maat 
staf, om het werkelijke vermogen 
van een kijker te beoordelen. Zo 
hebben de kijkers 6 x 30 -7  X 35
-  8 X 40 en 10 X 50 allen een uit 
treedpupil van 5 millimeter, en dus 
een lichtsterkte van 25. Toch zien 
we door een kijker 10 X 5 een on 
derwerp veel duidelijker dan door 
een kijker 6 X 30, want de vergro- 
tingsfactor speelt hierin ook een 
zeer belangrijke rol, omdat een 
sterkere vergroting een beter on 
derscheidingsvermogen geeft en 
meer details laat herkennen.

5. Het schemergetal
Het schemergetal is de vierkants 
wortel uit het produkt van de ver 
groting x de diameter van het ob 
jectief:
voor een kijker 60 x 30 (180) is 
het schemergetal V 180 = 13,4 en 
voor een kijker 10 x 50 (500) 
V3ÖÖ = 22,4.
Zo zien we waarom een kijker 
10 x 50 een kijker 6 x 30 over 
treft, hoewel de lichtsterkte gelijk 
is. Het verschil is verrassend groot. 
In de praktijk betekent dat dat we 
bij ongunstige lichtomstandighe 
den, de details van een onderwerp 
door een kijker 10 X 50 op 224

meter zeer scherp kunnen herken 
nen.
Met een kijker 6 x 30 zullen we 
hetzelfde onderwerp pas op een af 
stand van 134 meter even scherp 
herkennen.
Met die waarde zullen we dus in 
de praktijk moeten rekening hou 
den, omdat we onze kijker over 
wegend ’s morgens vroeg en 
’s avonds bij schemerlicht gebrui 
ken, omdat dan het wild uittreedt 
en we dan ook voor de bers- en 
loerjacht op pad zijn.

6. De nuttige waarde
Bij jongere personen opent de 
pupil van het menselijk oog zich in 
het duister tot een diameter van 
zeven millimeter, bij helder licht 
tot ongeveer twee millimeter. 
Voor oudere personen zal vanaf 
de leeftijd van veertig jaar de soe 
pelheid van de oogpupil af nemen. 
Ze zal slechts opengaan tot een 
diameter van vier à vijf millimeter 
en zelfs minder.
Het is dus zinloos een verrekijker 
te kopen waarvan de uittreedpupil 
meer dan zeven millimeter is, 
omdat ons oog deze grotere licht 
vlek niet kan opvangen en benut 
ten. Een uittreedpupil mag voor 
oudere personen ook niet kleiner 
zijn dan vier of vijf millimeter. An 
ders kunnen die niet genieten van 
de nuttige waarde.
Een schemergetal 15 volstaat voor 
waarnemingen bij slechte lichtom 
standigheden en ’s avonds.

Wij kunnen onze keuze dus maken 
in de volgende 3 groepen:

A. voor het gebruik overdag
Een “6 x ” tot “8 x ” vergroting in 
verbinding met een objectief van 
dertig millimeter volstaat. De 
kleine afmetingen en het lage ge 
wicht zijn van voordeel voor bers- 
en revierwaarnemingen.

B. voor universeel gebruik (de 
meest interessante)
Voor de loerjacht ’s avonds en bij 
zeer slecht licht zijn “7 X” tot 
“8 X” vergrotingen in verbinding 
met een objectief van 35 tot 45 mil 
limeter aan te bevelen. Hun 
grootte en gewicht is niet veel 
hoger dan dat van kijkers voor het 
daggebruik, maar we kunnen nut 
tig gebruik maken van hun grote 
schemergetallen en dank zij hun 
grote uittreedpupillen (die onze
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ogen nog kunnen benutten!) heb 
ben we een voldoende helder 
beeld om bij sterren- en maanlicht 
goede waarnemingen te kunnen 
doen.
Voor oudere personen met een 
kleinere oogpupil kunnen we 
vooral de kijker 10 x 40 aanbeve 
len (als ze een voldoende rustige 
hand hebben). Het schemergetal 
20 laat daarbij nog zeer duidelijke 
waarnemingen toe.

C. de zogenaamde nachtkijkers
7 x  50 - 8 x  56 - 9 x  63 -  
12 X 63 enz.
Omdat wij in de volledige duister 
nis niets zien, moeten we van 
nachtkijkers geen wonderen ver 
wachten. Zij zijn bovendien zwaar 
en omvangrijk. Ze wegen meer 
dan één kilogram. Door hun grote 
uittreedpupil en hun optimaal 
schemergetal zijn ze alleen nuttig 
voor de loerjacht tijdens de nacht 
(die in België verboden is). Daar 
zijn ze voor ons niet nuttig. Ver 
geet niet dat de grootte van de ob- 
jectieflens het gewicht en de 
grootte van de kijker beïnvloeden. 
De vergrotingsfactor speelt hierin 
géén rol.

Let ook op de waterdichtheid. Een 
verrekijker moet zonder schade 
een fikse regenbui kunnen verwer 
ken zonder dat er water inkomt. 
Jagers die een bril dragen, moeten 
een model kiezen met omplooi- 
bare rubberen oculairlensvattin- 
gen, dat hen in staat stelt om het 
volledige zichtveld te zien.

Grendelbuks Repetierbüchse Carabine à répétition Repeating rifle

1 riembeugel Riemenbügel grenadière sling swivel
2 kolf Kolben crosse butt
3 vizier Visier hausse rear sight
4 grendel Kammer culasse mobile bolt
5 kolfhals Pistolengriff poignée-pistolet pistol grip
6 korre! Korn guidon front sight
7 zekeringshefboom Sicherungsflügel papillon de sûreté safety catch lever
8 grendelhefboom Kammergriff levier de culasse bolt handle
9 trekkerbeugel Abzugsbügel pontet trigger guard

10 versneller Stecher double détente hair trigger
11 trekker Abzug détente trigger
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Kiploopgeweer^  9

Kiploopgeweer

1 lopen
2 sluiting
3 voorhout
4 trekker
5 kolfhals
6 kolf
7 wang
8 kolfplaat
9 kolf

Kipplaufwaffe

Làufe
VerschluB
Vorderschaft
Abzüge
Kolbenhals
Kolben, Hinterschaft
Backe
Schaftkappe
Schaft

Arme à canons 
basculants

canons
fermeture
devant, longuesse
détentes
col de la crosse
crosse
joue
plaque de couche 
crosse

Tip-up arm

barrels 
lock, action 
fore-end 
triggers
small of the butt 
butt
cheek-piece 
butt plate 
stock

De onderdelen van buks en jachtgeweer in het Nederlands, Duits, Frans en Engels

Halve lade (of korte lade)

De meeste grendelgeweren hebben een doorlopende lade die één geheel vormt met de kolf. Het slot en eventueel het magazijn 
zijn in de lade ingebouwd. De lade ondersteunt hier ook de loop en dient als handsteun bij het schieten.

Men onderscheidt twee uitvoeringen:
Volle lade (of lange lade): deze gaat door tot aan de loopmonding.
Halve lade (of korte lade): deze gaat maar tot halfweg de lengte van de loop.
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