
 

HET BHR BALISTISCH DRADENKRUIS – VOOR KARABIJNEN MET CENTRALE PERCUSSIE 

 

Het door jagers, voor jagers ontworpen BHR dradenkruis kan met de meeste moderne kalibers 

gebruikt worden. Het is bedoeld om op 100 meter te worden ingesteld, en biedt een richtpunt voor 

elke extra 100 meter, tot aan 500 meter. Het dradenkruis kan op elke vergrotingsfactor worden 

gebruikt, maar om van de ballistische functies van het dradenkruis gebruik te maken dient het op de 

maximale (15x) vergroting te worden ingesteld. 

 

Hoe gebruikt u het dradenkruis?  

STANDAARD METHODE  

1. Stel de karabijn in op 100m. 

2. Bepaal de afstand tot het doelwit. 

3. Stel de vergroting in op factor 15x. 

4. Plaats het gekozen trefpunt op het doelwit. Indien het doelwit zich op 350 meter bevindt, 

richt dan op de trefpunten tussen 300 en 400 meter. 

 

Het BHR dradenkruis is op de millimeter nauwkeurig geoptimaliseerd voor de BROWNING BXR 30-06 

155G munitie, maar werkt ook met de volgende munitie: 

.223 Win 55g 
270 Win 
130g 

.300 WSM 180g 

.243 Win 100g 7 Rem Mag .300 Win Mag 180g 

6mm Rem 
100g 

30-06 150g .308 Win 150g 

243 WSSM 
100g 

30-06 168g 
.338 Lapua Magnum 
250g 

25-06 Rem 
100g   

.338 Win Mag 200g 

500m 
400m 

300m 
200m 

100m 



 

GEAVANCEERDE METHODE 

De geavanceerde methode kan door de jager worden gebruikt die extreme nauwkeurigheid voor zijn 

wapen/munitie koppel wenst te bereiken. Een gedetailleerde analyse van de kogelbaan kan worden 

uitgevoerd door gebruik te maken van de ballistische berekeningen van de munitieproducenten en 

deze voor de afmetingen van het onderstaande dradenkruis toe te passen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NB: de onderstaande gegevens zijn juist voor de maximale vergroting. Het hoofdkruis, ingesteld op 100 of 200 meter, kan altijd op elke 

vergrotingsniveau worden gebruikt. 

 

Noteer vervolgens de zo verkregen gegevens op de sticker die bij uw vizierkijker werd geleverd die u daarna op uw kolf of draagriem kunt 

plakken als geheugensteuntje.  

 

BHR DRADENKRUIS  

Bij vergroting x15 

………..m 
……….m 

…………..m 
……………m 

Ingestelde afstand:………..m 

BHR Dradenkruis  

Bij vergroting x15 

11.2 cm @ 200m 

40.1 cm @ 300m 

90.4 cm @ 400m 

159 cm @ 500m 



AFSTAND SCHATTEN DANKZIJ HET BHR DRADENKRUIS 

Het BHR dradenkruis is niet alleen een handig hulpmiddel voor lange afstandsschoten, maar werd 

ook ontworpen om de afstand tot uw doelwit te schatten. Hiertoe stelt u uw vizier in op de minimale 

vergroting (2.5), en raadpleegt u het onderstaande schema: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Breedte van een ree 

op 100m 

Breedte van een ree op 

200m (eerste ballistische lijn) 

 

Breedte van een ree op 300m 
(tweede ballistische lijn) 

 

400m 

Breedte van een ree op 400m (3de 

ballistische lijn) 

 

Breedte van een ree op 500m (4de 

ballistische lijn) 
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De breedte van de horizontale lijnen geeft een indruk van de afstand.  

Optimaal ontworpen voor de reebok (breedte 120cm), maar functioneert ook heel goed voor 
berggeit, moeflon, gems. 

Voor een edelhert dient u 50% bij de geschatte afstand op te tellen (bijv. 200m  300m). 

Voor een eland verdubbelt u de geschatte afstand.  

Het gaat hier natuurlijk om een schatting en geen exacte meting.  

 

 

AANBEVELINGEN 

De BHR ballistische dradenkruizen vormen een waardevolle hulp voor lange afstandschoten tijdens 

de jacht en maakt het mogelijk het hoogteverlies van de kogel te compenseren.  

Er zijn echtere andere factoren die de kogelbaan kunnen beïnvloeden: looplengte, windsterkte en –

richting, luchtdruk, schootshoek, enz.  

Onder gewone jachtomstandigheden zullen deze factoren er, op de door de BHR dradenkruizen 

ondersteunde afstanden, niet toe leiden dat uw schot het wild buiten de dodelijke zone zal treffen.  


