
Hoe plaats ik swivels op een houten 
geweerkolf voor een draagriem   door R.J.

Een complete werkbeschrijving voor het plaatsen van swivels op de kolf van een Air Arms S400 PCP 
geweer t.b.v. een draagriem. De swivels, voor montage van de riem, worden gemonteerd aan 2 studs. 
Deze studs worden in het hout van de kolf bevestigd.

Benodigdheden : 
Neem voor het plaatsen van de voorste stud een stud met een licht gebogen plaat met schroefdraad.
Van Harris Engineering is dat model 2R
Dit model zorgt er voor dat de stud niet door het hout getrokken kan worden omdat de plaat aan de 
binnenzijde van de kolf bevestigd wordt. De dikte van het hout aan de voorzijde bij dit geweer, is te dun 
om er een gewone (houddraad-)stud in het hout te draaien. Zelfs als hiervoor de kortste stud genomen 
wordt.
Om deze stud met licht gekromde plaat te kunnen plaatsen, moet er door de kolf heen geboord worden 
zodat de stud aan deze plaat bevestigd kan worden. De plaat moet hierbij in het hout verzonken worden 
(± 2mm) zodat de plaat of stud niet tegen de persluchtcilinder van het geweer komt.

De achterste stud, diegene die in het schouderstuk geplaatst wordt, moet van voldoende lengte zijn en 
moet worden geplaatst op voldoende afstand van het rubberen uiteinde van de kolf.
Dit om uitscheuren van de kolf te voorkomen als het geweer naar beneden hangt!

• 1x Swivel stud (lange speciale schroef t.b.v. de kolf schouder stuk) Afbeelding 1
• 2x Swivels (riembeugels b.v. van Uncle Mikes – 31,75mm breed) Afbeelding 2
• 1x Swivel stud met gebogen plaat t.b.v. de kolf onder drukcilinder (hamsterstud) (Harris 

Engineering Model 2R) Afbeelding 3 en 4, in afbeelding 4 zijn verschillende uitvoeringen te zien. 
Uitvoering 2R is de uitvoering met gebogen plaat

• 2x Riemgespen kunststof (b.v. van een oude rugzak of te koop bij een knopenwinkel)
• 1x riem (b.v. nylon 30mm breed, te koop bij een knopenwinkel)
• 1x stukje rubberschuim (20 x 10 mm en 2mm dik)
• 1x stukje dubbelzijdig fototape (10 x 10 mm)
• Schuifmaat
• Scherrel kolfolie (Ballistol Schaftol kolfolie)
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Afbeelding 1: Swivel studs met 
verschillende lengten

Afbeelding 2: Swivels - Uncle 
Mikes
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Afbeelding 3: Verpakking van de 
Harris Engineering Swivel stud  
model 2R

Afbeelding 4: Verschillende uitvoeringen, nummer 2 recht, 2R gebogen, 2A ring

Afbeelding 5: Nylon riem 
met kunststof gesp



Gereedschappen:

• Workmate of andere grote bankschroef
• Blok hout
• Potlood
• Schietlood (Afbeelding 6)

• Waterpas
• Losse libelle van een waterpas, of stalen kogel of knikker 
• Handboormachine
• Kolomboormachine (niet vereist maar wel handig om goed recht te kunnen boren)
• Boortjes, in mijn geval 4mm, 6 mm en 8 mm
• Boor diepte-instelring (Afbeelding 7)

• Houtfrees, miniboormachine of Dremelmachine of scherpe houtbeitel/guts
• Inbussleutels
• Oude (hand)doeken

Voorbereidingen:

Haal de kolf van de “actie” los door de grote inbusbout aan de onderzijde van de kolf, los te draaien.

1. Plaatsbepaling van de schouderstud.

De achterste stud zal eerst worden geplaatst.
Het beste is om deze stud op één derde van de afstand tussen rubberen schouderstuk en handgreep te 
plaatsen.
Dit om voldoende hout te hebben om het gewicht van het geweer te kunnen dragen.
De stud mag immers niet een deel van de kolf laten afscheuren doordat deze te dicht op het uiteinde 
van het hout geplaatst is.
Bepaal de maat en zet met een potlood een streepje op de ronde (onder-)zijde van de kolf.
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Afbeelding 6: 
Schietlood

Afbeelding 7: Diepte-
instelringen



Hieronder het uiteindelijke resultaat ter illustratie in afbeelding 8.

2. Plaatsbepaling van de hamsterstud, voorzijde kolf

Doordat de voorzijde van deze kolf een hardhouten deel heeft welke verlijmd is met de kolf, wordt de 
stud geplaatst in de kolf zelf. Optisch is dat ook de mooiste plaats.
Zet een potloodstreep aan de buitenzijde van de kolf tussen het hardhouten deel en het bewerkte deel 
waar het gat geboord moet worden.
Zie het uiteindelijke resultaat ter illustratie in afbeelding 9.
De blauwe lijn toont de middellijn van de kolf.
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Afbeelding 8: Plaatsbepaling van de schouderstud



Uitvoering:

1. Schouderstud

Het plaatsen van het gat in het schoudergedeelte van de kolf
 
Plaats de kolf, welke aan de voorzijde omwonden kan worden met enkele (hand-)doeken o.i.d., 
ondersteboven in een Workmate. Niet te vast aandraaien!
Zorg dat de onderzijde van het schoudergedeelte van de kolf, dan horizontaal ligt.
Het vergt wel moeite om de kolf voldoende vast te kunnen zetten en de onderzijde, die nu de 
bovenzijde is geworden, goed horizontaal te krijgen. Controleer met een waterpas die op de onderzijde 
van het schouderstuk gelegd kan worden (onderzijde van de kolf is nu de bovenzijde), of deze 
horizontaal is.
Bepaal met een schietlood die boven de plek gehangen wordt, waar de stud geplaatst moet worden. 
Markeer deze plek met een potlood. Zet ook een hulplijn op de kolf voor de richting die geboord moet 
worden opdat de schroef recht in de kolf gaat. Deze hulplijn ligt in het verlengde van de draad van het 
schietlood.
Sla met een centerpunt, of ander puntig voorwerp, op de eerder gemarkeerde plek een putje.
Hierdoor glijdt de boor niet weg bij de eerste aanzet.

Bepaal met een schuifmaat of d.m.v. een boortje die je langs het schroefdraad de stud legt, welke maat 
boor je moet gebruiken om voor te boren in het hout. (in mijn geval 4mm)
Zorg er voor dat je het schroefdraad NIET meetelt met de breedte van de maat. (Afbeelding 10)
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Afbeelding 9: Plaatsbepaling van de hamsterstud



Boor nu het gat met de eerder gevonden dikte van de boor in een boormachine. Zorg er voor dat je de 
boormachine loodrecht houd bij het boren van het gat, zoals de hulplijn aangeeft.
Boor ook voldoende diep, de stud moet tot aan de rand in het hout worden gedraaid.

Neem een wat grotere boor, of een frees die de maat heeft van de breedte van de kop van de stud, in 
mijn geval 6mm. Boor of frees een niet al te diep deel uit, zodat de kop van de stud iets in het hout 
gedraaid kan worden.

PAS OP!
Zorg er voor dat de boor niet plotseling erg in het hout grijpt, want dan is er snel te diep geboord. Zorg 
eventueel voor een verstelbaar ringetje om de boor voor de diepte-instelling! (zie afbeelding 7)

Doop de punt van de te plaatsen stud in wat afwasmiddel. Hierdoor zal deze stud gemakkelijk in het 
hout gedraaid kunnen worden.
Als het begin van de stud in het hout zit, kan de stud met een inbussleutel, welke in het gat van de stud 
geplaatst wordt, gemakkelijk in het hout gedraaid worden. Zie afbeelding 12 ter illustratie bij de stud 
aan de voorzijde van de kolf.
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Afbeelding 10: 
Bepaling boormaat

Afbeelding 11: Resultaat boorgat 
schouderstud



Na het plaatsen van de stud kan de swivel aan de stud worden gekoppeld zodat er een riem bevestigd 
kan worden.

2. Hamsterstud

Het plaatsen van het stud aan de voorzijde van de kolf

Plaats een recht blok hout op de grondplaat van een kolomboormachine.
Plaats de kolf met de bovenzijde op het blok hout.
Omdat de bovenzijde van de kolf recht is zal het gat nu recht geboord worden.
Zoek het eerder gemaakte potloodstreepje aan de voorzijde van de kolf op en lijn de boor en de plaats 
waar het gat moet komen, uit.
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Afbeelding 12: Vastdraaien van 
een stud m.b.v. een inbussleutel

Afbeelding 13: Swivel gemonteerd 
aan de schouderstud (foto in  
lengterichting genomen)

Afbeelding 14: Swivel gemonteerd 
aan de schouderstud



Doordat er loodrecht geboord wordt, zal de plaat, die onder de drukbuis in de kolf moet komen, geheel 
vlak komen te liggen. Hierdoor zal er bij de montage van de stud er geen onregelmatige druk op het 
hout uitgeoefend worden zodat het hout zou kunnen scheuren.

Zet de kolf licht vast zodat er niet te veel kracht op het hogere deel van de kolf uitgeoefend wordt.
Boor het gat met voldoende rotatiesnelheid geheel door.

Omdat deze stud zelf een los ringetje heeft welke breder is dan de kop, moet er een klein gedeelte 
worden weg-geboord/gefreest zodat het ringetje een vlakke basis heeft.
Plaats nu een boor of frees ter breedte van het ringetje in de kolomboormachine.
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Afbeelding 15: Geboord gat voor de hamsterstud



Bij mij bleef er nog een klein randje zitten tussen het gat en de gefreesde ring. (Afbeelding 16)
Deze opstaande rand heb ik met een kleinere frees verwijderd. Zie voor afbeelding 17, waarbij ik het 
randje verwijderd heb.
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Afbeelding 16: Frezen voor de ring van de stud



Nu kan worden gecontroleerd of de diepte van de ring en de breedte juist zijn.
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Afbeelding 17: Opstaande rand verwijderd

Afbeelding 18: Controle diepte 
studring

Afbeelding 19: Controle 
geplaatste stud met ring



Nu moet aan de binnenzijde van de kolf nog het gat worden verbreed. Dit omdat aan de plaat een 
verdikking (±8 mm) zit, waarin het schroefdraad zit waaraan de stud vastgedraaid wordt. (Zie hiervoor 
eerder afbeelding 4, illustratie #2R)

Plaats hiertoe de kolf met de onderzijde op een blok hout, onder de kolomboormachine.
Leg een libelle of knikker o.i.d. in de ronding van de kolf, daar waar normaal de drukbuis zich bevindt.
Over de beide vlakke zijden kan ook een waterpasje geplaatst worden ter controle.

Door de libelle of knikker kan worden bepaald of de kolf recht/waterpas gehouden wordt t.o.v. de 
boormachine. Loopt de knikker niet naar voren of naar achter en ligt deze vlak bij het gat in het 
onderste gedeelte van de kolf, dan heb je de kolf waterpas. (Dat geldt dus ook voor de libelle van de 
waterpas) Uitgaande natuurlijk dat de kolomboormachine waterpas staat.

LET OP!
Zorg er voor dat de boor niet plotseling in het hout grijpt waardoor het gehele gat ineens veel te groot 
wordt. Boor met voldoende snelheid en met weinig kracht. Houd de kolf goed vast en druk deze naar 
beneden. Makkelijker gaat het met z'n tweeën.

Boor wel voldoende diep. Dat wil zeggen, de diepte moet de volledige diepte van de verdikking zijn 
inclusief de dikte van de plaat zijn. (+ ±2mm)
De plaat moet immers nog in de kolf worden verzonken omdat anders de drukbuis op de stud-plaat rust.

Nu moet de plek waar de plaat geplaatst wordt, worden verdiept zodat deze verzonken in het hout ligt.
Hiertoe heb je een minifreesmachine b.v. een Dremel, een frees voor in de kolomboormachine of een 
scherpe houtbeitel/guts nodig.

Teken aan de binnenzijde van de kolf de maten af van de plaat die verzonken moet worden.
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Afbeelding 20: Verbreden en verdiepen van het gat



Zorg dat er voldoende, maar niet te veel, hout wordt verwijderd.
Zorg er óók voor dat de kromming van de binnenzijde van de kolf blijft bestaan in de kromming van het 
verzonken deel.
Met geduld en rustig werken, kan dit worden bereikt.

Door vaak de licht gebogen plaat van de stud te passen kan er een mooi resultaat worden behaald.

Duidelijk is te zien dat er nog een gedeelte boven de plaat uitsteekt waar het gat in de plaat zit. 
(Afbeelding 22) Dit is het gedeelte waarmee het schroefdraad vast zit aan de plaat. Daarom is het 
bijzonder belangrijk dat de plaat voldoende verzonken wordt in het hout. Er mag namelijk op geen 
enkele wijze mechanische druk op de drukbuis worden uitgeoefend. (Afbeelding 23)
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Afbeelding 21: Verzonken deel

Afbeelding 22: Gebogen plaat op 
zijn plaats

Afbeelding 23: Gebogen plaat is  
voldoende verzonken



De afwerking:

Doordat er bij (H)FT ook tijdens slecht weer geschoten wordt, is het belangrijk dat de kolf goed met 
kolfolie behandeld wordt om de weersinvloeden op het hout tegen te gaan.
Hiervoor heb ik Scherrel kolfolie (Ballistol Schaftol kolfolie) gebruikt.
Ook de binnenzijde van de kolf moet dus met olie worden ingesmeerd om zo het binnentredende water 
te verdrijven. Let hierbij vooral op dat de plaatsen waar hout verwijderd is, goed en volledig geolied 
wordt. Dit geldt voor de buitenzijde, maar zeker ook voor de binnenzijde!

Nadat de olie is opgedroogd kan de hamsterstud worden geplaatst.
Draai de stud aan de buitenzijde handvast.

Neem een stukje rubberschuim en plaats deze met wat dun dubbelzijdig fototape op de studplaat. Zo 
wordt de drukbuis nog extra beschermd door het rubber. 
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Afbeelding 24: Kolf voorzien van 
kolfolie

Afbeelding 25: Binnenzijde 
voorzien van kolfolie

Afbeelding 26: Schuimrubber op 
de studplaat

Afbeelding 27: Vastzetten van de 
hamsterstud



Neem een inbussleutel om hem goed vast te zetten en wel zo dat het gat haaks op de kolf wordt gezet.
Zie hiervoor afbeelding 27. 
Zo kan de swivel worden geplaatst waaraan de riem bevestigd kan worden.

Het maken van de draagriem :

Neem een riem of band van de juiste breedte, welke je bij een knopenwinkel, lappenzaak of 
schoenenreparateur kan kopen. Zorg dat je enkele kunststof gespen hebt zodat je de riem in lengte kan 
veranderen.

Rijg de riem op de juiste wijze door de ogen en swivels en zorg voor voldoende lengte, b.v. 1,5m
Naai met een goede naaimachine beide uiteinden van de riem aan de riem vast, natuurlijk nadat deze 
eerst door de gespen én de swivels is gehaald. Maak zo een verstelbare riem.
Monteer de swivels aan de stud.
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Afbeelding 28: Riem met gespen

Afbeelding 29: Het eindresultaat


