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Agtergrond  

Ofskoon die 22-250 Remington in 1965 deur Remington bekendgestel is as een van die kalibers 
vir hulle 700 Reeks grendelaksie gewere, sowel as vir die Model 40 XB kompetisiegeweer en 
daardeur gekommersialiseer is, is die kaliber reeds lank voor daardie datum ontwikkel.  Die 22-
250 is uit die 250-3000 Savage se dop, wat reeds in 1915 bekendgestel is, ontwikkel.   Die 
presiese datum is nie bekend nie, maar verskeie 22 kaliber patrone is na die bekendstelling van 
die 250-3000 Savage eksperimenteel op hierdie dop gebaseer. Krediet word egter aan J.E.Gebby 
en J.B.Smith gegee, wat die huidige konfigurasie in 1937 die lig laat sien het. Die naam van die 
patroon verwys na  die kaliber, nl .22,- die dop waaruit dit ontwikkel is, nl 250 Savage en die 
Vervaardiger wat dit kommersieel beskikbaar gemaak het, nl Remington, dus 22-250 Remington. 
Feitlik al die bekendste geweervervaardigers in die VSA en Europa vervaardig vandag gewere 
vir hierdie kaliber. 

Herlaai Komponente 

Hoewel fabrieksammunisie deur ‘n hele aantal vervaardigers verskaf word, word in hierdie 
artikel slegs na die verskillende komponente wat deur herlaaiers gebruik word, verwys, met 
spesifieke verwysing na die invloed wat dit op die herlaaimetodiek uitoefen. 

Koeëls 

Dit is interessant dat jagters feitlik sonder uitsondering na hul gewere verwys as die wapens 
waarmee ‘n bok gejag word. Eintlik is die wapen die koeël(punt) binne ‘n bepaalde kaliber 
kategorie, wat oor sekere einskappe beskik wanneer dit teen ‘n bepaalde snelheid die teiken tref. 
Die herlaaier besluit gewoonlik wat hy met die gelaaide patroon wil doen, kies dan sy koeël wat 
geskik sal wees vir die doel en bou dan sy patroon om die punt die verlangde prestasie te laat 
lewer. ‘n Groot aantal vervaardigers vervaardig koeëlpunte vir senterslag .22 kalibers. Elkeen 
van die koeëls het sy eie eienskappe en elke herlaaier vind dat sy geweer voorkeur het vir ‘n 
bepaalde koeël, afhangende wat die man met sy koeël wil doen. Daar is hoofsaaklik vier 
kategorië van koeëlpunte wat beskikbaar is vir die herlaaier wat die 22-250 herlaai.  Ons sal dit 
kortliks soos volg beskryf: 

• Konvensionele Sagtekern. Hierdie punte is die bekendste aan die meeste geweereienaars 
wat fabrieksvervaardigde ammunisie gebruik. Dit is ook vir herlaaiers beskikbaar in 
gewigte tussen 50 en 60 grein, waarvan die 55 greiners die populêrste is en is uitkenbaar 
aan die sigbare loodpuntjie.   Hoewel swaarder punte beskikbaar is, word hulle nie 
aanbeveel nie, tensy hulle in gewere gebruik word met ‘n groefdraai verhouding van 1:10 
duim of minder. Die koeëls is relatief kort en patrone pas sonder moeite in magasyne. Die 
koeëls is relatief goedkoop in vergelyking met meer gededikeerde koeëlpunte en is geskik 
vir algemene jag op ligte wild, veral wanneer lyfskote geskiet word.  Hulle is egter kort 



en herlaaiers sukkel baiekeer om akkuraatheid te reguleer, omdat die sprong soms baie 
groot is, veral in gewere met ‘n lang vryboor (keel).  

• “Varmint” / Ongedierte Koeëls. Drie vervaardigers se produkte is tans in die RSA 
beskikbaar, nl Hornady se “V-Max”, Sierra se “Blitzking” en Nosler se “Ballistic Tip”. 
Hierdie punte is beskikbaar in 50 en 55 grein, behalwe in die geval van die Ballistic Tip 
wat net in 55 grein aangebied word. Hulle is uitkenbaar aan die gekleurde polimere 
(plastiek) puntjie, waarvan die V-Max se punt rooi, die Blitzking groen en die Ballistic 
Tip oranje is. Die punte is heelwat langer as die konvensionele sagtekern en stel die 
herlaaier in staat om deur patroonlengte akkuraatheid te reguleer. Wanneer optimum 
akkuraatheid met hierdie koeëls verkry word, vind herlaaiers soms dat die patroon te lank 
is om in die magasyn van sy geweer te pas.  Die besluit wat die herlaaier dan moet neem 
is of hy wil snelvuur skiet uit sy magasyn, en of hy wil akkuraat skiet. Gewoonlik is daar 
nie baie snelvuurteikens in die jagveld nie. Dit kan egter ‘n probleem wees indien die 
herlaaier wil kompetisies skiet met hierdie patrone waar daar tydsbeperking oefeninge is. 
Hierdie koeëls is by uitstek geskik vir die skiet van klein ongediertes en vir die oes van 
wild waar slegs “A1” skote verlang word. Die koeël is sag en is ontwerp om op impak op 
te breek, gevolglik penetreer dit nie goed nie. Met die ultra-hoë snelheid waarmee die 
koeël die teiken tref, “ontplof” die koeël letterlik wanneer die teiken getref word. Weens 
die presisie vervaardiging, vorm en konstruksie word uitmuntende akkuraatheid met 
hierdie koeëls verkry.  

• Teikenskiet (Match) Koeëls. Hierdie punte is skaarser en word gewoonlik met ‘n 
holpunt aangebied in gewigte tussen 50 en 60 grein. Die doel met die vervaardiging van 
hierdie punt is om akkuraatheid te verkry.   Dit is ‘n baie sagte punt wat nie goed 
penetreer nie en is ook geskik vir skiet van klein ongediertes en gespesialiseerde oes van 
wild. Hulle het egter ‘n baie laer ballistiese kwosiënt as die “varmint” koeëls.  

• Monolitiese Koeëls. Weens die lae soortlike gewig van dié koeël, is die punte baie langer 
as ander punte met dieselfde massa, gevolglik word hoër drukvlakke verkry as ladings nie 
aangepas word nie, tensy die koeëls vervaardig is met verkleinde wrywingsoppervlakke 
soos in die geval van GS Custom Bullets. Om die lengte te beperk verskaf vervaardigers 
gewoonlik hierdie koeëls in ligter massa as die meer konvensionele koeëls. Weens die 
hardheid van hierdie koeëls, tesame met die ultra-hoë snelhede wat bereik word (meer as 
4,000 vt/sek in die geval van 40 greiners), moet herlaaiers versigtig wees vir oor-
penetrasie in die jagveld.  

Doppe 

Doppe is geredelik beskikbaar vir die 22-250,- nie net nuwe doppe nie, maar ook doppe van 
gevuurde fabrieksammunisie. Afgesien van die reeds bekende afwykings tussen wanddiktes en 
hardheid van doppe wat deur die verskillende vervaardigers beskikbaar gestel word, het ek 
persoonlik nie doppe van swak gehalte teëgekom nie. Belangrik is dat die herlaaier moet kennis 
neem van die eienskappe van die dop en daarvoor toelaat wanneer hy ladings vir ‘n bepaalde 
koeël ontwikkel. 

• PMP Doppe. One eie PMP doppe is van die taaiste doppe wat ek teëgekom het en het my 
in staat gestel om hulle herhaaldelik te gebruik. Die herlaaier moet net onthou dat die 
PMP dop se wande dikker is as die meeste Europese en Amerikaanse doppe se wande. 



Dit beteken dat die dopvolume van die PMP dop kleiner is en gevolglik ‘n laer lading 
verg om verlangde drukvlakke te genereer as sy Europese of Amerikaanse eweknie. 
Hierdie verskil is veral belangrik by die herlaai van die 22-250, omdat hierdie kaliber 
besonder sensitief is vir marginale drukvlak grense.  Die gesonde uitgangspunt is dat 
maksimum ladings wat vir ander doppe dan PMP doppe aangegee word, te hoog is vir 
PMP doppe. Ladings geskik vir bv Winchester doppe, moet met 2.5% tot 3% verminder 
word vir PMP doppe, wat dan aan die koeël wat uit die PMP dop geskiet word dieselfde 
prestasievlakke gee as die uit die Winchester dop. Wat praktiese akkuraatheid betref, 
staan die huidige PMP dop niks terug vir enige konkurent nie.  

• Dopversorging. Weens die effens skuins wande van die 22-250 se dop, rek die dop met 
elke skoot wat daarmee geskiet word.  Hierdie verskynsel word vergroot wanneer 
vollengte maatdruk van doppe gedoen word sover dit die lengterek van die doppe betref. 
Wanneer net die nekke gemaatdruk word, is die rek minder, maar steeds meetbaar. My 
ervaring hier is dat PMP se doppe minder rek as die sagter Europese en Amerikaanse 
doppe en dat hulle slagdopholtes ook minder geneig is om te rek wanneer marginale 
ladings gebruik word. Die doppe moet dus gereeld gemeet en teruggesny word nadat 
hulle gemaatdruk is. Ek het gevind dat met die doplengtes gesny op 48.35mm, twee of 
drie skote geskiet kan word sonder om die lengtes tussen elke skoot te sny. Soos met 
enige ander kaliber, behoort die nek van die dop na drie of vier skote weer taai gemaak te 
word (“annealed”), anders mag die herlaaier vind dat sy doppe begin nek-lengtekrake 
wys.  

Dryfmiddels 

Hoewel S341 en S365 ook gebruik kan word om die 22-250 te laai, het ek gevind dat S335 
eintlik die optimale dryfmiddel is vir die skiet van 50 tot 55 grein koeëls. Anders as in die geval 
van die 22-250 Ackley Improved met sy heelwat groter dopvolume, is die 22-250 Remington se 
dopvolume te min om genoeg S365 te laai vir piek prestasie. S341 presteer goed, maar om 
konstantheid in verbranding te bevorder, moet die herlaaier dan Magnum slagdoppies gebruik. 
Desnieteenstaande is die 22-250 geneig om groter variasies in trompsnelheid te gee wanneer met 
S341 gelaai word. As ‘n algemene wenk, word S335 sonder voorbehoud aanbeveel as die 
geskikste dryfmiddel vir die 22-250 Remington. 

Slagdoppies 

Met die uitsondering van wanneer S341 gebruik word, lewer die standaard grootkaliber 
slagdoppies die beste resultate saam met S335. Enige van die bekende fabrikante se produk kan 
gebruik word, alhoewel my ervaringsveld hoofsaaklik tot die CCI en  Federal produkte beperk is, 
met uitstekende resultate. 

Ladings 

Somchem se handleiding bevat integriteit data vir die laai van 22-250 patrone met Suid-
Afrikaanse dryfmiddels en ek kan nie daarop verbeter nie. Omdat baie herlaaiers egter ook van 
PMP doppe en die sogenaamde “Varmint” koeëls gebruikmaak, deel ek graag my bewese data 
vir ander komponente met 22-250 entoesiaste. Let asseblief daarop dat ladings vir die 



verskillende “varmint” koeëls nie prakties van mekaar verskil vir koeëls met dieselfde massa 
nie.  Die fynproewer sal egter vind dat die Hornady V-Max ‘n effens hoër S/L Faktor (V/C 
Factor = {Velocity over Charge}) het as sy twee eweknië, gegewe dieselfde lading word gebruik, 
omdat die koeël ’n plat basis het en dus ‘n groter kontakoppervlak met die loop het. Dit 
regverdig egter nie ‘n aanpassing in die lading nie. 

Koeël Dop SlagdopDryfmiddel LadingSprong Snelheid Loop 
55 Gr Ballistic Tip Win CCI 200 S335 34.8 Gr0.5 mm 3700 vt/sek24 Duim
55 Gr V-Max PMP CCI 200 S335 34.2 Gr1.6 mm 3876 vt/sek26 Duim
55 Gr Vmax NormaCCI 200 S335 36 Gr 1.6 mm 3861 vt/sek26 Duim
50 Gr V-Max PMP CCI 200 S335 35.5 Gr3 mm 4107 vt/sek26 Duim
50 Gr V-Max PMP CCI 200 S335 35.5 Gr3.5 mm 3887 vt/sek26 Duim
53 Gr Hornady Match HPPMP CCI 200 S335 34 Gr 1.55 mm3900 vt/sek26 Duim
53 Gr Hornady Match HPNormaCCI 200 S335 35 Gr 1 mm 3792 vt/sek26 Duim
55 Gr Speer SP NormaCCI 200 S335 34.6 Gr1.5 mm 3885 26 Duim

Notas: 

• Let op die afstand wat die koeël na die lande spring. Hoe verder die koeël spring, hoe laer 
word die druk en dus die snelheid. Die 22-250 is nie besonder sensitief vir die afstand 
wat die koeël spring nie, sover dit akkuraatheid betref. ‘n Goeie reël is om die koeël 
ongeveer 0.5 mm vanaf die lande te plaas en daarna aanpassings te maak totdat die beste 
akkuraatheid verkry word. In hierdie geval wil ek net noem dat nadat ek my geweer na ‘n 
22-250 Ackley Improved kaliber laat verander het, ek gevind het dat die beste konstante 
akkuraatheid verkry is met ‘n sprong van 0.5 mm en ‘n trompsnelheid van ongeveer 3880 
na 3940 vt/sek.  

• Die trompsnelhede wat verkry is, (volgens die tabel) is baie hoog vir ‘n 22-250 
Remington. Dit moet egter in gedagte gehou word dat dit met ‘n nuwe pasmaak loop van 
26 duim geskiet is. Standaard jaggewere se prestasie behoort in die orde van die eerste 
voorbeeld te wees, waar ‘n standaard jaggeweer met ‘n 24 duim loop gebruik is.  

Opsomming 

Die 22-250 word as een van die bes gebalanseerde en akkuraatste .22 senterslag kalibers op die 
mark beskou vir afstande tot selfs verder as 400 meter. Omdat dit ‘n inherente akkurate kaliber 
is, kan skootplasing presies gedoen word, op voorwaarde dat die skut sy geweer en sy vermoë 
ken en glo. Dit is ‘n skietvriendelike maar dodelike kaliber wat deur die kundige jagter met die 
regte koeëls en skootplasing vernietigend aangewend kan word. 

Die 22-250 Ackley Improved variasie van hierdie kaliber bied aan die herlaaier groter ruimte vir 
ladingontwikkeling, omdat dit ‘n heelwat groter dopkapasiteit het. Hierdie kaliber sal in ‘n latere 
artikel behandel word, omdat ‘n groter verskeidenheid van dryfmiddels benut kan word en ons 
nie graag verwarring wil tussen die twee kalibers wil veroorsaak nie.  



Neem asseblief kennis dat ten spyte van alle redelike voorsorg wat geneem is met die 
voorbereiding van hierdie artikel, die Herlaaivereniging, die SA Jagters en 
Wildbewaringsvereniging, die Uitgewer en die Outeur geen aanspreeklikheid van enige 
aard aanvaar vir enige skade of nadelige gevolge wat mag voortspruit uit optrede van 
persone wat ammunisie herlaai of poog om te herlaai na aanleiding van die inhoudelike van 
hierdie artikel nie. 
 


