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Agtergrond 
 
Die onwikkeling van die .308 Winchester in 1952 het tot die ontstaan van ‘n reeks 
nuwe kalibers aanleiding gegee. Die reeks bestaan vandag uit die .243 Win, .260 
Rem, 7mm-08 Rem, .308 Win en .358 Win en is almal op die .308 Winchester se dop 
gebasseer. Die .243 Winchester wat in 1955 ontwikkel is, is die kleinste, en naas die 
.308 Win, ook die gewildste kaliber in die reeks. Bykans elke geweer- en 
ammunisievervaardiger  wêreldwyd vervaardig gewere en komponente vir die .243 
Winchester. 
 
 
Herlaaikomponente 
 
Komponente vir die herlaai van die .243 Win is algemeen beskikbaar. Plaaslik 
vervaardig PMP doppe, maar ingevoerde doppe van byvoorbeeld Winchester is 
gewoonlik ook verkrygbaar.  
 
Die tabel hieronder toon die verskeidenheid van koeëls wat beskikbaar is.  
 
 
Vervaardiger         Gewig in grein                 

  55 58 60 62 65 70 75 80 85 87 90 95 100 105 107 
Barnes             X   X   X X       
GS Custom       X     X   X             
Hornady   X     X X X X   X     X X   
Nosler X         X   X X   X X X     
PMP                         X     
Rhino                         X     
Sierra X   X     X X X X   X   X   X 
Speer           X X X X   X   X X   

   
 
Die ontwikkeling van die 55gr / 58gr koeëls deur Nosler, Sierra en Hornady het ‘n 
nuwe dimensie aan die .243 Win gegee. Die koeëls het almal ‘n polimeer tip wat help 
om die ballistiese koeëfisiënt te verbeter. Veral die Nosler 55gr Ballistic Tip met sy 
BC van .276 wat beter is as dié van die beste 55gr koeëls in die .22 kalibers, lewer 
baie goeie resultate. Trompsnelhede van 4000 ft/s kan maklik bereik word met die 
55gr koeëls, wat veroorsaak dat die .243 Win die funksie van die 22-250 Rem kan 
oorneem en verbeter. Die koeëls is gewoonlik baie akkuraat in die meeste .243 
gewere en is geskik vir die skiet van ongediertes en uitdunning van wild waar 
kopskote vereis word. Die beskikbaarheid en koste van die koeëls teen huidige 
wisselkoers is egter ‘n probleem.  
 
Koeëls in die 70gr tot 87gr klas bied minder sensitiwiteit vir dwarswinde, maar hoë 
trompsnelhede kan steeds behaal word en is goeie keuses vir langer skote. Die 



meeste top skuts in die Jaggeweerskietkompetiesies maak dan ook van hierdie klas 
koeëls gebruik. My gunstelinge is die 70gr Sierra Blitz King, 70gr Nosler Ballistic Tip, 
75gr Hornady Vmax, 87gr Hornady Vmax en 87gr Hornady BTHP. Enige van die 
genoemde koeëls kan ook suksesvol vir die jag van Springbokke of kleiner wild op 
lang afstande gebruik word. Hoewel die gemelde koeëls nie werklik jagkoeëls is nie, 
weet ek nie van ‘n enkele geval waar ‘n Springbok gekwes is as gevolg swak koeël 
konstruksie nie. Bokke moet verkieslik in die kop, nek of op die ribbes geskiet word 
om die vleisskade te beperk. Daar is werklik ‘n groot behoefte by skuts aan 
bekostigbare akkurate koeëls met ‘n hoë BC in dié klas, en PMP kan dit gerus 
oorweeg om so ‘n holpunt bootstertkoeël te vervaardig. 
 
In die 85gr tot 105gr gewigklas word die meer gewilde jagkoeëls aangetref. Met 
premium koeëls soos byvoorbeeld die 100gr Nosler Partition, 100gr Rhino en 95gr 
Barnes X kan mediumgrootte bokke (Rooihartebeeste en kleiner) suksesvol 
aangedurf word. Met verminderde ladings kan die kleiner boksoorte ook in 
bosveldtoestande  geskiet word. 
 
 
Laaidata 
 
Wat dryfmiddels betref, is Somchem se S365 baie goed aangepas vir die .243 Win 
met koeëls van 70gr en swaarder. Die resultate wat bereik word, is selfs beter as dié 
wat in die Amerikaanse herlaaiboeke met hulle dryfmiddels aangetoon word.  
 
S321 lewer die hoogste trompsnelheid met die 55gr Nosler Ballistic Tip koeëls en 
teen meer as 4000 ft/s skiet die .243 Win amper so plat soos ‘n laser. Tydens die 
ontwikkeling van die data met S321 het die doppe eers druktekens begin toon teen 
tromsnelhede bokant 4250ft/s.   
 
S341 werk ook goed met die ligte koeëls, maar ‘n mens moet versigtig wees met hoë 
ladings aangesien die druk skielik onvoorspelbaar baie kan styg vir ‘n klein bietjie 
meer dryfmiddel of temperatuur styging. Hoewel die maksimum snelhede wat bereik 
kan word ietwat laer is, is S335 ook baie bruikbaar en veilig in dié toepassing met 
ligte koeëls.  
 
Die tabel hieronder toon die laaidata vir die .243 Win. Die gewere wat gebruik is, is 
twee standaard Ruger “Varmint Target” gewere met 26 duim lope,  ‘n standaard 
Tikka met ‘n 22 duim loop, ‘n Remington Varmint met ‘n 26 duim loop en ‘n Ruger 
“Varmint Target” waarvan die kamer oorgesny is en die loop gevolglik 25 duim lank 
is. Die betrokke geweer se keel is ook langer gesny as dié van die ander gewere wat 
tot gevolg het dat die patroonlengtes langer is en die ladings hoër is. Die .243 Win 
verloor omtrent 40 ft/s vir elke duim wat ‘n geweer se loop korter is. 
 
Soos met enige laaidata moet die maksimums hier aangetoon versigtig benader 
word. Klein verskille tussen gewere se kamers, dopvolume en die lengte van die keel 
kan groot verskille in druk veroorsaak. Hoe kleiner die kaliber en hoe groter die dop, 
hoe meer van belang en kritiek raak  enige verandering. Die outeur kan dus geen 
verantwoordelikheid aanvaar vir die gebruik of misbruik van die data nie. Die gebruik 
van ‘n Chronograaf word sterk aanbeveel sodat die herlaaier nie in die donker 
rondtas nie. 



 
 
Koeël- Koeël tipe Geweer  Dryfmiddel Lading Slagdop Dop Patroon- Tromp- Opmerking 

massa             lengte snelheid   

                    

55gr Sierra BK, Moly Ruger 25" S341 46.5gr CCI 250 Winchester 66.5 mm 3950 ft/s Maksimum, Akkuraat 

55gr Nosler BT, Moly Ruger 26" S321 43.5gr CCI 250 Winchester 67mm 4150 ft/s Maksimum, Akkuraat 

55gr Nosler BT Tikka 22" S335 43gr CCI 200 Sako 67.8mm 3780 ft/s Maksimum, Akkuraat 

58gr Hornady Vmax, Moly Remington 26" S335 40gr CCI 200 PMP 67.4mm 3770 ft/s Hoog 

65gr Hornady Vmax, Moly Ruger 26" S365 43.5gr CCI BR2 Winchester 66.5mm 3190 ft/s Ligte lading, baie akkuraat 

70gr Sierra BK, Moly Ruger 25" S365 48gr CCI 200 Winchester 69mm 3610 ft/s Effens saamgepers, hoog 

75gr Hornady Vmax, Moly Ruger 26" S365 46.5gr CCI 200 PMP 68.7mm 3600 ft/s Maksimum, Akkuraat 

87 gr Hornady HPBT, Moly Ruger 25" S365 45gr CCI 200 Winchester 70.1mm 3300 ft/s Hoog 

87 gr Hornady SP Tikka 22" S365 43.7gr CCI 200 PMP 67.3mm 3300 ft/s Maksimum 

100gr Hornady SPBT Ruger 26" S365 42gr CCI 200 PMP 68mm 3180 ft/s Maksimum 

100gr Hornady SPBT Ruger 25" S335 28gr CCI 200 Winchester 68.5mm 2350 ft/s 
Verminderde lading, gebruik 
dacron vuller. 

 
 
‘n Baie gevaarlike aspek by die herlaai van die .243 Win wat altyd in gedagte gehou 
moet word, is as gevolg van die lang skuins skouer van die .243 Win se dop. Die dop 
se metaal is geneig om veral by hoë ladings van die skouer na die nek te vloei en ‘n 
ring daar te vorm wat die koeël sal vasknyp wanner dit in die kamer van die geweer 
gelaai word. Die vasknyp van die koeël gee aanleiding tot gevaarlike druk. Dit is veral 
met lang platbasis koeëls van 85gr en swaarder waar die probleem voorkom. 
Bootstert en ligte (kort) koeëls kom nie tot by die vasknyp ring nie, en word gevolglik 
nie deur die probleem geraak nie. Hoe dikker en sagter die dop by die skouer–nek 
aansluiting is, hoe groter raak die probleem.  PMP doppe is groot sondebokke in die 
verband. 
 
Die .243 Win kan ‘n mens somtyds baie laat sukkel om goeie akkuraatheid te kry. Die 
kaliber is veral sensitief vir die afstand wat die koeël moet spring om tot by die 
groewe in die loop te kom. ‘n Mens moet maar eksperimenteer met die patroonlengte 
en die beste resultate word gewoonlik vir ‘n sprong van tussen 0 en 1mm na die 
groewe verkry. Hoewel die 55gr koeëls so kort is dat ‘n mens nie so na aan die 
groewe kan kom nie, is dié akkuraatheid gewoonlik uitstekend. 
 
Die verminderde lading wat aangetoon word, is bedoel vir jag in bosveldtoestande. 
S335 werk baie goed in dié toepassing. Die dop is taamlik leeg en die spasie moet 
gevul word met Dacron om die dryfmiddel op die slagdop vas te hou. Met 
verminderde ladings kan die .243Win die verrigting van die nuwe 6x45mm kaliber 
dupliseer. 
 
 
Slot 
 
Die .243 Winchester is ‘n kaliber wat min terugskop en is gevolglik ‘n goeie keuse vir 
kinders, dames of enige ander persoon wat sensitief vir terugskop is. Daar word ook 
kompakte en ligte gewere in die kaliber gebou wat ‘n voordeel is tydens die jag te 
voet van byvoorbeeld Ribbokke in die berge. Die kaliber is uitstekend  vir die gebruik 



oor langer afstande op Blesbokke en kleiner boksoorte. Vir Springbokjagters en 
boere met kleinwild op hulle plase, is die .243 Winchester gevolglik een van die 
gewildste keuses. Die .243 of 6mm is dan ook die minimum kaliber wat aanvaar word 
by die SA Jagtersvereniging se skietkompetiesies.   
 
My dank aan Shawn Kenhardt vir die gebruik van sommige van sy data.  
 
Die 243 Win sal altyd ‘n gewilde kaliber bly, en in die hande van ‘n herlaaier kan sy 
veelsydigheid  ook goed benut word. 
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