
300 Winchester Magnum - Andrè van der Merwe 

Geskiedenis  

Tot en met ongeveer 1998 was daar na die .300 Win Mag verwys as een van die sogenaamde 
“kort” magnum patrone. In die laaste paar jaar is daar egter werklike kort magnums ontwikkel 
wat pas in .308 Winchester-lengte aksies soos bv. die 300 Winchester Short Magnum en die 300 
Remington Short Action Ultra Magnum. Die 300 Win Mag is ontwerp as n lang afstand, 
grootwild patroon wat pas op standaard (30-06) lengte aksies en was die vierde van n reeks 
kommersiële standaard lengte magnum patrone wat deur Winchester ontwikkel is. Om dit 
moontlik te maak het Winchester se ingenieurs met die 300 H&H Magnum dop as basis begin, 
en dit verkort tot 66.55 mm met n kort nek en minimum dop vernouing vir maksimum kruit-
kapasiteit.  

Daar is baie gepraat en gewonder hoekom Winchester nie die logiese pad gevolg het en die 300 
Win Mag ook op die .458 Win Mag (1956) se dop gebaseer het soos gedoen is met die 338 Win 
Mag (1958) en sy klein boet die .264 Win Mag (1958) nie. Die 30-338 ( .30 kaliber gebaseer op 
338 Win Mag ) was reeds n gevestigde “Wildcat” in 1963 toe Winchester die 300 Win Mag 
bekendgestel het. Bestaande eienaars van die 30-338 was baie teleurgesteld dat Winchester nie 
van hulle “Wildcat” n fabriekgelaaide kaliber gemaak het nie. Waarskynlik het Winchester op 
die langer dop besluit as teenvoeter vir die .308 Norma Magnum (1960) wat vergelykbaar met 
die 30-338 is, en die geskiedenis wys dat Winchester geslaag het.  

Veral as gevolg van die populariteit van die 300 Win Mag bied die meeste geweer vervaardigers 
nie meer die 300 H&H as n opsie nie. Ballisties staan die 300 Win Mag nie ver terug vir die 300 
Weatherby Magnum nie, wat met sy langer dop soos die 300 H&H n magnum-lengte aksie 
benodig. 

Toepassing en Aanwending 

Wat is die plek van die 300 Win Mag in die tipiese SA jagter se geweer “versameling”. Selfs met 
n 220 grein koeël behaal die .300 Win Mag trompsnelhede van tot 2750 vt/s - heeltemal te vinnig 
vir kortafstandwerk - bv. in die Bosveld. n Groot persentasie SA jagters gebruik die vleis van die 
wild wat hulle skiet en die hoë snelhede beskadig onnodig baie vleis. Teen hierdie hoë snelhede 
moet premium koeëls soos Barnes, Nosler Partition, Rhino of Claw om net n paar te noem, 
gebruik word om te verhoed dat koeëls op impak opbreek en nie diep genoeg penetreer nie. 

Die praktiese jagaanwending van die 300 Win Mag is vir die skiet van bv. Koedoes of Zebras in 
bergagtige terrein of Gemsbokke in die Namib of Kalahari waar die afstande dikwels 300m plus 
is. Die groter seksionele digtheid ( seksionele digtheid is die verhouding van gewig van die koeël 
tot kaliber) van die swaarder .30 kaliber koeëls soos die 180, 200 en 220 grein, maak hulle die 
beter keuse vir die groter wild waar genoeg penetrasie ná skootplasing die belangrikste element 
is om te verseker dat jy jou bok nie kwes en verloor nie. 



n 125gr Nosler Ballistic Tip koeël teen 3550 vt/s uit die .300 Win Mag kan gebruik word vir die 
skiet van bv. Springbokke, Blesbokke of Jakkalse, indien die jagter net een geweer besit. Die 
nadele is egter legio - jy verbrand ongeveer 78gr kruit met die gepaardgaande terugskop ( 
“recoil”) en oorverdowende knal vir hierdie resultaat en die vleisskade aan jou bok sal 
onaanvaarbaar groot wees indien jy durf waag om n bladskoot te skiet.  

Onder jagtoestande is skootplasing gewoonlik probleem nommer een. Rek die afstand na 300m 
en die skoot raak onmoontlik tensy jy jou koeël se trajek goed ken, jy jou nie misgis met die 
afstand nie, baie akkuraat met jou geweer kan skiet, jy vir jou n baie stabiele skietposisie kry en 
die skoot baie goed beplan. Van die nadele van die 300 Win Mag wat genoem word deur skuts, 
is die die terugskop en die knal. Om so vertroud te raak met jou geweer dat jy die langer skote 
met vertroue kan aandurf, moet jy so dikwels moontlik met jagladings skiet, soveel as moontlik 
daarvan onder praktiese of jagtoestande met behoorlike oorbeskerming. Vir enige jagter wat 
vertroud is met bv. n 30-06 Springfield sal dit normaalweg nie lank neem om gewoond te raak 
aan die 300 Win Mag se terugskop of knal nie. Die herlaaier het die voordeel dat hy geleidelik sy 
ladings kan verhoog om mettertyd daaraan gewoond te raak. Teen huidige pryse van 
herlaaikomponente en veral koeëls, is die versoeking daar om so min moontlik van daardie duur 
koeëls weg te skiet vir oefening. Koeëls wat so vir oefening “weggeskiet” word voordat die jag 
aangedurf word, verseker egter dat daardie eerste skoot op elke bok met al die selfvertroue 
moontlik geskiet word vir daardie belangrike doodskoot.  

Soos later uit die herlaaidata duidelik sal word is die kaliber baie veelsydig en kan oor n baie 
wye spektrum gebruik word met koeëls van 100gr tot 250gr. Indien jy egter oor meer as een 
jaggeweer beskik of beplan om jou arsenaal uit te brei, maak dit net prakties sin om vir 
jagdoeleindes die 300 Win Mag met swaarder koeëls te gebruik vir ons groter boksoorte op 
langer afstande. 

Hoe Herlaaivriendelik is die 300 Win Mag? 

Een van die redes waarom die kaliber gekritiseer word is die relatief kort nek - die swaar .30 
kaliber koeëls steek diep in die dop in om by die, relatief kort, voorgeskrewe totale patroonlengte 
van 83.5mm te bly. Dit verminder dan die kruitkapasiteit wat veroorsaak dat hoër snelhede nie 
bereik kan word nie. Daar word ook gesê dat die kort nek nie genoeg “greep” op koeëls uitoefen 
om hulle in die magasyn in posisie te hou gedurende die terugskop wanneer n skoot geskiet word 
nie. Met die koeël wat onder dié omstandighede teen die voorkant van die magasynkas vasstamp, 
kan die koeël dieper in die dop inskuif. Tog is die nek van die dop is byna 6mm lank en het ek 
geen van hierdie probleme ondervind nie. 

n Baie meer algemene probleem met die swaarder koeëls is die maksimum totale gespesifiseerde 
patroonlengte van 83.5mm. Indien bv. 180 of 200gr Nosler Partitions gebruik word en so diep in 
die dop gedruk word dat daar gebly word by dié lengte, gebeur dit dat die koeëls in die dop in 
gly. Die rede hiervoor is dat die ogief (skuins kante) van die koeël binne die dopnek is - dit is 
gewoonlik die probleem met die lang spitser en bootstert spitser koeëls.  

Die probleem kom egter nie by elke 300 Win Mag voor nie: dit hang af van die maksimum totale 
patroonlengte vir die spesifieke geweer se magasyn en die kamer se keellengte. Iemand wat kyk 



na die aankoop van n 300 Win Mag en wat wil herlaai vir die kaliber, moet verkieslik n 
standaard lengte Mauser aksie vermy. My eie ondervinding met n Musgrave 300 Win Mag op n 
standaard K98 Mauser aksie waarvoor ek herlaai het, het die probleem van die beperkte 
magasynkas lengte baie duidelik gemaak. Selfs die 180gr Nosler Partition kon nie gebruik word 
nie, dit het bloot in die dop ingeval indien daar by die maksimum magasynlengte gebly is.  

My Remington 700 BDL is n juweel in die opsig, met n baie lang keel en n magasyn wat n baie 
lang totale patroonlengte kan akkommodeer, soos uit die herlaaidata gesien kan word. Die 180 gr 
Nosler Partition word vir die Remington tot n totale lengte van 93,0mm gelaai - byna 10,0mm 
langer as die maksimum voorgeskrewe totale patroonlengte. Dit is geen probleem nie, indien die 
magasynkas en die geweerkamer se keel lank genoeg is om die lang patroon toe te laat en daar 
genoeg van die koeël in die dopnek is om voldoende “greep” te verseker om die koeël in posisie 
te hou. Die laasgenoemde punt is baie belangrik om te verseker dat die koeël nie skeef gedruk 
word wanneer dit uit die magasyn na die kamer toe gevoer word nie. Indien die konsentrisiteit 
van die koeël met die dop versteur word sal dit akkuraatheid nadelig beinvloed en in ‘n uiterste 
geval kan dit selfs n weiering om te voer veroorsaak. Vir operasionele betroubaarheid moet 
hierdie aspek baie noukeurige aandag kry. 

Indien probleme egter ondervind word met die swaarder koeëls, probeer die met plat basisse (nie 
bootsterte nie) en met n korter ogief (semi-spitsers i.p.v. spitsers of rondeneuse i.p.v. semi-spitser 
punte) - m.a.w. koeëls so kort moontlik vir hul gewig. 

Herlaaikomponente 

Komponente vir die 300 Win Mag is vryelik beskikbaar. Die .30 kaliber het waarskynlik die 
wydste verskeidenheid van koeëls en elke vervaardiger bied koeëls vir elke denkbare toepassing. 
Die vyfde uitgawe van die “Nosler Reloading Guide-2002” beveel 20 koeëls aan vir die 300 Win 
Mag wat wissel van 125 tot 220gr. Die dertiende uitgawe van die “Speer Reloading Manual” 
beveel 21 koeëls aan wat wissel van 100 tot 200gr . Die 180gr Nosler Partition Protected Point is 
spesiaal vir die 300 Win Mag ontwerp en is feitlik dieselfde as die 180gr Nosler Partition i.t.v. 
ontwerp en konstruksie, maar is korter om meer geredelik binne die 83.5mm S.A.A.M.I. 
maksimum totale patroonlengte te bly. Doppe is ook geen probleem nie en vir baie jare is doppe 
reeds van PMP beskikbaar as n plaaslike alternatief. Somchem se S365 werk uitstekend oor n 
wye spektrum en dit is dan ook die enigste dryfmiddel gebruik vir onderstaande 
ladingontwikkeling. 

Die volgende stelsel is gebruik vir die ladingontwikkeling: 

• Geweer: .300 Win Mag Remington BDL met sintetiese kolf en 24 duim vlekvryestaal 
loop met n 1 tot 10 duim groefdraai.  

• Doppe: Winchester 
• Slagdoppe: CCI 250  
• Dryfmiddel: Somchem S365  

 



Herlaaidata 

Koeël- 
massa Koeël tipe   Dryfmiddel  LadingSlagdopDop 

Patroon- 
lengte 

Tromp- 
snelheid Opmerkings 

125gr 
Nosler 
Ballistic Tip 

S365 78,0gr CCI 250 Winchester 88,0mm 3550 vt/s Akkuraat 

130gr 
Hornady 
SPFB 

S365 77,0gr CCI 250 Winchester 86,0mm 3430 vt/s   

150gr 
Hornady 
SPFB 

S365 73,0gr CCI 250 Winchester 89,0mm 3250 vt/s   

150gr 
Hornady 
SST 

S365 74,0gr CCI 250 Winchester 89,0mm 3250 vt/s   

168gr PMP Match S365 68.5gr CCI250 Winchester 88,5mm 3050 vt/s   

168gr 
Nosler J4 
Match 

S365 72,0gr CCI250 Winchester 91,0mm 3060 vt/s 
Baie 
akkuraat 

180gr PMP SPFB S365 69,0gr CCI 250 Winchester 88,0mm 2910 vt/s Akkuraat 

180gr 
Hornady 
SPBT 

S365 69,5gr CCI 250 Winchester 90,3mm 3000 vt/s 
Baie 
akkuraat 

180gr 
Nosler 
Partition 

S365 69,0gr CCI 250 Winchester 93,omm 2965 vt/s Akkuraat 

200gr 
Sierra 
GameKing 

S365 63,5gr CCI 250 Winchester 90,3mm 2760 vt/s 
Baie 
akkuraat 

200gr Claw SPFB S365 68,0gr CCI 250 Winchester 86,0mm 2815 vt/s 
Baie 
akkuraat 

200gr Speer SPFB S365 63,5gr CCI 250 Winchester 88,5mm 2660 vt/s   

220gr 
Hornady 
RN 

S365 65,0gr CCI 250 Winchester 88,0mm 2640 vt/s Akkuraat 

250gr Claw SPFB S365 58,0gr CCI 250 Winchester 85.5mm 2350 vt/s 
Baie 
akkuraat 

Opmerkings: 

• Belangrike Waarneming: Let op die verskil in ladings ( 3.5gr) tussen die 168gr PMP 
Match en die 168gr Nosler J4 Match (snelheid verskil van net 10 vt/s) en die verskil in 
ladings (4.5gr) tussen die 200gr Sierra GameKing en die 200gr Claw (snelheid verskil 
van 55 vt/s).  

• Die verskil kan die gevolg van enige faktor of kombinasie van faktore wees; bv. die 
deursnee, die verskil in die vorm van die ogief, die lengte van die wrywingsvlak met die 
loop, die lengte van die koeël en die hardheid van kern en/of die mantel. Die 
veranderlikes is net te veel en onvoorspelbaar - moet dit nie probeer voorsien nie - volg 
die korrekte en veilige pad! Begin met beginladings en werk na die optimum, elke keer 
wanneer n komponent in die stelsel verander word!  

• Die druk vir al die ladings was matig in my geweer.  

 



• 3 Skoot groeperings:  
o Akkuraat - 35mm en kleiner op 100m  
o Baie akkuraat - 25mm en kleiner op 100m  
o 180gr Hornady SPBT - 20mm op 200m  
o 250gr Claw SPFB - 35mm op 100m- aangesien hierdie koeël op kort afstand ( 

boslading) aangewend word, beskou ek dit as baie akkuraat vir die doel.  
• Al die ladings waar daar geen opmerking by is nie, kan doen met verdere aandag - n 

gebrek aan tyd het veroorsaak dat daar nie genoeg ladingontwikkeling gedoen is om 
maksimum akkuraatheid te kry nie.  

• Die gemak waarmee uitstaande akkuraatheid verkry is met feitlik alle koeëls in die 
gewigsklas van 180 tot 250 gr pas my. Ek wil die kaliber gebruik met swaar sterk 
koeëlpunte op langer afstande en groter wild - vir meer vra ek nie.  

• Die koeëltrajekte hieronder dui aan dat die trajekte vir koeëls in die 168 tot 200 gr klas 
nie so baie verskil soos dikwels aanvaar word nie. Indien ek n Gemsbok in die Namib wil 
gaan skiet, gaan ek eerder n 200gr i.p.v. 165gr Nosler Partition gebruik. Die feit dat die 
ligter koeël 3 tot 4 duim hoër gaan skiet op 350m offer ek op vir die 200gr koeël se groter 
gewig en seksionele digtheid. Indien die afstandskatting hier met net 50m uit is, verder of 
nader, gaan die trajek met tussen 6 tot 9 duim uit wees met enige een van die twee koeëls.  

• My dank aan Hercules Louw vir sy advies en voorstelle, veral met beginladings waar 
daar nie altyd plaaslike data beskikbaar is nie.  

Koeëltrajek 

Koeëlmassa Koeëlpunt B.C. 0m 
vt/s 

100m 150m 200m 250m 300m 350m 400m 

125gr Nosler Ballistic Tip 0.366 3550 1.2 1.1 0 -2.2 -5.6 -10.3 -16.4 
150gr Hornady SST 0.425 3250 1.5 1.3 0 -2.6 -6.6 -12 -19 
168gr Nosler J4 Match 0.462  3060 1.8 1.5 0 -3 -7.4 -13.5 -21.3 
180gr Hornady SPBT 0.452 3000 1.9 1.6 0 -3.1 -7.8 -14.2 -22.4 
180gr Nosler PT 0.474 2965 1.9 1.7 0 -3.2 -8 -14.4 -22.7 
200gr Sierra GameKing 0.56 2760 2.3 1.9 0 -3.6 -9 -16.3 -25.5 
220gr Hornady RN 0.3 2640 2.9 2.5 0 -4.7 -11.8 -21.8 -34.8 

Aanbeveling 

My aanbeveling en keuses is soos volg: 

• Kompetisies waar n plat trajek die primêre vereiste is - die 125gr Nosler Ballistic Tip of 
die 168gr Nosler J4 Match;  

• Groter boksoorte op lang afstande - 200gr premium gehalte punte in die Nosler Partition, 
Speer Grand Slam, Claw of Rhino -klas;  

• Boslading vir groter Boksoorte - 220gr Hornady RN of 250gr Claw teen trompsnelhede 
van 2300 tot 2400 vt/s.  

 



Slot 

Die 300 Win Mag is n veelsydige kaliber met sy eie voor- en afkeure wanneer dit by die herlaai 
van ammunisie kom. Dit sal egter die moeite loon vir enige persoon wat in die kaliber belangstel 
om die tyd en geld te spandeer om ladings vir die staatmaker te ontwikkel, die resultate mag jou 
dalk net aangenaam verras. Ek het die afgelope jaar gedurende my ladingontwikkeling ongeveer 
400 rondtes gelaai en geskiet met my geweer. In die proses het ek n hele paar lesse geleer i.t.v. 
herlaai en veral oor die “kort Magnum’. Die belangrikste voordeel van die proses is dat ek my 
geweer leer ken het. Ek weet dat ek dankbaar gaan wees oor die kennis, wanneer ek deur die 
teleskoop na daardie Gemsbok of Koedoe mik, wat so effe ver en skuins, na my staan en kyk. 
 


