
Die 30-06 Springfield. 
Praktiese pitkos vir die Suid-Afrikaanse jagter. (2006) 

 
 
 
Die 30-06 is ‘n VSA militêre kaliber wat in 1906 in gebruik geneem is vir gebruik in 
die Model 1903 Springfield diensgeweer. Die 1903 Springfield geweer  is op die 
Mauser aksie gebasseer en die oorspronklike 1903 rondte was gelaai met ‘n 220gr 
rondeneus koeël teen 2300v/s. In 1906 is die 220gr vervang met ‘n 150gr spitser wat 
teen 2700ftv/s afgevuur word. Terselfdertyd is die nek van die dop verkort met 
1.78mm en die 30-06 soos ons dit vandag ken, het sy beslag gekry.  
 
Na die eerste wêreldoorlog is daar groot hoeveelhede 1903 Springfield en 1917 
Enfield militêre oorskot gewere in 30-06 kaliber in die VSA mark gestort. Hierdie 
gewere is deur die ex-Amerikaanse soldate en ander jagters in die jagveld gebruik en 
dit is waar die gewildheid van die 30-06 sy beslag gekry het. Vanjaar is die 30-06 dus 
‘n honderd jaar oud. Hierdie kaliber het oor die afgelope 50 jaar of so ook in die RSA 
‘n baie stewige vastrapplek gekry, trouens as daar na ammunisie verkope gekyk 
word, is dit tans een van die gewildste kalibers hier. Nieteenstaande die ontwikkeling 
van vele nuwe kalibers, kort magnums en ultra magnums, is die 30-06 ook nog 
steeds volgens Hodgon Dryfmiddels, gemeet aan geweer, ammunisie en 
herlaaimatrys verkope, asook die mening van jagters, die gewildste grootwild 
jagkaliber wêreldwyd.  
 
Wat kan ‘n mens vandag nog oor hierdie honderd-jarige kaliber skryf wat nie alreeds 
oor en oor gesê is nie? Ek het gevolglik besluit om die onderwerp te benader vanuit 
die Suid-Afrikaanse jagter se oogpunt, binne die raamwerk van ons  wapenwet, die  
beskikbaarheid van komponente en ammunisie en die baie ouer gewere wat steeds 
gebruik word as agtergrond in ‘n poging om ‘n paar praktiese wenke te gee. 
 
 
Veelsydigheid. 
 
Die veelsydigheid van die 30-06 is een van die redes waarom die kaliber so gewild 
is. Die veelsydigheid is eerstens te danke aan die wye verskeidenheid van 
ammunisie en herlaai komponente wat vir die 30-06 beskikbaar is. Tweedens is die 
30-06 met ‘n 180gr koeël teen sowat 2700ft/s, wat as ‘n standaard lading beskou 
word, veelsydig in eie reg aangesien dit met sukses vir ‘n wye verskeidenheid 
jagsituasies gebruik kan word.   
 
Maar dit is waarskynlik ook hierdie standaard lading wat tot die skel benoeming “30-
nul kwes” aanleiding gegee het. Wanneer ‘n voornemende jagter in ‘n wapenwinkel 
instap en vra watter kaliber hy moet koop vir algemene jag, is die antwoord nege uit 
tien ‘n 30-06. Sou ‘n jagter advies oor 30-06 ammunisie vra, word daar gewoonlik 
180gr aanbeveel aangesien dit vir alles gebruik kan word. Vir die jagter wat nie 
gereeld skiet nie, kan die terugskop van ‘n standaard jaggeweer in 30-06 kaliber 
gelaai met 180gr koeëls baie intimiderend wees. Die geweer word in baie gevalle nie 
eens behoorlik ingestel nie, en die trajek word ook nie bepaal nie. Die gevolg van al 



hierdie faktore is ‘n kwes skoot wat die jagter se skuld is, en nie te wyte aan swak 
eienskappe van die kaliber nie.  
 
Die wapenwet beperk die aantal vuurwapens wat ‘n persoon mag besit tot ‘n 
maksimum van vier vir iemand wat nie een of ander toegewyde status het nie. In die 
praktyk sal dit beteken dat die geleentheidsjagter waarskynlik een wapen vir 
selfbeskerming sal besit, een haelgeweer en twee jaggewere. Dit sal dus baie sin 
maak vir so ‘n jagter om die meeste van sy beskikbare jaggewere te maak, en as die 
persoon ‘n 30-06 besit, is dit net soveel makliker. Ammunisie van PMP en Highland 
AX is algemeen beskikbaar in 150gr, 165/8gr, 180gr gewigte, en ook in 220gr vir 
PMP. Ander vervaardigers byvoorbeeld Remington, Winchester, Norma en Hornady 
se ammunisie is ook van tyd tot tyd by verskillende handelaars beskikbaar, maar die 
prys is heelwat hoër as die van PMP en Highland AX. 
 
Die veelsydigheid van die 30-06 kan selfs verder  benut word indien die jagter self sy 
eie ammunisie sou laai aangesien daar koeëls beskikbaar is van 110gr tot 250gr wat 
vir verskillende doeleindes gebruik kan word. Hornady se reeks koeëls wat van 110gr 
tot 220gr strek is waarskynlik die volledigste reeks hier beskikbaar en is onder 
andere by VLT Wapens in Pretoria beskikbaar. Die Sierra reeks koeëls is ook 
beskikbaar, maar die voorsiening is meer wisselvallig en nie so volledig nie. Nosler, 
Barnes X, Speer en Bergers is ook in ‘n meerdere of mindere mate van tyd tot tyd 
beskikbaar. Verder is daar koeëls beskikbaar van ons plaaslike vervaardigers 
naamlik PMP, Claw, Rhino, Impala, en GS Custom. Die uitdaging is dus vir die jagter 
om uit al die beskikbare moontlikhede te kies ten einde ammunisie te laai wat sinvol 
vir sy spesifieke behoeftes is. In die res van die artikel sal daarop gefokus word om 
riglyne aan die jagter vir die verskillende toepassings te gee en om die meeste van 
sy bestaande 30-06 te maak. 
 
 
Ligte ladings vir oefening en skiet van ongediertes 
 
Die 110gr koeëls is ideaal geskik vir hierdie doel. Daar is twee 110gr koeëls van 
Hornady beskikbaar, naamlik ‘n 110gr VMax en ‘n 110gr Spitser. Die spitsers kos 
ongeveer R 150.00 per 100 koeëls. Hierdie kort koeëltjies gee verbasende goeie 
akkuraatheid en die terugskop van ‘n 30-06 geweer word aansienlik verminder, dit 
voel meer soos die van ‘n .243 Win. Dit is dus geskik om mee te oefen, of om ‘n kind 
of vrou mee te laat skiet. ‘n Maksimum lading van 52gr S335 behoort ‘n 
trompsnelheid van ongeveer 3250v/s te gee wat die 30-06 se trajek vergelykbaar met 
die van ‘n .223 Rem maak. Windsensitiwiteit is egter ietwat beter as die van die .223. 
Hierdie lading is ook geskik vir die uitskiet van wild in die nag waar kopskote ‘n 
vereiste is en baie skote gewoonlik geskiet word, en vir die skiet van ongediertes 
soos jakkalse. Veral die 110gr VMax werk uitstekend in hierdie nagskiet toepassings. 
 
 
Springbokjag 
 
‘n Goeie resep vir ‘n slegte en mislukte jagtog is vir ‘n jagter om onvoorbereid met sy 
30-06 en standaard 180gr ammunisie wat naastenby op 100m zero, ‘n springbokjag 
in die Karoo of Vrystaat aan te pak waar daar van die voorsit skietmetode gebruik 
gemaak word. Dit gaan nie werk nie, die bokke word meestal tussen 150m en 250m 



geskiet en ‘n 30-06 met die standaard 180gr lading wat op 100m zero, val 135mm op 
200m, 275mm op 250m en 470m op 300m. Al mik die jagter op 250m op die rug van 
‘n springbok, gaan hy nog steeds net die voorbene afskiet! ‘n Jagter wat nie herlaai 
nie behoort 150gr of 165gr ammunisie te koop en sy geweer se teleskoop op 200m 
in te stel. Verder moet die trajek ook bepaal word deur na teikens nader en verder as 
200m te skiet. ‘n Laser afstandmeter sal hier nuttig te pas kom. 
 
Vir die jagter wat sy eie ammunisie laai is daar egter baie beter moontlikhede. My 
gunsteling koeël vir springbokjag is die Nosler 125gr Ballistic Tip. Hierdie koeël het ‘n 
baie hoë ballistiese koëffisiënt  van 0.366, wat hoër is as die BC van die meeste 
150gr spitzers. ‘n Maksimum lading van 58gr S355 behoort ‘n trompsnelheid van 
ongeveer 3200v/s te gee wat die 30-06 nou in ‘n heeltemal ander klas plaas. As 
gevolg van die hoë BC is hierdie koeëls ook nog min wind sensitief en my ervaring is 
dat bo-gemiddelde akkuraatheid in al die gewere waarin ek dit gebruik het, verkry is. 
Indien die geweer op 200m zero, val die koeël slegs 70mm op 250m, en 178mm op 
300m. Hierdie Nosler koeëls in ongelukkig duur, sowat R3.20 per koeël. Vleisskade 
kan ‘n probleem wees op naby afstande vanweë die hoë trompsnelheid, veral as die 
bok reg op die blad getref word, maar ek sit eerder met vleisskade as ‘n gekweste 
bok. Deur net agter die blad te skiet word vleisskade redelik beperk. 
 
My tweede keuse vir springbokjag is die 155gr PMP “Match” koeël wat baie deur die 
Bisley skuts gebruik word en wat minder as R2 per koeël kos. ‘n Maksimum lading 
van 55gr S355 behoort ‘n trompsnelheid van 3000v/s te gee wat self ‘n baie plat 
trajek tot gevolg het. Hierdie is nie werklike jagkoeëls nie en dit kan somtyds gebeur 
dat die koeël tussen twee ribbes deurglip sonder om oop te maak wat kan 
veroorsaak dat ‘n bok vir ‘n entjie sal hardloop. Hierdie lading kan ook met groot 
sukses gebruik word vir die skietoefeninge van die SAJWV, die koeëls is nie te duur 
nie, dit is gewoonlik redelik akkuraat en kwalifiseer vir die skiettoets, vlakte-, bosveld 
en ongedierteskiettabelle. 
 
 
Bosveldjag 
 
Bosveldjag vind normaalweg oor korter afstande plaas en dus is die standaard 180gr 
ammunisie van die 30-06 meer in die kol by hierdie toepassing. PMP se 220g 
ammunisie kan ook oorweeg word indien die bos ruig is en skietafstande kort gaan 
wees, en veral indien daar elande op die spyskaart is. Toets gerus die beskikbare 
vervaardigers se ammunisie om te bepaal waarvan jou geweer hou en zero die 
teleskoop op afstande tussen 100m en 150m. 
 
Die wye verskeidenheid koeëls wat tot die beskikking van die herlaaier is maak dit 
maklik vir die jagter om optimale ammunisie vir ‘n spesifieke jagtog te laai.  So kan 
die jagter wat byvoorbeeld net rooibokke jag en selde verder as 100m skiet, vir 
homself ammunisie laai wat doelgeskik is vir die toepassing. Hier beveel ek enige 
150gr koeël wat in jou geweer groepeer en ‘n lading van 43gr S335 wat ‘n 
trompsnelheid van ongeveer 2500v/s behoort te gee, aan. Die voordeel van die 
lading is dat die geweer sag op die skouer is, die knal nie te skerp is nie en 
vleisskade ook redelik sal wees. Die trajek van die koeël is ook nie so krom dat die 
jagter oorversigtig vir afstand hoef te wees nie. Zero net die teleskoop sodat die 



geweer 25mm hoog op 100m skiet, dan sal die koeël tot op 170m minder as 50mm 
val. 
 
Indien koedoes, blouwildebeeste, elande of iets soortgelyks op die spyskaart is, word 
sterker medisyne aanbeveel. 180gr is die minimum aanbevole koeëlgewig maar 
200gr is beter, en my eerste keuse sal ‘n 200gr Nosler Partition of  ‘n 200gr Rhino 
wees. ‘n Lading van 49gr S365 of 54gr S361 sal ‘n trompsnelheid van ongeveer 
2500v/s gee. Die trajek sal soortgelyk aan die van die 150gr soos hierbo beskryf, 
wees en die selfde zero word aanbeveel. 
 
Daar is ‘n tendens om die trompsnelheid vir bosveldjag aansienlik af te bring en 
trompsnelhede in die omgewing van 2200 word somtyds aanbeveel ten einde 
vleisskade te beperk. Ek het so ‘n lading met ‘n trompsnelheid van 2200 v/s en ‘n 
geweer wat op 100m zero ‘n paar jaar gelede tot my spyt in die bosveld gebruik. Dit 
is baie moeilik om afstand in die bosveld te skat en dit het vir my gelyk of die bok 
ongeveer 125m weg was. Ek het dus nie afgemik nie en toe die skoot klap het die 
bok se reaksie my gewys hier is moeilikheid. Die bok was toe ongeveer 160m ver en 
die skoot dus 100mm te laag. Net daar het ek besluit dat 2500v/s en ‘n zero van 
tussen 25mm en 30mm hoog op 100m ‘n baie veiliger kombinasie is. Daar is in elk 
geval vleisskade, of die impak snelheid van die koeël nou 2000v/s of 2500v/s is, 
maak nie veel verskil nie. Die afstand wat ‘n bok hardloop na die skoot het ‘n groter 
effek op die bloederigheid in die vleis om die wond as wat die impaksnelheid het. Dit 
is eers by gewere soos die 45-70 en Martini Henry met impaksnelhede onder 
1600v/s waar vleisskade werklik die minimum is. 
 
 
Gemsbokjag 
 
Die jag van gemsbokke in die Kalahari het ook sy eie unieke vereistes wat aan die 
jagter en sy toerusting gestel word. Die afstande waarop geskiet word, kan maklik 
verder as 250m wees. ‘n Gemsbok is ‘n groot en taai bok en gevolglik moet die jagter 
‘n ordentlike koeël gebruik. Die jagter wat van fabrieksgelaaide ammunisie gebruik 
maak moet kies tussen 165gr en 180gr. Zero die teleskoop op 200m en kies die 
ammunisie wat die beste op 200m groepeer in jou geweer. ‘n Laser afstandmeter is 
‘n groot hulp in die veld.   
 
My aanbeveling vir die jagter wat self  sy ammunisie laai is om Hornady se 165gr 
Interbond (BC =0.447) koeëls te gebruik. Hierdie koeëls se loodkern is verbind met 
die mantel sodat terminale gewigverlies minmaal is. Die windsensitiwiteit van hierdie 
vaartbelynde koeëls is ook min wat dit geskik maak vir langafstand gebruik. 
Alternatiewelik kan 165gr Nosler Partition (BC =0.41) gebruik word. Laai ‘n 
maksimum van 63gr S361 vir ongeveer 2860v/s, of  ‘n maksimum van 53.5gr S365 
vir ongeveer 2820v/s.  Die Hornady’s kos sowat R3.20 en die Noslers R6.20 per 
koeël. 
 
 
Akkuraatheid 
 
Sommige kalibers word as baie akkuraat bestempel soos bv. die 308 Win en 6mm 
PPC. Ander soos bv. die 30-06 word algemeen as minder akkuraat beskou. Ek is 



egter van mening dat die akkuraatheid van ‘n kaliber meer met die geweer te make 
het as met die kaliber self. Die 308 gewere wat so akkuraat is se kamers is 
gewoonlik met ‘n sogenaamde “match reamer” gesny sodat die keel korter is en die 
nek dimensies aan die minimum kant is. Die gewere is dan ook baie keer op 
skyfskiet aksies of stewige moderne aksies gebou wat spesifiek voorsiening maak vir 
teleskoop monterings. As dieselfde moeite met ‘n geweer in 30-06 kaliber gedoen 
word, sal dit net so akkuraat soos ‘n 308 wees. 
 
Daar is baie ou gewere in 30-06 in omloop wat op Mauser aksies gebou is. Die groot 
probleem met Mauser aksies is dat dit nie werklik ontwerp is vir die montering van ‘n 
teleskoop nie. Die metaal wat om die magasyn opening na die agterste skroef en 
sneller gaan is baie dun en slap, wat nog vererger word deur die hap wat aan die 
linkerkant uitgesny is. Verder is die oppervlak waar die agterste teleskoopmontering 
moet kom, ook nog skuins en nie baie eenvormig tussen verskillende aksies nie. ‘n 
Teleskoop monteer voor en agter die magasyn en nie op die loop soos by oop-visiere 
nie. Die gevolg van hierdie omstandighede is dat die agterste teleskoopmontering in 
9 uit 10 gevalle nie perfek met die voorste montering oplyn nie, en dan ‘n spanning 
tussen die teleskoop en aksie veroorsaak wat glad nie bevorderlik vir akkutaatheid is 
nie. Dit is waarskynlik die rede waarom baie gewere met mauser aksies ‘n drukpunt 
onder die loop nodig het om akkuraat te wees.  Die oplossing vir hierdie probleem is 
om ‘n eenstuk-basis vir die teleskoop te gebruik. Hierdie basis loop van voor na agter 
oor die aksie en verstewig die aksie dus in die proses. Verder sorteer dit die 
probleem met die skuins oppervlak by die agterkant ook uit en verskaf ‘n gelyk 
oppervlak vir die ringe. Thor en Lynx vervaardig sulke basisse. Die ringe van ‘n 
bestaande montering kan gerus nagegaan word om te sien of dit perfek oplyn. Dit 
kan gedoen word deur ‘n eenvoudige “lapping tool” met ‘n skuurmiddel daarop heen 
en weer deur die ringe te stoot. QPS Reloading hou  hierdie “lapping tools” aan. 
 
Die volgende probleem met baie van die ouer gewere, en sommige nuwes ook, is die 
sneller wat te swaar of hakkerig is. Belê maar in ‘n nuwe sneller, dit is die geld werd 
as jy ernstig is oor jou skiet. 
 
Die magasynlengte van die Mauser aksies beperk die totale patroonlengte tot 
ongeveer 83.5mm. Ouer gewere se kamers het baie keer ‘n lang keel wat veroorsaak 
dat gewone spitser koeëls deur die magasyn lengte beperk word lank voordat die 
patroonlengte sodanig is dat die koeël naby die groewe in die loop kom. Meeste 
gewere lewer hul beste akkuraatheid wanneer die koeël tussen ‘n 0.3mm en 1.2 mm 
sprong het. Indien jou geweer aan hierdie kwaal ly, toets gerus die koeëls van Claw 
en Rhino wat baie kort neuse het en gevolglik nader aan aan die groewe kan kom 
met die beperkte patroonlengte. Rondeneus koeëls werk ook somtyds. 
 
 
Teleskope 
 
Oor teleskope gaan ek nie veel sê nie. Die 30-06 is ‘n veelsydige kaliber, en indien 
die jagter hierdie veelsydigheid wil gebruik, moet die teleskoop daarby aanpas. As 
minimum sou ek ‘n 3-9x40 aanbeveel en ‘n maksimum vergroting van 4-16x50. 
Vergrotings hoër as 16x het nie werklik enige nut in die veld nie. Vergrotings van 
meer as 12x moet oor parralax verstelling beskik. Ondersoek gerus die teleskope 
met addisionele kruisies of afmikpunte op die kruisdraad, dit help baie vir die langer 



skote. Koop die beste teleskoop wat jy kan bekostig in die reeks van aanbevole 
vergrotings, daar is niks wat ‘n jagter se vertroue so kan ondermyn as ‘n teleskoop 
wat gedurig uitgestel is nie. 
 
 
Slot 
 
Die ladings wat in die artikel aanbeveel is en waar aangedui is dat dit ‘n maksimum 
lading is, moet versigtig benader word. Begin altyd sowat 3gr laer en werk in stappe 
van 1gr op. Meet die trompsnelheid en kyk vir druktekens. 
 
Die 30-06 is ‘n uitstekende veelsydige kaliber en dit sal nog lank neem voordat iets 
anders die gewildheid daarvan sal oortref. Moet dus nie dat enige persoon sommer 
jou 30-06 afkraak en jou in iets anders wil inpraat nie. Gradeer liewer jou geweer op 
met ‘n beter sneller, goeie teleskoop met ordentlike monterings  en doen die moeite 
om jou eie ammunisie te herlaai.  
 
Lank lewe die 30-06 Springfield! 
(2006) 
 
 


