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Inleiding. 
 
Bykans ‘n honderd jaar gelede, in 1905, het ‘n man met die naam Otto Bock die 
9.3x62mm Mauser ontwerp. Die 9.3x62mm was gou gewild, aangesien dit baie goed 
aan die destydse koloniale boere en jagters se behoeftes voldoen het. Die kaliber 
was gebou op die betroubare en sterk K98 Mauser aksie, wat tot gevolg gehad het 
dat gewere en ammunisie vir die 9.3x62mm ook baie meer bekostigbaar was as die 
Britse grootwild-jaggewere van die era. 
 
Die vraag word dikwels gevra waarom die, op die oog af onindrukwekkende kaliber 
so gewild en suksesvol in die jagveld was. Die antwoord hierop is dat die 
oorspronklike fabriekslading vir die 9.3x62mm bestaan het uit 286gr sagte- en 
soliedepunt koeëls wat trompsnelhede van tussen 2200 ft/s en 2300ft/s behaal het. 
Hierdie hoë seksionele digtheid koeëls teen die gematigde trompsnelheid het gesorg 
vir uitstekende penetrasie op enige wild en die koeëls het nie gebreek nie. Die 
terugskop van die 9.3x62mm is ook baie gematig vir ‘n grootwildjaggeweer, wat weer 
bydra tot akkurate skootsplasing. 
 
Ongelukkig vir die 9.3x62mm gebruikers en aanhangers het die uitbreek van die 
tweede wêreldoorlog en die gevolglike vernietiging van die Mauser fabriek  gesorg 
dat daar nie meer nuwe gewere in die kaliber gebou is nie, en die verskaffing van 
ammunisie is ook ontwrig. In die sestiger jare het Kynoch die produksie van 
9.3x62mm ammunisie gestaak. In die tydperk het Winchester verder ook nog begin 
om die .375H&H magnum in bekostigbare grendelaksie gewere te vervaardig wat vir 
alle praktiese doeleindes die plek van die 9.3x62mm ingeneem het. As dit nie vir 
Norma en RWS was wat in die sewentiger jare ammunisie vir die 9.3x62mm begin 
vervaardig het nie, sou die kaliber waarskynlik ‘n stille dood gesterf het.  
 
Oor die afgelope 25 jaar het die gewildheid van die 9.3x62mm egter weer so 
toegeneem dat die meeste Europese geweervervaardigers die kaliber vervaardig, en 
selfs PMP vevaardig vandag ammunisie daarvoor. Die feit dat Nosler sedert 
ongeveer 2 jaar gelede ‘n 286gr “Partition” koeël en nou ook ‘n 250gr “Ballistic Tip” in 
9.3 kaliber vervaardig, toon aan hoe gewild die kaliber weer wêreldwyd geword het.  
 
 
Herlaaikomponente  
 
Vanuit ‘n herlaaier se oogpunt was komponente nog nooit so beskikbaar as nou nie. 
Die tabel hieronder toon die verskeidenheid van koeëls wat vandag tot ons 
beskikking is. PMP, Rhino, Impala, en Claw is plaaslike vervaardigers met gevolglike 
goeie beskikbaarheid. Claw vervaardig ‘n baie sterk maar bekostigbare “bonded 
core” koeël, Rhino ‘n sagte neus met soliede skag wat al ‘n baie goeie reputasie in 
die jagveld opgebou het, en Impala vervaardig monolitiese koeëls. Die gewildste 
gewig is die 286gr en daarna die 250gr. 
 



 200gr 235gr 250gr 270gr 280gr 286gr 300gr 320gr 
Barnes X   X   X   
Claw      X   
Impala 180gr        
GS Custom X  X X     
Lapua    X  X   
Norma  X    X   
Nosler   X   X   
PMP      X   
Rhino  X X   X   
Speer    X     
Swift   X    X  
Woodleigh      X  X 
 
 
Wat doppe betref, is die keuse veel kleiner. Gelukkig is PMP doppe die afgelope 
sowat 2 jaar geredelik beskikbaar, terwyl Norma doppe teen ‘n prys, ook van tyd tot 
tyd beskikbaar is. Doppe kan egter baie maklik vanaf 30-06 doppe gevorm word. Die 
proses is as volg: 
• Smeer die 30-06 dop se nek veral aan die binnekant goed met ‘n herlaai 

smeermiddel. 
• Aangesien die 30-06 se skouer verder terug is as die van die 9,3x62, moet ‘n 

metode gevind word om die dop se beweging in die geweer se kamer te beperk 
wanneer die skoot afgaan.  

• Gebruik ‘n 375 matrys met ‘n ovaalvormige “expander ball” om die dop se nek na 
.375 kaliber te vorm. Die matryse van Hornady werk goed vir die doel. Hierdie 
stap kan met een slag gedoen word, of die nek kan eers na ‘n tussenin kaliber 
byvoorbeeld .338 gerek word voordat dit na .375 gerek word. 

• Nou word die 9.3x62 matrys gebruik om die nek na die regte grootte terug te 
vorm. Dit word bietjie vir bietjie gedoen en die dop word elke keer in die geweer 
se kamer gepas totdat die grendel net-net kan toemaak. Hierdie proses het ‘n 
sekondêre skouer tot gevolg wat sal keer dat die gelaaide ronde te diep in die 
kamer ingaan wanneer die slagpen die slagdop tref. 

• Meet die doppe en sny terug tot op die korrekte lengte aangesien 30-06 doppe 
langer is as die van die 9.3x62. 

• Laai die doppe nou verder deur standaard veilige herlaaipraktyke te volg. ‘n 
Gemiggelde lading met S341 word aanbeveel om die doppe te vorm. 

• Nadat die skoot gevuur is, sal die dop perfek gevorm wees. Ammunisie wat 
volgens bo-staande metode gelaai is, is gewoonlik nog akkuraat ook en kan dus 
vir jag of oefen gebruik word. 

  
Van die dryfmiddels wat tot ons beskikking is, kan S335 en S341 aanbeveel word. 
Saamgeperste ladings met S365 is egter ook ontwikkel. 
 
 
Resultate 
 
Die geweer wat vir die ontwikkeling van hierdie data gebruik is, dateer uit die dertiger 
jare. Dit is op ‘n standaard K98 Mauser aksie gebou en het ‘n 24 duim agtkantige 
loop met “R Muller,  Cape Town” daarop gegraveer. Die geweer het al sy kant oor 
die jare gebring en dit is gevolglik nie meer super-akkuraat nie. Die keel van die 



9.3x62 is normaalweg lank, en in diè ou geweer is die naaste wat enige van die 
koeëls aan die lande in die loop kon kom met die totale patroonlengte beperk op 
83.5mm, sowat 5mm. Al die ladings wat in die tabel aangetoon is, groepeer egter 
beter as 50mm op 100m, en die wat as akkuraat aangetoon is, groepeer beter as 
30mm. Die drukvlakke van die ladings is veilig en varieer van matig tot laag in die 
betrokke geweer.  
 
 

Koeël- Koeël tipe Dryfmiddel Lading Slagdop Dop Patroon- Tromp- 130m zero, 130m zero, Opmerking 

massa       Lengte snelheid 200m val 250m val   

           

235gr Rhino S 341 62.5gr CCI 250 PMP 83.5mm 2620 ft/s 2 duim 7 duim Vlaktelading 

235gr Rhino S 341 64gr CCI 250 PMP 83.5mm 2685 ft/s 1.5 duim 6 duim Vlaktelading 

250gr Rhino S 341 61.5gr CCI 250 PMP 83.5mm 2545 ft/s 2.8 duim 8.3 duim Vlaktelading 

250gr Rhino S 341 63gr CCI 250 PMP 83.5mm 2605 ft/s 2.2 duim 7.2 duim Vlaktelading 

250gr Barnes X S 341 56gr CCI 250 PMP 83.5mm 2320 ft/s 5.5 duim 12.5 duim Boslading 

250gr Barnes X S 335 54gr CCI 200 Norma 83.5mm 2320 ft/s 5.5 duim 12.5 duim Boslading 

270gr Speer S 341 58gr CCI 250 Norma 83.5mm 2370 ft/s 6.5 duim 13.8 duim Akkuraat 

270gr Speer S 335 58gr CCI 200 Norma 83.5mm 2450 ft/s 5.4 duim 12 duim Baie akkuraat 

280gr Goodnel S 335 53gr CCI 200 Norma 83.5mm 2235 ft/s 7.6 duim 16.3 duim Soliede rondeneus 

286gr Nosler PT S 335 56gr CCI 200 PMP 83.5mm 2320 ft/s 5.4 duim 12.2 duim Boslading, akkuraat 

286gr Nosler PT S 341 58gr CCI 250 PMP 83.5mm 2300 ft/s 5.5 duim 12.5 duim Boslading, akkuraat 

286gr Nosler PT S 365 62gr CCI 250 PMP 83.5mm 2225 ft/s 6 duim 13.5 duim Saamgeperste lading 

286gr Claw S 341 58gr CCI 250 PMP 83.5mm 2305 ft/s 6 duim 13.6 duim Boslading 

286gr Barnes X S 335 53gr CCI 200 Norma 83.5mm 2130 ft/s 6.7 duim 15 duim Boslading, akkuraat 

286gr Woodleigh S 335 55 gr CCI 200 Norma 83.5mm 2280 ft/s 6.5 duim 14.5 duim Boslading 

286gr Woodleigh S 365 63 gr CCI 200 Norma 83.5mm 2275 ft/s 7.8 duim 14.6 duim Saamgeperste lading 

286gr PMP S 335 52.5gr CCI 200 Norma 83.5mm 2150 ft/s 7.8 duim 17.5 duim Boslading 

286gr Rhino S 341 57gr CCI 250 PMP 83.5mm 2300 ft/s 5.7 duim 12.9 duim Boslading, akkuraat 

 

 

Ek het aanvanklik baie gesukkel om redelike groepe met die PMP koeëls te verkry. 
Die fabriekslading van PMP met ‘n gemete trompsnelheid van 2300ft/s groepeer  
ook in die omgewing van 100mm in die geweer, terwyl ou Kynoch sagtepunt 
rondeneuse kleiner as 50mm groepeer teen ‘n trompsnelheid van 2250ft/s. By 
nadere ondersoek het dit toe geblyk dat die vorm van die PMP koeël en die diepte in 
die dop tot by die krimpgroef veroorsaak dat die koeël sowat 7mm verder van die 
lande in die loop is as die Kynoch. Verder is die deursnee van die PMP koeëls wat 
ek gebruik het, 9.26mm, terwyl die gemiddelde deursnee van die ander 
vervaardigers se koeëls nader aan 9.29mm is. Deur die PMP koeël egter so te laai 
dat die totale patroonlengte ook 83.5mm is (Beperk tot die geweer se 
magasynlengte) en deur die trompsnelheid af te bring, het die groepering verbeter 
na kleiner as 50mm op 100m.  
 
Die ladings wat met S365 aangetoon is, is saamgeperste ladings. Aangesien die 
meeste van die koeëls vlakker as die krimpgroef in die dop geplaas is, kan die matig 
saamgeperste dryfmiddel keer dat die koeëls in die magasyn tydens die terugskop 
van die geweer, in die dop ingestamp word. Hierdie ladings werk beter by die korter 
rondeneus koeëls aangesien daar dan meer plek in die dop is vir die stadige 
dryfmiddel. 63gr S365 is die maksimum wat in die dop sal ingaan. 
 
S341 is die dryfmiddel wat in die betrokke geweer die beste resultate gelewer het. 
Die 9.3x62 dop het nie ‘n oormatige kapasiteit nie en by die lang 286gr Rhino en 
Nosler Partition werk S341 veral uitstekend. Met die ligter 250gr en 235gr Rhino’s 



het ek ook verbasende hoë trompsnelhede maar tog goeie akkuraatheid verkry. 
Soos in die tabel gesien kan word, lewer hierdie ligter, maar sterk Rhino’s trajekte in 
die 9.3x62 wat tot op 250m baie bruikbaar is, en gevolglik ‘n nuwe veelsydigheid aan 
die ou boskaliber gee. Daarteenoor wou die geweer egter glad nie met die 250gr 
Barnes X teen snelhede bokant 2330 ft/s groepeer nie.  
 
Die geweer het ook baie goeie akkuraatheid teen relatief hoë trompsnelhede met die 
270gr Speer gelewer. Die Speer koeël kan egter nie vir groter wild op kort afstande 
aanbeveel word nie. Ek sou baie graag die nuwe 250gr Nosler “Ballistic Tip” met die 
baie hoë ballistiese koefisiënt van 0.494 wou toets, maar dit was op die datum van 
skrywe nog nie hier beskikbaar nie. Dit behoort uitstekende resultate op langer 
afstande te gee. 
 
 
Slot 
 
Deur te herlaai kan ‘n mens die beste van ‘n kaliber maak en die ammunisie laat 
aanpas by jou behoeftes en die nukke en grille van ‘n spesifieke geweer. Lank lewe 
die 9.3x62 Mauser. 
 
My dank aan Claw en Rhino vir die verskaffing van ‘n paar koeëls wat ook vir die 
ontwikkeling van hierdie data gebruik is.  
 
(2003) 


