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Canik TP9 Elite Combat
De volgende fase
Canic doet in de VS uitstekende zaken met hun TP-serie pistolen. Logisch want ook de gemiddelde Amerikaan
is gevoelig voor de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Een paar positieve reviews door veelbezochte Youtube
vloggers zette een goed jaar geleden aan de overkant van de oceaan de deur open voor de Ottomanen en hun
hardware. Dat was min of meer hetzelfde moment dat in ons land Indoorshooting Noordhaghe met Canik aan
het stunten ging. Deze Haagse detaillist heeft nu ook de TP9 Elite Combat in de vitrines liggen. We hebben er
eentje aan zijn Turkse tanden gevoeld.

W

ie meer over de ins en outs van
Canic wil weten, en dan met name
over de TP-serie semi-automatische grootkaliber pistolen, kan erover lezen in
AK56 WapMag #141. Daarin concludeerden
we dat Canic (dat eigenlijk Canic 55 heet) met
veel Turkse branie de grote spelers zoals
Ruger, S&W, Walther, SIG-Sauer, Glock en
HK tegemoet treedt en uitdaagt. We quoten
onszelf maar even:
“Canics zijn volwaardige moderne pistolen
met een strak gegoten kunststof kast, verwisselbare greeprug, goede vizieren, verschillende afvuurmodi, grootvolumige
patroonhouders en striker fired. En bij de
fez van sultan Abdül Hamid II: de TP
modellen zijn stuk voor stuk zeer betaalbaar. Het enige probleem dat we ermee hebben, is het onderscheid want je hebt een stuk of
zes. Tikje verwarrend allemaal, zelf.”
Einde citaat uit de test in AK56 #141.

Elite Combat
Ja, die modellenreeksen die tegenwoordig iedere fabrikant in hoog tempo uitbreidt en diversificeert. Met name Smith & Wesson en Ruger
weten niet van ophouden. Canik doet het wat
kalmer aan en introduceerde vorig jaar de Elite
Combat. De eerste aanmaak werd direct door de
Amerikaanse markt geabsorbeerd en nu,
medio 2019, heeft

Indoorshooting Noordhaghe het model
ook weten te bemachtigen.
Nogmaals, lees voor de technische
details dat al tot vervelends toe genoemde artikel.
De Elite Combat is een in half-matte,
donkere kaki kleur uitgevoerd, in het vak
ook wel bekend als desert tan, dark
earth, coyote en nog een stuk of wat
professioneel-militair-tactisch klinkende aanduidingen voor de typische
geel-bruin-groen kleur. De kunststof
kast is uiteraard door en door
gekleurd, de slede is eerst van een
Tenifer slijtlaag anti-corrosie slijtHet enige dat op de foto ontbreekt, zijn de full color laag voorzien en daarna in de kleur
handleiding en onderhoudsinstructies. Canik heeft ge-Cerakote. Delen van het afvuurduidelijk de rol van prijsbreker op zich genomen en systeem, trouwens, zijn vernikkeld
Indoorshooting Noordhaghe doet er nog eens schep- en vergen daardoor nauwelijks smering.
je bovenop.
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Ook deze TP was weer uitzonderlijk strak van
vorm en afwerking. Een finish en aandacht voor
details die nergens onderdoet voor die van
bekende Westerse fabrikanten. Sommige zouden op dit gebied zelfs nog van de
Turken kunnen leren!

Single action all the way
De Elite Combat heeft een single action only
afvuursysteem aan boord. Tijdens de heen en
weer gang van de slede wordt de slagpinveer
reeds volledig gespannen. De trekkergroep
geeft de slagpin alleen maar vrij. Dit in tegenstelling tot andere striker fired pistolen, bijvoorbeeld Glocks. Daarbij is na ieder schot de
slagpinveer slechts voor de helft gespannen. Het
overhalen van de trekker spant de boel eerst verder op alvorens de slagpin vrij te geven. Dit
zorgt voor een wat zompiger karakter van de
trekker, terwijl de puur single action van de Elite
Combat in theorie een droge en crispy afdruk
mogelijk maakt.
Om maar meteen met de Turkse deur en al
binnen te vallen: de er dankzij zijn oversized en
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racy-rood geanodiseerde veiligheid veelbelovend uitziende trekker, is weliswaar spelingvrij, maar de
lange aanloop naar het zeer zeker acceptabele drukpunt voelt net zo lang aan als bij de “trigger cockers”. Klinkt erger dan het is. Er hoeft in mechanisch opzicht slechts de trekkerretourveer overwonnen te worden. Hierdoor is het gevoel dat deze trekker op de wijsvinger overbrengt eentje van soepel
en 100% hapervrij. Maar verdorie, hadden ze daar in Tekkeboy, Turkije, die voorweg niet kunnen halveren?! Kennelijk heeft veiligheid een rol gespeeld. Die lange trekkerweg is immers het enige door de
schutter te overwinnen “obstakel”. Er is naast de automatische slagpin- en een sluitveiligheid, geen
manuele veiligheidspal aanwezig.

Reset
Maken we nu heel veel ophef over de Elite Combat trekker omdat het een levensgroot struikelpunt is?
Nee. Maar op een verder uitstekend grootkaliber pistool, moet je toch iets te mekkeren hebben om als
betrouwbare reviewer over te kunnen komen... Het zou leuk geweest zijn als de reset van de trekker
ook erg lang zou zijn, dan hadden we óók dat kunnen afkatten. Maar helaas, na ieder
schot reset de trekker zich ontzettend snel! Logisch, de ganse afvuurmachinerie lijkt
afkomstig te zijn van het TP9 SFx model te zijn. Dat kennen wij al als meer dan adequaat. Eigenlijk als een getunede Glock, maar dan beter omdat je de slagpinveer niet
meer hoeft te spannen, en sneller vanwege die erg korte reset. Samengevat: voor het
eerste schot heeft de trekker een lange aanloop, daarna heeft een geoefende Canik
schutter een uitstekende trekker. Voor een striker fired pistool, weliswaar.

De Elite Combat loop is demper/comp
voorbereid. Let op: linkse schroefdraad!

Fully loaded
Er is dus een keur aan TP-modellen
en uitvoeringen. De Elite Combat
onderscheidt zich van de rest van
zijn familie met een magazijnfunnel (afneembaar), een geladen
kamer-indicator, een van schroefdraad (M13,5 x 1 metrisch) voorziene loopmonding en gek genoeg
een loopcontour dat tussen kamer en
monding afgeplat is. Is dit gedaan om het
totaalgewicht van de bewegende massa binnen de
perken te houden wanneer er een geluiddemper is
gemonteerd?... Trouwens, die demper/compensatorschroefdraad is af-fabriek voorzien van een beschermdop met zeskant. Een steeksleuteltje wordt meegeleverd.
Opletten: linkse schroefdraad!

Na de mondingsdop (niet op foto) te hebben verwijderd, is demontage eenvoudig.

Compleet zoals gewoonlijk
Er wordt conform Canik traditie nog veel meer meegeleverd. Een extra magazijn, een laadhulpgereedschap,
een wissel-greeprug, een full color gebruiksaanwijzing,
opzetstukken waarmee vier micro-dotsights van populaire merken easy-peasy gemonteerd kunnen worden,
gereedschap om dat mee te doen, een slide racker die
in deze opzetstukken geschroefd kan worden, een holster en poetsgerei. Alles rammelvrij opgeborgen in een
keurig hard kunststof koffertje. Ons schiet even geen
concurrent te binnen die net zo veel goodies standaard
meelevert.
De wapenborg van de Canik holster is overigens gewijzigd. In plaats van een sper die je met de wijsvinger moet
indrukken, plaats je die vinger nu stevig op een schuif. Bij het
trekken van het pistool, neemt de vinger dus die schuif mee naar boven,
daarmee automatisch de borging van het wapen opheffend. Deze nieuwe ontgrendeling is 100% safe tegen stoten en soortgelijke input die van opzij komt.
Al met al kan de koper van ook dit Canik TP model direct los gaan, bijvoorbeeld in de
alsmaar populairder wordende Service Pistol discipline of als tweede wapen in een
DSR duo-match. Je hoeft dus niet ook nog eens op zoek te gaan naar een geschikt holster en een manier om bijvoorbeeld een dotsight te bevestigen. Of een lasertje want

De afwerking is prima in orde. Waarom die platte kanten op de loop? Waarschijnlijk gewichtsbesparing om
een snelle repeteercyclus te bewerkstelligen.

De compleetheid van de levering is opvallend. Zo worden er ondermeer opzetstukjes voor het monteren van
vier populaire micro dot sight merken in het luxe koffertje gestoken. Inclusief bevestigingsboutjes.

Het complete artikel leest u in AK56 Wapenmagzine nr.151

