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HK45
D u i t s e t e c h n i e k - A m e r i ka a n s e p r i j s
Zo’n twintig jaar geleden introduceerde Heckler & Koch het Universale Selbstladepistole. Dat werd de basis van
een verbijsterend aantal varianten, sub-varianten en sub-versies van sub-varianten. Verschillende kalibers,
verschillende vormgeving, verschillende afvuurmechanismen, verschillende richtmiddelen, verschillende afmetingen, verschillende kleuren. Allemaal verschillen, maar allemaal te herleiden naar die USP. Dus een kunststof
kast, een vergrendelde terugstoot actie, een in de sluitveergeleider gebouwde buffer en een afvuurgroep die
naar wens van de klant samengesteld kan worden.
Een van de sub-sub varianten was de USP serie in kaliber .45 ACP. Die viel op zijn zacht gezegd nogal zwaar
en groot en lomp uit. Nadat de hype rond deze zwaargewichten afzwakte, verzuimde de fabrikant er tijdig een
nieuwe draai aan te geven. Belangrijker dingen waren kennelijk aan de orde, bijvoorbeeld grote overheidsorders en de nog steeds groeiende Amerikaanse civiele markt. En die vraagt in toenemende mate meer om 9x19
draagwapens, dan om .45 ACP kanonnen met de omvang van de provincie Brabant.
Met de HK45 zijn de Duitsers terug op het toneel van het grote mannenkaliber. Verdeler RUAG Benelux stelde
uit de eerste batch het eerste exemplaar aan ons ter beschikking.

O

ok de HK45 is gewoon nog een
echte USP. Zelfs het dunne O-ringetje dat de loop rammelvrij centreert in de slede-neus, ontbreekt niet. Ook de
strakke belijning en keurige afwerking die HK
pistolen altijd al gekenmerkt hebben, zijn aanwezig. Fit & finish zijn geen noodzakelijke
vereisten voor een functioneel semi-automatisch pistool, maar het oog wil ook wat. Een
ordentelijk uiterlijk geeft gewoon meer vertrouwen.

Ongewoon maar wel prettig
Gelukkig voor alle gunwriters ter wereld die
het allemaal moeten uitleggen, is de bizarre
keuze aan verschillende USP-afvuurmechanismen voor de Europese markt abtransportiert.
(Zie het overzichtje.) Ons testwapen had wat
volgens ons de meest bruikbare combinatie is,
aan boord. Eentje die je gek genoeg maar in
weinig andere pistolen tegenkomt. Een double
action/single action trekkeractie waarbij het
eerste schot, mits de hamer in de veilige ruststand is gebracht, met een double action haal

aan de trekker kan worden afgevuurd en alle
navolgende schoten met een mooie, crispy, vlot
re-settende single action beweging. De veiligheidspal naar beneden drukken, doet een
gespannen hamer zonder gevaar in zijn ruststand vallen. De pal veert bij loslaten vanzelf in
zijn neutrale stand. Drukt men de pal naar
boven, dan wordt de trekker-hameroverbrenging onderbroken en staat het wapen
net zolang op veilig tot men de pal
weer in de middelste stand zet. Heel
nuttig: staat het wapen op deze
manier op veilig, dan kan de slede
gewoon nog worden gemanipuleerd.
Bijvoorbeeld om na het verwijderen
van de patroonhouder, zonder enig risico een gekamerde patroon eruit te werken. Nogmaals, deze combinatie kom je
niet vaak tegen.
Het bedienen van deze best wel veelzijdige pal
vergt juist voldoende duimkracht en het lijkt
wel alsof de paar plaatstalen onderdeeltjes die
door hem hun ding doen, gekogellagerd zijn,
zo soepeltjes klikt en klakt het allemaal daar
binnenin het greepstuk.

Krop en beugel

De HK45 is ook met
olijfgroen en met
zandkleurig greepstuk leverbaar.

De houderpal (leuk, dat oude
politiejargon voor magazijnpal) is een tweezijdig paddlegeval dat aan weerszijden van de trekkerbeugel
(o nee, beugelkrop!) door de wijsvinger
bediend wordt. Deze methode blijft enigszins
wennen omdat die vinger daar eigenlijk niet op
gebouwd is. Die wijst en buigt liever, in plaats
van in gestrekte toestand een straf afgeveerd
onderdeel naar beneden te drukken.
Ondanks zijn moderne constructie heeft de
HK45 een conventionele hamerconstructie
zoals die al meer dan 100 jaar gangbaar is. Niks
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mis mee, vooral omdat dit bij gelijkblijvende
kosten en aantal betrokken onderdelen, doorgaans het beste trekkergevoel oplevert.
Bovendien is in één oogopslag te zien in welke
conditie het wapen zich bevindt. Droogvurend
voelde het dan ook uitstekend aan.
In tegenstelling tot een fiks aantal “USP”
modellen in kleinere kalibers, heeft de

HK45 géén verwisselbare zijplaatjes in de
greep en worden er twee verschillend vormgegeven greepruggetjes meegeleverd. Klinkt
wat karig en armoedig, maar er zijn goede
redenen voor. Ten eerste is de .45 ACP patroon
aanzienlijk dikker dan bijvoorbeeld de
9x19, dus is zijn magazijn ook
omvangrijker, namelijk 2 mm
breder dan
HK 9mm
laders.
...Dus is er
domweg
geen ruimte
m e e r
beschikbaar
voor verwisselbare zijkanten van de
greep. Zo’n constructie vereist
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Specificaties HK45 ( )=Compact
Kaliber: .45 ACP
Trekkeractie: Double/Single Action of DA
only
Gewicht: 880 gram (810 gram)
Looplengte: 113 mm (99 mm)
Vizierlijn: 168 mm (152 mm)
Capaciteit: 10+1 (8+1)
Adviesprijs: € 799,nu eenmaal ruimte en die is er niet. Wat allemaal
niet verhindert dat de HK45 naar ons idee de
best vormgegeven USP tot nu toe is! Niet te plat,
maar ook niet te vol. Niet te lomp maar ook niet
te iel. Met een voor velen juiste greephoek die
bij het richten de korrel automatisch in de keep
parkeert. Anderen prefereren juist de overdreven
schuinte van bijvoorbeeld de Glock. Die dwingt Typisch HK een wirwar aan opties. In de VS zijn meerje de pols iets naar beneden te knikken zodat de dere afvuursystemen leverbaar, in Europa houdt men
dan onder spierspanning staande hand de terug- het eenvoudiger met uitsluitend Variant 1.
stoot wat beter opvangt en follow-up schoten
een fractie sneller afgegeven kunnen worden. Hmm, er valt voor beide kampen iets te zeggen.

Op zwijnenjacht!
Voor de schietsessies togen we naar schietvereniging Shooting World in Kontich, vlak onder Antwerpen in België.
Echter, zo ver kwamen we niet. Shooting World is onderdeel van Hunting World en daar mochten we dit keer in
die kekke schietsbioscoop los gaan. Deze interactieve constellatie is bedoeld voor het inschieten
van en oefenen met serieuse jachtgeweren,
maar waarom niet een paar overstekende
zwijntjes omleggen met een grootkaliber dienstpistool?! Echte
kogelgaten kunnen we u dit
keer dus niet tonen omdat de
doelen geprojecteerd worden
op een reeds honderden keren
doorzeefde wand. Na wat inleidende schermutselingen waarbij Hunting
World medewerker met de typische Belgische naam Shinto Yeh ons een
Aziatisch lesje in accuraat pistoolschieten gaf (en de HK45 is accuraat!),
schakelde men in de machinekamer de projectie om van schietschijf naar een open
plek in het bos. Daar stak op een random moment een varken over. Afstand visueel
ongeveer 35 meter en ongeveer een seconde zichtbaar. Damn! Da’s niet makkelijk
met een vuurwapen met een ten opzichte van een geweer, ultra-korte vizierlijn. Het
lukte ons aanvankelijk de voorbij dravende beesten om te leggen met een kill ratio
van 50%. Echter, omdat deze schietbioscoop eigenlijk is afgestemd op geweermunitie en dus wat moeite leek te hebben met de langzame .45 proppen, kregen de zwijnen naarmate de sessie vorderde, een steeds grotere overlevingskans. In een wanhopige poging de laatste oversteker te grazen te nemen,
ramde onze hoofdredacteur de inhoud een 10-schots magazijn er in een
razend staccato doorheen. Alles missend maar wel een “euvel” constaterend aan de HK45.

Geen paniek
Nee, geen paniek, héél véél grootkaliber, plastic-fantastic lichtgewichten hebben er last van. Kijk, een complete HK45 weegt leeg
880 gram. Tien .45 ACP patronen wegen 200 gram. Bij een snelvuursessie met een opgetopte HK45 raak je in een paar seconden
dus 20% van het wapengewicht kwijt. Dat geeft uiteraard een weerslag op het resultaat zolang je niet lekker en comfortabel aan het
betreffende wapen en diens afvuurkarakter gewend bent. Ook de dikke
HK45 heeft hier dus wel een beetje last van. Veel trainen dus.
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Er worden vier reserve O-ringen (loop)
meegeleverd alsmede een sleuteltje ten
behoeve van het ingebouwde slotje.
Kieskeurige boring
Niet dat veel oefenen erg is want de pasvorm en
ergonomie zijn gewoon uitstekend. Eigenlijk
valt er op het ganse apparaat weinig tot niets aan
te merken. Dat was voorheen wel anders. Laten
we er niet omheen draaien: HK wapens zijn
nimmer goedkoop en de USP-serie is geen uitzondering. De HK45 is dat wél en misschien
komt dat omdat dit model op aanwijzingen van
HK-USA ontworpen is en gebouwd wordt. Die
hamert al jaren op lagere, meer concurrende
prijzen van het Duitse Moederschip en met de
“45” heeft men z’n zin gekregen. De standaard
HK45, compleet met 2 patroonhouders, luxe
HK-koffertje, handleiding en schotbeeld, krijgt
van RUAG Benelux een adviesprijs mee van
799 euro. Aber natürlich, dass
ist nog altijd

De generische
USP. In twintig
jaar nauwelijks
gewijzigd, hooguit wat
cosmetische ingrepen en aanpassingen. Zoals verwisselbare
greepplaatjes en ruggetjes. De
HK45 heeft wordt met twee
greepachterkantjes geleverd.
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De slede. Zo te zien gefreesd uit gereedschapstaal. Weinig frutsels maken hem sterk.
Eigenlijk zitten er alleen een slagpin en diens veiligheid (pijltje) in.
ruim 100 euro boven de prijs van
een gemiddeld 9x19 pistool. Maar
ja, de HK45 is wat de aanduiding
al zegt, een .45 ACP en die zijn al
sinds mensenheugenis duurder dan
een 9x19 tegenhanger, al is het maar
dat de verkoopverhoudingen vanwege
de munitieprijs zwaar in het voordeel van de kleinere kalibers zijn.

Multi-inzetbaar

gemak van schoonmaken, maar kieskeurig voor het type gebruikte
kogel. Onze ervaring

Slotje

Waarmee we bij het
alledaags gebruik in de schietsport zijn beland. De HK45 kan in
iedere reguliere grootkaliber pistool discipline meedoen. Dankzij de grotere gaten die hij
maakt en de grotere punch van de inslagen, is
hij bij bepaalde dynamische avonturen zelfs in
het voordeel. De zuiverheid is er, net als de
handling. Waarmee we even terugkomen
op de munitie. Wij schoten met puike
Geco volmantels (hé, we waren in
België en daar is hollow point not
done) maar herladen brengt de munitiekosten natuurlijk fiks naar beneden.
Ten aanzien hiervan moet de potentiële
HK45-eigenaar rekening houden met
wat meer gepuzzel om tot een optimale patroon te komen. De HK45 heeft
namelijk een polygonale boring in
plaats van trekken en velden. Prima
als we het over levensduur hebben en
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is dat poly-lopen het
liefst met traditionele mantelkogels werken en slordiger
kunnen groeperen met verkoperde punten. ’t Is maar dat u het
weet.

Massief
Noemden we zoeven het schoonmaken? Ja,
waarachtig, dat deden we, nog geen vijf zinnen
geleden! Alright, de HK45 laat zich net als alle
USP-achtigen heel eenvoudig uiteen nemen.
Maak het wapen leeg, verwijder de houder, trek
de slede naar achteren totdat de uitsparing voor
de vangpal tegenover de pal komt te liggen en
druk de pak naar links uit. Schuif de slede-loopgroep van het greepstuk af en wip sluitveer en
loop uit de slede. In elkaar gaat in omgekeerde
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volgorde. Opvallend zijn trouwens de wel heel
bescheiden sledegeleiders die in het greepstuk
zijn geplaatst. Het gevolg hiervan vindt men
terug wanneer het wapen in elkaar is gezet. De
ganse bovenkant heeft een vleugje voelbare
speling ten opzichte van de kast. In grootkaliber
pistolenland is dit eerder gebruikelijk dan uitzonderlijk; je bent het niet gewend van een HK
pistool. That’s all. Overigens is de veel belang-

rijker lock-up tussen loop en slede als van een 3
tons kluisdeur in een 10 tons kluis vol atoomgeheimen: massief!

SEALs
De HK45 is leverbaar met zwart, olijfgroen of
RAL 8000 (“desert”) greepstuk. Ook is er een
Compact versie leverbaar. In de VS is deze uitvoering in gebruik bij de Navy SEALs,

maar dan met een langere loop, dempervoorbereid, en een groter magazijn. Die zijn dus duidelijk van de kolossale Mk23 afgestapt.
Trouwens, de Amerikaanse burger kan kiezen
uit de zogenoemde V3 variant waarbij de veiligheidspal uitsluitend als ontspanhefboom fungeert. Deze versie wordt vooralsnog niet in
Europa leverbaar.

Met een .45 ACP op wilde zwijnen schieten. Kan
alleen in België, bij Hunting World in Kontich.
Leuk, leerzaam
leerzaam en verdraaid moeilijk. Op de foto
onze RUAG-gastheer die een overstekend varken
tracht te raken.
De insert
insert toont één van de schotbeelden van de HK45.
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