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Wie op pad gaat voor een nieuwe  
verrekijker, komt een woud aan modellen 
tegen. Om je op weg te helpen, hebben 
we er 22 getest, variërend in prijs.  
Voor ieder wat wils: van beginner tot 
professioneel vogelaar. Plus gouden tips 

waar je op moet letten bij aankoop.
TeksT Paul Böhre FoTo’s StudiO 5982

Het uitgangspunt voor deze test is het 
8x vergrotende model dakkantkijker, dat 
door zijn  slanke vorm voor de meeste 
mensen makkelijk te hanteren is en vaak 
van een uitstekende kwaliteit is. Een 8x 
vergrotende kijker is vaak iets lichtsterker 
dan de 10x, en heeft meestal een breder  
en  rustiger gezichtsveld. Bovendien is de 
8x minder trillingsgevoelig en in de regel 
wat goedkoper. Wie net iets meer details 
wil zien, bijvoorbeeld bij het kijken naar 
 vogels, kan overwegen toch voor een 10x 
of zelfs 12x vergrotende kijker te kiezen 
(hoewel laatstgenoemde moeilijk stil te 
houden is). Handig om hierover van 
 tevoren goed na te denken (zie kooptips).

Het testpanel
•  Paul Böhre, vogelaar, redacteur Roots  

en reisleider.
•  Marc Guyt, vogelaar, eigenaar van  

fotobureau Agami en reisorganisator bij 
BirdingBreaks.

•  Wieger Hakman, beginnend vogelaar.
•  Phil Koken, natuurfotograaf, vogelaar, 

vlinderliefhebber en klinisch fysicus aan 
het VUmc.

•  Ferry Ossendorp, top 15-vogelaar 
( twitcher*), organisator vogelweekenden 
op Vlieland, reptielenspecialist, vlinder-
liefhebber en medisch bioloog.

Waarop hebben we getest? 
We hebben gekozen voor kijkers tot € 1.000 
én de paradepaardjes. De categorie € 1.000 
tot € 1.500 is buiten beschouwing gelaten. 
De kijkers zijn gerangschikt in drie prijs-
klassen: € 100 - € 500 (instapmodellen),  
€ 500 - € 1.000 (voor gevorderden) en  
€ 1.500 - € 2.500 (topmodellen). Ze zijn 
stuk voor stuk beoordeeld op beeldbreedte 
(gezichtsveld), beeldkwaliteit, bekleding 
van de kijker, handligging, scherpstelling 
(zwaar/soepel draaiend scherpstelwiel,  
afstand), werking oogschelpen en dioptrie 

(precieze afstelling op de eigen ogen).  
Ook keken we naar de draagriem en de tas 
(en of de kijker er met draagriem in past), 
of er een statiefaansluiting is, en hoelang 
er garantie op zit en waar eventu ele 
 reparaties plaatsvinden.
Alle kijkers zijn doorgemeten met een col-
limator. Hiermee beoordeel je de afstelling 
tussen beide lenskanalen en de stevigheid 
van het kijkerhuis.
Check de website van de importeur of 
 winkel (deze staan aan het eind van de 
test) voor meer info over de kijkers.

De Grote 
Verrekijker

Test

Kooptips
1  Bepaal voor je je 

gaat oriënteren welk 
bedrag je maximaal wilt 
besteden.

2  Maak een lijstje van 
de verrekijkers die je 
wilt uitproberen om te 
kunnen vergelijken. Bel 
de winkel die je op het 
oog hebt om te vragen 
of ze deze kijkers op 
voorraad hebben.

3  Noteer de sterke en 
zwakke punten. Dat 
maakt het achteraf 

makkelijker om alles 
nog eens op een rijtje te 
zetten voor je de knoop 
doorhakt.

4  Ga de kijkers altijd 
zelf in een winkel uit-
proberen. Koop er geen 
ongezien op internet; 
of een kijker bevalt, 
verschilt per individu. 
Neem rustig de tijd, kijk 
er enige tijd doorheen, 
leg hem in de hand voor 
het gewicht en hang 
hem een tijdje om je 
nek om hem te voelen, 

want je zult ’m nog vele 
uren dragen. Zet hem 
een paar keer voor je 
ogen en weer af, dan zie 
je al snel of de kijker 
prettig kijkt. Neem er 
de tijd voor.

5  Ga op een bewolkte 
dag naar de winkel om 
het beeld te testen, 
slechte kijkers vallen 
dan meteen door de 
mand.

6  Vind je een bepaal-
de kijker echt top, maar 

heb je nog net het geld 
niet bij elkaar, wacht 
dan nog even. Je koopt 
zo’n kijker misschien 
wel voor de rest van je 
leven.

Ten slotte nog dit:  
natuurlijk zijn er meer 
merken en  modellen  
te koop dan in deze  
test worden getoond. 
De hier geteste 
 modellen behoren tot 
de meest populaire 
 kijkers onder vogelaars.

22 
kijkers
beoor-
deeld!

* ‘Jaagt’ op zoveel mogelijk vogelsoorten.
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Model

Prijs

Gewicht

LxB

Gezichtsveld op 1.000 m

Beeldkwaliteit 

Close-focus

Bekleding 

Handligging 

Oogschelpen

Dioptrie

Scherpstelling 

Draagriem 

Tas 

Statiefaansluiting

Waterdicht

Garantie

Reparatie

Overig

€ 149

764 gr

14x12,8 cm

129 m

redelijk, onscherpe randen 

1,2 m (linksom)

Zwart, vrij glad 

Compact, voelt zwaar 

Twist-up, 3-staps, hard

ring, vrij soepel

Beetje schokkerig,  
niet helemaal soepel

Te slap, elastisch 

ruim, klittenbandsluiting, geen 
draagriem

Ja

waterbestendig

25 jaar

kleine reparaties in huis

Vouwt stroef open en dicht

€ 229

632 gr

13,5x12,6 cm

129 m

goed afgesteld,  
ietwat randonscherpte

2 m (rechtsom)

Donker groen, prettig 

Fijn en stabiel 

Twist-up, 2-staps, soepel

ring, soepel, neutraal op 0

soepel, vrij lange draaicirkel 

Vrij smal, niet elastisch 

ruim genoeg, extra insteekvak, 
draagband, klittenbandsluiting

Ja

Ja

2 jaar

kleine reparaties in huis

stevig kijkerhuis

€ 249

652 gr

17,7x12,8 cm

119 m

prima, goed afgesteld 

4 m (linksom)

Zwart, prettig materiaal 

prima grip, lichte kijker,  
vrij lang model

Twist-up, 3-staps, heel soepel

ring, soepel

Vrij zwaar, fijne ribbels op draagwiel, 
vrij lange draaicirkel

Breed, niet elastisch 

Zeer ruim, klittenbandsluiting,  
geen draagband

Ja

Ja

10 jaar

in Beverwijk

Verrassend prettige handligging

Eden HD 8x42 Celestron DX 8x42 Nikon Prostaff 7S 8x42

De Grote 
Verrekijker

Test

€ 100  -  € 500
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€ 259

677 gr

14,8x12,9 cm

129 m

prima 

2,5 m (rechtsom)

Donker groen, prettig,  
mooi compact

open brug, zeer prettige kijker 

Twist-up, 3-staps, zeer soepel

kliksysteem op scherpstelknop

Zeer prettig, wel vrij lange  
draaicirkel

redelijk comfortabel, elastisch 

simpel, geen draagriem,  
klittenbandsluiting

Ja

Ja

25 jaar

in huis

---

€ 279

665 gr

11,7x14 cm

129 m

redelijk tot goed, randen onscherp.

1,2 m: schoenen scherp! (rechtsom)

Zwart, prettig 

goed 

Twist-up, traploos

(Te) soepele ring, neutraal op 0

prettig, korte draaicirkel 

elastisch en breed 

ruim, extra insteekvak, klittenband 
sluiting, draagriem

Ja

Ja

25 jaar

kleine reparaties in huis

Zeer geschikt als vlinderkijker

€ 349

723 gr

14,4x12,5 cm

142 m

Helder beeld 

1,8 meter (rechtsom)

Donkergroen, robuust 

lekker materiaal,  
wel redelijk zwaar

Twist-up, 3-staps

ring, soepel, neutraal op 0

ruw draaiwiel, lange draaicirkel, 
draait vrij zwaar

redelijk comfortabel,  
niet elastisch

ruime hardbox, met draagriem 

Ja

Ja

10 jaar

Door Camtech in Hazerswoude

allround kijker (vlinders/vogels)

Bynolyt Stork WPR 8x42 Eden XP 8x42
Barr & Stroud Series 5 

8x42 ED

Waar staan de 
getallen voor?
alle kijkers dragen twee belang-
rijke getallen in hun modelnaam, 
bijvoorbeeld 8x32 of 10x42. Het 
eerste cijfer refereert aan de 
 vergroting: een 8x vergrotende 
kijker haalt een onderwerp 
8 keer dichterbij.
Het tweede getal staat voor de 
diameter van de lens die het 
verst van je verwijderd is als je 
door de kijker kijkt (het objec-
tief). Hoe groter de diameter,  
hoe meer licht in je kijker valt 
(helderder beeld). Nadeel van 
een grote diameter is meer glas 
en daardoor meer gewicht.

besTe 
koop 
in deze 

categorie

8x of 10x?
         in het veld neemt je 
hartslag toe tijdens bewe-
ging, en daarmee ook de 
trilling van de verrekijker, 
zeker naarmate de leeftijd 
 vordert. Op zo’n moment 
wordt elke beweging bij 
een 10x kijker evenzoveel 
keer vergroot. Bij een 
8x vergroting heb je daar 
dus minder last van, en dat 
merk je echt in de praktijk. 
Vergelijk in de winkel 
 hetzelfde model met een 
8x en 10x vergroting. 
twijfel je, kies dan voor  
een 8x.
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€ 329

640 gr

14x12,5 cm

114 m

Heldere kleuren, randen onscherp

2 m (linksom)

Donkergroen 

prettig

Twist-up, 2-staps

ring, soepel, neutraal op 0 

naar rechts redelijk soepel,  
naar links zwaar

Breed, prettig 

mooi, ruim, extra insteekvakken, 
kliksluiting

Ja

Ja

2 jaar

in huis

geleverd met schouderharnas 
(handig accessoire)

€ 339

694 gr

13,9x12,5 cm

139 m

kleurecht, helder

2,2 m (rechtsom)

Zwart, mooie kijker 

robuust maar goed

Twist-up, 2-staps, lopen vrij stroef

ring, soepel 

soepel, zeer korte draaicirkel

elastisch, prettig 

ruim, ritssluiting, extra vak,  
draagriem

Ja

Drukwaterdicht

30 jaar

Deels in eigen huis

met handige vogelherkenningskaart 
en leden 10% korting

€ 469,99

665 gr

14,5x12,6 cm

140 m

prettig, randen ietwat onscherp

2 m (rechtsom)

Zwart, geribbeld rubber 

lekker

Twist-up, 2-staps, kort

ring, te fixeren (wel kwetsbaar) 

Vrij soepel 

prima (elastisch) 

krap, geen draagriem, klittenband
sluiting

Ja

Ja

30 jaar

Door Camtech in Hazerswoude

nieuw model komt in mei/juni op 
de markt

Vogelbescherming 
Buizerd 8x42 (nieuw)

Bushnell Legend  
8x42 UHD

Celestron Trailseeker 
10x42

Model

Prijs

Gewicht

LxB

Gezichtsveld op 1.000 m

Beeldkwaliteit

Close-focus

Bekleding 

Handligging

Oogschelpen

Dioptrie 

Scherpstelling 

Draagriem 

Tas 

Statiefaansluiting

Waterdicht

Garantie

Reparatie

Overig

De Grote 
Verrekijker

Test

besTe 
kijker 
in deze 

categorie

€ 100  -  € 500
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€ 499

745 gr

14,5x12,7 cm

125 m

goed

2 m (linksom)

Donkergroen, erg prettig, ribbels 

prima, duimuitsparingen

Twist-up, traploos én oogkleppen

ring, loopt vrij zwaar 

soepel draaiwiel, snel 

eigen clicloc systeem, neopreen 
materiaal, prettig breed, elastisch

ruim, met draagriem 

Ja

Ja

10 jaar

kleine service in huis

innovatieve materialen

€ 499

775 gr

15,5x12,5 cm

126 m

Helder en rustig

2 m (rechtsom)

Zwart, logo op huis voelt scherp aan 

open brug, prettig

Twist-up 3-staps, zacht rubber

Vergrendelbare ring, soepel, goed 
afgesteld (0)

(Bijna te) soepel, ruw draaiwiel 

prettig breed en elastisch 

ruim, draagriem uitwisselbaar  
met kijker

Ja

Ja

25 jaar

kleine reparaties in huis

Japans glas. stabiele behuizing

€ 549

725 gr

16,0x11,3 cm

128 m

Zeer goed, kleurecht

1,2 m (linksom)

‘ouderwets’ lichtgroene kleur,  
verder strak

prettig

Twist-up, 2-staps, zeer soepel

ring 

snel, soepel 

prettig elastisch met luchtkussens 

Degelijk maar krap 

Ja

Ja

10 jaar

in huis

Fluoriet (duur) glas, dat ook bij de 
topmerken wordt gebruikt

Steiner Skyhawk 3.0 
8x42

Vanquard Endeavor ED II 
8x42 8420 (nieuw) Meopta Mepro 8x42 HD

Rechtsom 
of linksom 
dichtbij scherp
Sommige kijkers draaien rechts-
om naar close-focus, andere (in 
elk geval de dure topmerken) 
linksom (contra). Dat is voor het 
gevoel logischer. Op zich niet erg, 
maar wel iets om rekening mee 
te houden.

            Adressen waar je 
         terecht kunt voor 
persoonlijk advies en 
een uitgebreid verre
kijkerassortiment:
•  Winkel van 

Vogelbescherming, 
Boulevard 12,  
3707 BM Zeist,  
030-6937799 (open: 
di-vr 10-17, za 10-16 uur). 

•  Vogelinformatiecentrum 
texel, Kikkertstraat 42, 
1795 ae de Cocksdorp, 
tel. 0222-316249  
(open: van ma-vr 10-18, 
za 10-17.30 uur).

besTe 
koop
in deze 

categorie

€ 500  -  € 1.000
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€ 589

620 gr

14,0x12,6 cm

136 m

Helder beeld, kleuren mooi 

1,8 m (linksom)

Zwart, prettig

prettig

Twist-up, 3-staps, heel soepel

ring, loopt zwaar, neutraal op 0

een beetje stroef 

Comfortabel, met luchtkussens 

ruim, dun draagkoord 

Ja

Ja

25 jaar

in huis 

lichtste kijker, losse doppen voor

€ 599

1.108 gr (zwaarste model)

17,7x14,2 cm

101 m

ongelooflijk mooi, lichtsterk 

2,1 m (rechtsom)

Zwart, glad en koel

op zich goed, maar (te) groot

Twist-up, 2-staps

ring, draait zwaar, neutraal op 0 

onprettig scherp aanvoelend 
 dubbel draaiwiel, draait wel soepel

prettig breed, elastisch 

ruim, extra vak, brede draagriem 

Ja

Ja

10 jaar

kleine reparaties in huis, grote door 
Camtech in Hazerswoude

ideale kijker voor wildobservatie: 
lang in schemer te gebruiken lens 
(let wel: lens is 56 i.p.v. 42 mm)

€ 609

643 gr

14,2x12,6 cm

140 m

mooi helder beeld 

2,2 m (linksom)

Zwart, prettig, zacht en warm

Fijn compact, licht

Twist-up, 3-staps, soepel

ring, zeer zwaar, neutraal op 0 

Vrij zwaar en vrij lang 

Comfortabel breed en elastisch 

simpel zonder draagband 

Ja

Ja

10 jaar

in Beverwijk 

Breed beeld! model kwetsbaar 
(brug beweegt)

Nikon Monarch 7 8x42
Bynolyt Buzzard III  
8x42 SHR (nieuw)

Eschenbach Trophy D 
8x56 B ED

Model

Prijs

Gewicht

LxB

Gezichtsveld op 1.000 m

Beeldkwaliteit

Close-focus

Bekleding

Handligging 

Oogschelpen

Dioptrie 

Scherpstelling 

Draagriem 

Tas 

Statiefaansluiting

Waterdicht

Garantie

Reparatie 

Overig

De Grote 
Verrekijker

Test

besTe 
kijker 
in deze 

categorie

€ 500  -  € 1.000
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€ 859

600 gr

12,2x12,1 cm

139 m

Zeer helder, kleurecht 

1,5 m (linksom)

Donkergroen rubber

Zeer compact (8x32)

Twist-up, 2-staps

soepel, kliksysteem op 
 scherpstelwiel

Zeer soepel 

elastisch met luchtkussentjes 

Degelijk maar krap 

Ja

Ja

30 jaar

in huis 

open- en dichtvouwen kijkerhuis 
iets te soepel

€ 874

703 gr (incl. 2 aa-batterijen)

17,4x12,6 cm

87,5 m (smal)

goed en wanneer je de knop indrukt 
een mooi scherp en trillingvrij beeld

6 m (ver!) (rechtsom)

Donkergroen, fijn

prismakijker. in begin wennen, maar 
gewelfde vorm later prettig (stabiel)

in- of uitklapbaar

ring, los, niet te fixeren

soepel, (te) klein wiel

Vrij breed, niet elastisch 

ergonomisch en ruim 

niet nodig (stabilisator!)

nee

10 jaar

in huis 

enige kijker in deze test met 12x 
vergroting en stabilizer

€ 879

745 gr

15,1x12,7 cm

126 m

Valt wat tegen, randen onscherp/
groene kleurzweem

1,4 m (rechtsom)

Zwart, mooie kijker, wel vrij zwaar

open brug, fijne handligging 

Twist-up, 3-staps, soepel

ring, loopt zwaar, 0 neutrale stand 

soepel en snel 

prettig, breed, elastisch 

ruim, met extra vak,  
brede draagriem

Ja

Ja

30 jaar

in huis 

met startkaart vogels kijken,  
leden 10% korting

€ 1.640

830 gr

14,9x13,0 cm

136 m

Top, kleuren erg mooi 

ruim 3 m (linksom)

Donkergroen, robuust

Voelt zwaar 

Twist-up, 2-staps

kliksysteem op scherpstelwiel,  
soepel, neutraal op 0

Vrij lange weg, maar heel soepel

mooi en handig in hoogte  
instelbaar

Hardbox, mooi en ruim 

Ja

Ja

10 jaar

kleine reparaties in huis,  
perfecte service

meest stabiele en prettigste beeld 
van alle kijkers uit de test

Meopta Meostar B1 8x32
Canon IS II 12x36  

stabilizer
Vogelbescherming  

Arend ED 8x42 Swarovski SLC 8x42

besTe 
koop
in deze 

categorie

Top-kijkers
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€ 2.089

763 gr

14,2x12,7 cm

130 m

Top! 

3 m (linksom)

Zwart, prettig, voelt zacht aan

Compact 

Twist-up, 7-staps

kliksysteem op scherpstelwiel,  
soepel, neutraal op 0

Zeer soepel

prettig breed, elastisch 

simpel 

Ja

Ja

10 jaar

Door Camtech in Hazerswoude 

meest compacte topkijker met 
kraakhelder beeld

Leica Ultravid 8x42 HD 
Plus (nieuw)

Zeiss Victory SF 8x42 
(nieuw) Swarovski EL 8,5x42

€ 2.425

780 gr

17,3x13,6 cm

148 m

Helder beeld, kleuren niet optimaal, 
randen niet 100% scherp

1,5 m (linksom)

grijs, prettig materiaal, zacht

open brug, perfecte grip  
(zwaarste gewicht achterin)

Twist-up, 2-staps

kliksysteem op scherpstelwiel, 
prettig, neutraal op 0

Zeer soepel

elastisch, breed 

luxe hardbox, ruim, magnetische 
sluiting

nee (andere koppeling mogelijk)
 
Ja
 
10 jaar

kleine reparaties in nederland 

extreem breed beeld, waardoor  
zogenaamde flattening optreedt, 
maar dit went

€ 2.450

810 gr

16,0x12,9 cm

133 m

kraakhelder, kleuren top 

1,5 m (linksom)

Donkergroen, prettig, mooie kijker

Zwaar, toch fijn 

Twist-up, 2-staps

kliksysteem op scherpstelwiel, 
 neutraal op 0

soepel, fijn draaiwiel

prettig en handig in hoogte  
instelbaar

Harde box, ruim, brede draagband 

Ja

Ja

10 jaar

kleine reparaties in huis,  
perfecte service

paradepaardje van swarovski. 
Topkijker met het meest kleurechte 
beeld

Model

Prijs

Gewicht

LxB

Gezichtsveld op 1.000 m

Beeldkwaliteit 

Close-focus

Bekleding

Handligging 

Oogschelpen

Dioptrie 

Scherpstelling

Draagriem 

Tas 

Statiefaansluiting

Waterdicht

Garantie

Reparatie 

Overig

De Grote 
Verrekijker

Test

besTe
compAcTe

Top 
kijker 

besTe 
nieuW-
komer

in deze 
categorie 

besTe 
kijker 

in deze 
categorie en 

hele test

Top-kijkers
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categorie € 100  € 500 
Geen van de geteste kijkers is kwali-
tatief slecht. Wie dus voor weinig 
geld een verrekijker wil aanschaffen, 
kan kiezen voor de Eden HD (€ 149). 
Wie meer geld te besteden heeft, 
kan kiezen uit vier kijkers: de 
Celestron DX, Nikon Prostaff, 
Bynolyt Stork en Eden XP. Eerstge-
noemde is de lichtste, de Nikon ligt 
het lekkerst in de hand, de Eden XP 
is een prima vlinder kijker (dichtbij-
focus 1,2 m!), de Stork is de meest 
complete kijker in deze prijsklasse 
(kijkcomfort,  afmeting, close-focus).
De Barr & Stroud en Celestron 
 Trailseeker (rond € 350) hebben  
een mooi helder beeld en ongeveer 
 dezelfde close-focus, maar de 
scherpstelling is bij beide kijkers 
niet optimaal. 
De kijkers tussen de € 450 - € 500 
verschillen onderling nogal. De 
Steiner is de meest complete, maar 
niet alle panelleden waren even wild 
van de vormgeving en oogschelpen/
doppen-combi. De Bushnell is 
 weliswaar de lichtste kijker, maar 
heeft iets onscherpe randen en te 
ondiepe oogschelpen (kijkt niet 
prettig  zonder bril). De Vanquard  
is een mooie kijker voor deze prijs, 
maar voelt zwaar.  
Conclusie: de Buizerd van Vogel-
bescherming is het meest  compleet 
en de beste verrekijker in deze 
 klasse.

Canon Nederland, amstelveen,canon.nl.
Degreef & Partner (steiner), ’s-Hertogenbosch,  

degreef-partner.nl. 
Folux (Barr & stroud, eschenbach), Hoogeveen,  

verrekijkers-online.nl, bresser-online.nl, folux.nl.
Ganymedes (Celestron), amstelveen, ganymedes.nl.

Kato Group BV (eden), apeldoorn, knivesandtools.nl.
Macrolux (Vanguard), Zeewolde, macrolux.nl.

Nikon Nederland, amsterdam, nikon.nl.
Swarovski Optik, swarovskioptik.com.
Technolyt (Bynolyt en meopta), wormerveer, technolyt.nl.
Transcontinenta (Bushnell, leica), nieuw-Vennep,  
transcontinenta.nl, leica-camera.com.
Vogelbescherming Nederland (arend, Buizerd), Zeist,  
vogelbescherming.nl.
Zeiss Nederland, sliedrecht, zeiss.nl.

Conclusies en aanbevelingen

met dank aan onderstaande bedrijven, die hun kijkers beschikbaar stelden voor deze test

categorie € 500  € 1.000
Van de acht geteste kijkers is de 
Meopta Meopro de goedkoopste, 
heeft een verrassend helder beeld, 
close-focus van slechts 1,2 m en een 
prima draagband. De Eschen bach is 
de zwaarste kijker uit de test, maar 
door zijn kraakhelder beeld  geschikt 
als schemerkijker en dus ideaal voor 
wildobservatie. De Nikon Monarch 
is een kleine krachtpatser en alles-
kunner, bovendien compact en licht. 
De Meopta Meostar is de compact-
ste en bovendien heel  lichtsterk; de 
kijker met het mooiste beeld in deze 
categorie. Let wel: met een 32mm-  
in plaats van 42mm-lens (zoals de 
 andere kijkers). De Canon Stabilizer 
is bijzonder: die fixeert het onder-
werp als het ware. Voor mooie 
 details zit je goed bij deze kijker, 
maar voor een close-focus (meer dan 
6 meter) en een groot gezichtsveld 
(slechts 87,5 op 1.000 meter) niet.  
De Arend van Vogelbescherming viel 
het panel wat tegen: het kijkerhuis 
ruikt niet prettig, hij is vrij zwaar en 
heeft een beetje een kleurzweem.
De beste kijker in deze categorie is 
de (vernieuwde) Bynolyt Buzzard: 
compact, licht van gewicht en met 
een mooi kleurecht beeld.

categorie topkijkers
Zowel Leica als Zeiss is met nieuwe 
topmodellen op de markt gekomen. 
Wil je een wat compactere kijker, 

kies dan voor de Leica. Alles hieraan 
is goed, behalve misschien de close-
focus van 3 m. Wil je een  kijker die 
goed in de hand ligt, kies dan voor 
de Zeiss. Het gewicht ligt bij deze 
kijker meer achterin, wat de 
 stabiliteit ten goede komt. Boven-
dien is de scherpstelling erg soepel. 
De vernieuwde Swarovski SLC geeft 
meer waar voor je geld: met een 
prachtig kleurecht beeld voor een 
beduidend lager bedrag dan de 
 andere topkijkers (met € 1.640 de 
‘goedkoopste’ van de vier topmodel-
len uit deze test). Maar de Swarovski 
EL is tot op heden nog steeds de 
beste kijker in het 42-segment en 
winnaar van deze test.

           Gebruik de oog
        schelpen optimaal
de oogschelpen zijn uitdraaibaar en 
soms op twee of meer standen vast 
te klikken (te fixeren op je ogen). 
Ben je brildragend, laat dan de  
oogschelpen op de naar binnen  
gedraaide stand staan. Ben je geen 
brildrager, of zet je je bril liever af als 
je door een kijker kijkt, draai de 
oogschelpen dan uit tot de stand  
die prettig is voor jouw ogen. Je 
wimpers mogen het glas niet raken. 
aanrader: draai de oogschelpen niet 
elke keer in als je de kijker opbergt. 
dit voorkomt beschadigingen door 
vuil zoals zand.


