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                      OP ZOEK NAAR DE JUISTE VERREKIJKER 

 
EEN GOEDE KIJK OP EEN KIJKER  
  
 
Voor iedere vogelaar is een goede 
verrekijker onmisbaar.  Maar welke past 
bij u? Door het  enorme aanbod kan het 
moeilijk zijn om een verantwoorde 
keuze uit dit aanbod te maken.  
In dit boekje helpen wij u bij  uw 
zoektocht naar deze kijker. We zullen dit 
doen door eerst verschillende 
technische aspecten toe te lichten, en 
daarna in te gaan op de 
gebruiksaspecten van dit optisch 
instrument. Zo komt u beslagen ten ijs 
bij het uitzoeken van de juiste 
verrekijker. 
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                                            DE TECHNIEK 
 
Verrekijkers worden gebouwd voor maar één ding en dat is het object dat u wilt 
bekijken dichterbij halen. Maar dit is minder simpel dan dat het klinkt. U wilt 
hetgeen u  in beeld heeft wél scherp zien, en de kleuren moeten natuurlijk exact 
hetzelfde zijn als in het echt. Om dit voor elkaar te krijgen komt een knap staaltje 
techniek om de hoek kijken. En als u aan uw zoektocht begint dan vliegen als snel, 
allerlei begrippen en  termen u rond de oren. We zullen de belangrijkste toelichten. 

 

1. VERSCHILLENDE TYPEN VERREKIJKERS 

 
DE DAKKANT-VERREKIJKER  
Deze kijker is uitgevoerd met een dakkant- 
prismasysteem. Door de eigenschappen  
van dit prisma-systeem lijkt het alsof de  
lichtstralen in een rechte lijn door de kijker  
lopen. Hierdoor  is de afstand tussen de  
oculairs en objectieven bij dit type kijker gelijk. 
 

DE PORRO-VERREKIJKER 
Deze kijker is uitgevoerd met een porro- 
prismasysteem. Bij deze kijkers lopen de  
lichtstalen met een knik door de kijker. 
 Hierdoor is de afstand tussen de objectieven 
groter dan bij de oculairs. Dit type is vrijwel  
geheel door de dakkant-verrekijker vervangen. 

2. EEN PAAR BELANGRIJKE TERMEN 
Oculairs : de lenzen aan de achterkant (oogzijde) van de kijker. 
Objectieven : de lenzen aan de voorkant van de kijker. 
Specificatie : Een kijker wordt gekenmerkt door een cijfercombinatie zoals        

bv. 7x35, 8x24 of 10x40. Het eerste getal geeft de vergroting 
aan het tweede de diameter van de objectieven in mm 

Gezichtsveld  : de breedte van het beeldveld dat door de kijker wordt 
gezien. Men drukt dit uit in meters op 1000 meter en of  in 
graden. 

Uittreepupil    : Dit is de plaats waar alle uit de kijker tredende lichtbundels  
elkaar snijden. Tijdens het waarnemen moeten de oogpupillen 
met de uittreepupillen samenvallen. 



3. DE VERGROTING  
 
De vergroting bepaalt hoeveel  maal  de voorwerpen dichterbij en dus groter 
worden gezien. Het kiezen voor een grote vergroting lijkt dus gunstig maar is dat 
niet per definitie. We moeten namelijk de kijker met de hand voor de ogen houden 
en zijn niet in staat deze kijker helemaal stil te houden. Omdat de bewegingen van 
de kijker ook evenveel als het beeld  worden vergroot is er in de praktijk een grens 
aan een bruikbare vergroting.  Daarbij komt nog dat een grotere vergroting tot 
gevolg heeft dat het gezichtsveld kleiner wordt. De praktijk leert dan ook dat men 
het beste kan kiezen voor een 8x  of 10 x vergroting waarbij de laatste vooral geldt 
voor een ervaren kijkergebruiker met een vaste hand.  
 
 
 
 
 
 
 

       
 
                                 “Hoe groter de vergroting, hoe kleiner je gezichtsveld” 

 

4. HET GEZICHTSVELD  
 
Het gezichtsveld is de breedte van de beeldcirkel die door de kijker te zien is. Een 
kijker met een groot gezichtsveld heeft voordelen. Men zal  b.v. een vliegende vogel 
eerder vinden en gemakkelijker in beeld kunnen houden. Of het gezichtsveld groot 
of klein genoemd kan worden wordt bepaald door de grootte van de beeldcirkel die 
door het oog in de kijker wordt gezien. Als die beeldhoek rond de 50° ligt spreekt 
men over een  normaal gezichtsveld. Is deze beeldhoek 60° of groter dan spreekt 
men over een kijker met groot gezichtsveld. Deze beeldhoek wordt bepaald door 
eigenschappen van het oculair. Bij minder dure kijkers gebruikt men meestal 
simpele oculairs die een klein gezichtsveld hebben. Alleen met duurdere 
oculairtypen kan men grotere gezichtsvelden creëren die ook aan de randen een 
scherp beeld geven.  
 
Dat de breedte van het gezichtsveld afhangt van de vergroting kan het best worden 
toegelicht door middel van het volgende schema. Beschouwen we drie kijkers die 
alle drie een beeldhoek hebben van 60° en die respectievelijk 6x, 8x en 10x 
vergroten dan zien we dat het gezichtsveld verschillend wordt aangegeven (met 
10°, 7,5° en 6°). 



 
                                        
                                                                              6x  kijker  60° : 6 =10°   (175 m/1000m),  
                                                                              8x  kijker  60° : 8 =7,5°  (131m /1000m), 
                                                                              l0x kijker  60° :10 =6°    (105 m/1000m).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Let op! Een laag gradengetal betekend niet automatisch dat je een kleinere beeldhoek hebt. 

 
Verrekijkers met een beeldhoek vanaf 60° worden in de folders vaak  
“Wide Angle” of “Wide Field” genoemd. 
 

5. LICHTSTERKTE EN SCHEMERGETAL 

 

Veel fabrikanten vermelden bij hun kijkers vaak het schemergetal en dikwijls 
ook de lichtsterkte. Als eerste moet worden opgemerkt dat die  alleen 
relevant zijn als de oogpupil een grotere diameter heeft dan de uitreepupil 
van de kijker. Bij normaal gebruik overdag hebben ze dus geen betekenis. 
Kijken we echter met weinig licht, zoals in de schemering en nachts dan 
geven ze een indicatie van wat, van de verrekijker in deze situatie, verwacht 
kan worden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De oogpupil overdag      de oogpupil in de avond 



 
WAARNEMEN OVERDAG 
Als we overdag waarnemen is onze oogpupil rond de  2,5 mm groot en dat 
betekend dat de kijker vaak een grotere uittreepupil heeft. De kijker biedt 
dan dus een grotere lichtbundel aan dan ons oog kan verwerken. Daardoor 
bepaalt ons oog hoeveel licht we ontvangen en niet de kijker. In deze 
situatie heeft alleen de vergroting invloed op wat we kunnen zien. (zie 3. 
Vergroting)  
 
WAARNEMEN IN DE SCHEMERING OF ‘S NACHTS 
Als we waarnemen bij weinig licht is onze oogpupil 4 tot 7 mm groot. Als nu 
de oogpupil groter is dan uittreepupil bepaald de kijker hoeveel licht we 
ontvangen. In die situatie  geven de lichtsterkte en het schemergetal van de 
kijker aan hoe helder het beeld in de kijker is.  
Het schemergetal is echter een betere maat voor wat de kijker in deze 
situatie presteert. Het voorbeeld op de volgende pagina kan dit 
verduidelijken.  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 U ziet dat een 8 x 40 en een 10 x 50 allebei de zelfde lichtsterkte hebben maar 
           omdat de vergroting groter  is zie je dus met de 10 x 50 meer details.  
   (het schemergetal is hier hoger) 

kijker uittreepupil lichtsterkte schemergetal 

V x D D : V ( D : V )² √ V x D 

7 x 21 3 9 12,1 

8 x 24 3 9 13,8 

8 x 30 3,8 14 15,5 

7 x 35 5 25 15,6 

7 x 50 7,1 51 18,7 

8 x 40 5 25 17,9 

10 x 40 4 16 20 

10 x 50 5 25 22,4 



6. LENZEN EN COATINGS 
 
LENZEN 
De kwaliteit van de lenzen en de uitlijning 
ervan is erg belangrijk voor de beeldvorming 
van een verrekijker. Dit verklaart mede de 
grote onderlinge prijsverschillen. In het 
duurdere segment zitten geen verrekijkers 
met randonscherpte (in het midden wel 
scherp zijn, maar aan de randen niet). De 
hersenen zullen altijd proberen om fouten van 
een kijker te compenseren, waardoor een 
goede kijker minder vermoeiende ogen geeft.  
 
Men spreekt ook vaak over HD, ED of APO lenzen. Dit zijn lenscombinaties 
waarmee een briljanter beeld wordt gecreëerd. Maar deze zijn moeilijk te 
maken en dus vooral te vinden in het duurdere segment. 
Voor de lenzen kunnen allerlei  glassoorten worden gebruikt. Bij de betere kijkers 

worden hoogwaardige glassoorten gebruikt. Deze glassoorten geven minder 

kleurfouten, met andere woorden; deze laten de kleuren nog beter zien. Dit laatste 

is erg belangrijk want in een verrekijker zitten meerdere lenzen die samen de kleine 

kleurverschillen, van bijvoorbeeld een vogeltje in een boom,  goed moeten kunnen 

laten zien. Glassoorten die veel gebruikt worden in de betere kijkers zijn 

bijvoorbeeld: BK7 en BAK-4 glas.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoogwaardige glassoorten 

geven minder kleurfouten. 



COATING 
Coatingen worden gebruikt om het lichtverlies door reflecties van de lenzen 
te verminderen of om faseverschillen te corrigeren. Een kijker met goede 
coating heeft daarom een grotere helderheid dan een kijker met dezelfde 
specificaties, zonder goede coating. Over het algemeen worden de volgende 
aanduidingen gebruikt om aan te geven welke coatings aangebracht zijn: 
C (Coated) - alleen het objectief is van een 
coating voorzien 
FC (Fully Coated) - Alle lenzen en prisma's zijn 
van een coating voorzien 
FMC (Fully Multi Coated) - De lenzen en 
prisma's zijn van meervoudige coatings 
voorzien.  
Sommige kijkers zijn ook nog uitgevoerd met 
krasbestendige en waterafstotende coatings.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Het maken van goede verrekijkerlenzen is een delicaat proces 



                                              HET GEBRUIK 

We gaan hieronder nader in op het gebruik van de verrekijker. Er zijn veel 
onderlinge verschillen en het helpt als u weet hoe u de kijker wilt gaan gebruiken. 
We nemen de verschillende gebruiksspecificaties met u door.  

 

7. HOE GEBRUIKT EEN VOGELAAR EEN VERREKIJKER? 
 
Als u op zoek gaat naar vogels, dan heeft u de meeste kans deze te zien in de 
ochtend en in de avond. Maar dat zijn nu juist de momenten van de dag dat er 
minder daglicht aanwezig is. U moet er dus rekening mee houden dat u een 
verrekijker kiest met een wat grotere uittreepupil (en dus een betere lichtsterkte en 
een hoger schemergetal). Echter, dit zijn vaak grotere kijkers en te grote kijkers zijn 
vaak zwaarder en dus minder gebruiksvriendelijk. Vogelaars maken dan ook het 
meest gebruik van een 8 x of 10 x 42 verrekijker. Een 10 x 50 vind men vaak iets te 
groot en iets te zwaar. 
 
 
 
 
 

Vogelaars geven vaak de 
voorkeur aan een  
8 x 42 of een  10 x 42 
verrekijker. 

              8,5  x 42                                    10 x 42                             10 x 50  

 
EEN SCHERP EN HELDER BEELD 
Als u een vogel bekijkt 
dan wilt u deze scherp 
zien en met de juiste 
kleuren. Dit is 
allemaal afhankelijk 
van de kwaliteit van 
de lenzen. Veel 
verrekijkers hebben 
last van rand-
onscherpte. Je ziet in 
dit geval het 
onderwerp scherp in              
het midden maar iets            Een scherp en helder beeld,              een beeld met randonscherpte 



minder scherp aan de randen. Verrekijkers in het duurdere segment hebben dit 
niet. Dit geld ook voor de kleuren. Naarmate er minder licht is wordt de 
lichtdoorlatendheid van de kijker belangrijk voor de kleur, hierbij spelen de  
coatings een grote rol (zie 6. Lenzen en coatings). Bij goedkopere kijkers merk je 
dat verschillende kleuren afnemen in intensiteit of zelfs een beetje van kleur 
veranderen. Dit kan het determineren van vogels lastiger maken. Betere coatings 
en “fully multi coated” lenzen geven vaak een natuurgetrouwere weergave van de 
kleuren en genieten daarom vaak de voorkeur van vogelaars. 
 

8. WAT WIL EEN NATUURLIEFHEBBER ZIEN? 
 
Natuurliefhebbers heb je in alle soorten en maten. Velen gaan lekker overdag 
wandelen en hebben daarbij mooi weer en helder licht. Het schemergetal en de 
grootte van de uittreepupil van een verrekijker mogen voor hen wat laag zijn omdat 
de oogpupil overdag niet groot is en er voldoende licht binnenkomt. 
 

Een compacte verrekijker 
is handig voor mensen 
die graag een kleine 
kijker meenemen maar 
niet perse een grote 
lichtsterkte nodig 
hebben. 

           8 x 20                                    8 x25                                    8 x 30 
 

 
VEEL ZIEN 
Een natuurliefhebber tuurt de velden af of kijkt over  
het strand op zoek naar al het natuurschoon en wil 
natuurlijk véél kunnen zien. We hebben het dan over 
een verrekijker met een groot gezichtsveld. Let hierbij 
vooral op de hoeveelheid meters die je moet kunnen 
zien op 1000 meter (zie 4. Het gezichtsveld ). Echter, 
zoals eerder besproken, is dit erg afhankelijk van de 
vergroting van de kijker. Een 10x vergroting haalt een 
onderwerp dichterbij dan een 8x vergroting. Als dit 
onderwerp een vogeltje is dan zou u dus meer details  
kunnen zien                De meeste vogelaars geven de 
bij een 10 x vergroting. Het nadeel is echter dat deze          voorkeur aan een 8x vergroting 
vergroting de trillingen van uw hand ook vergroot.      met  een groot gezichtsveld. 
Dit geeft een iets onrustiger beeld en maakt  
het kijken vermoeiender.  



HEEL DICHTBIJ 
Veel natuurliefhebbers kennen buiten hun interesse voor vogels ook vaak een 
interesse voor andere fauna zoals bijvoorbeeld vlinders en insecten.  

Veel verrekijkers zijn tegenwoordig 
uitgevoerd met een “close-focus” 
mechanisme. Dit zorgt ervoor dat niet 
alleen zaken die ver weg zijn dichtbij kan 
halen maar ook dat u zaken die dichtbij 
zijn beter kunt bekijken. Alleen betere 
verrekijkers hebben een  “close-focus”. 
Ze stellen de kijker in staat een beeld op 
afstanden tussen de 1,5 en 5 meter ook 
nog scherp in beeld te brengen.  

 

9. VEEL OP PAD MET UW VERREKIJKER 
 
Als natuurliefhebber en vogelaar bent u veel buiten en de verrekijker gaat als 
onmisbaar onderdeel van uw uitrusting, overal mee naar toe. Dit houdt in dat uw 
verrekijker in weer en wind en in allerlei omstandigheden moet kunnen 
functioneren. Tevens heeft hij vaak te maken met zand, modder en soms laat u 
hem ook wel eens vallen. De verrekijker heeft het dus niet altijd even gemakkelijk.  
 
EEN SOLIDE BOUW 
De robuustheid van een 
verrekijker is erg belangrijk. 
Een verrekijker moet 
zodanig gebouwd zijn dat al 
de belangrijke onderdelen 
zoals de lenzen en de 
scherpstel-mechanismen 
goed en degelijk verpakt 
zitten in de kijker. Vele 
merken besteden hier veel 
aandacht aan, maar 
sommigen meer dan 
anderen. Een verrekijker 
moet namelijk tegen een 
stootje kunnen. 

Een vogelaar zoekt een stevige, niet te zware verrekijker die in 
verschillende weersomstandigheden te gebruiken is. 



WATERBESTENDIG                          
Tevens is het belangrijk dat de kijker zich goed weet te houden in natte 
omstandigheden. Niet alle verrekijkers zijn waterdicht. De betere verrekijkers 
hebben de binnenkant van de kijker gevuld met een overdruk aan gas (vaak 
stikstof) om op die wijze de kijker vochtvrij te houden. Deze zijn dan ook echt 
waterdicht!  De duurdere merken hebben zelfs hun lenzen behandeld met een 
waterafstotende coating zodat druppels niet op de lenzen blijven zitten.  
 
HET GEWICHT 
U draagt uw verrekijker vaak rond uw nek. Zo kunt u snel uw verrekijker pakken als 
u iets ziet tijdens het wandelen. Het is dus een voordeel als de kijker een zo licht 
mogelijk gewicht heeft. Een ander voordeel is dat een lichtere kijker minder 
trillingen geeft. Veel merken voeren daarom het binnenwerk (het chassis) van hun 
verrekijkers uit in licht metaal (b.v. aluminium). De duurdere verrekijkers zelfs in 
magnesium.  
Er zijn ook kleine lichtgewicht kijkers, die een handig zakformaat hebben. Deze 
“compactkijkers” (8 x 21 tot 10 x 25) hebben echter wel een kleine uitreepupil en 
zijn daardoor soms wat wennen om er doorheen te kijken. Men kiest deze kijkers 
meestal vanwege het kleine formaat. 
 

10. VERREKIJKERS EN BRILDRAGERS 
 
KIJKEN MET EEN BRIL  
De afstand tussen het pupil en het oculair van de kijker is erg belangrijk. Deze 
afstand noemen we de “eye-relief”. Dit moet minsten 15mm zijn. Vaak zorgen “eye-
cups” voor deze afstand. Als u een bril draagt, wordt deze afstand belangrijk. De 
eye-cups kunnen bij veel verrekijkers ingedraaid of omgevouwen worden om de 
eye-relief aan te passen voor een brildrager. Hoewel deze afstand van groot belang 
is voor brildragers, vermelden de meeste folders deze waarde niet.  
 
 
 
       
 
          
        
          
           
.               indraaibare eye-cups           de eye-relief  
 
Om brildragers het gehele gezichtsveld te kunnen laten zien moet deze waarde minstens 15 mm zijn. 



KIJKEN ZONDER BRIL  
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw bril niet te gebruiken tijdens het kijken. Met 
het rechteroculair kan een eventuele oogafwijking worden gecorrigeerd.  Soms is 
deze correctie-instelmogelijkheid in het midden bij het scherpstelwiel voorzien.  De 
procedure hiertoe is als volgt. 
Kijk, met alleen het 
linkeroog, door het linker 
oculair en stel scherp met de 
centrale scherpstelschroef. 
Kijk daarna met alleen het 
rechteroog door de 
rechterhelft en stel scherp 
met de correctie instelling. 
Herhaal dit enige malen tot  
u er zeker van bent dat beide      De correctie instelling vind je vaak onder een van de oculairs of  
ogen even scherp zien.  onder de scherpstelknop    

 
11. HOE LANG GAAT EEN VERREKIJKER MEE? 
 
Het gebruik van een verrekijker verschilt per persoon. De een neemt de kijker overal 
mee naar toe en gaat er wat ruiger mee om dan de ander. U mag verwachten van 
een goede verrekijker dat hij een lange tijd mee zal gaan. Toch is de te verwachten 
levensduur van een kijker moeilijk in te schatten.  
Een belangrijke aanwijzing in deze is de garantietermijn, die voor de kijker geldt. Voor 
sommige kijkers is deze 5 jaar, voor anderen 10 of zelfs langer. Men mag verwachten 
dat naar gelang deze garantieperiode langer wordt, de kwaliteit toeneemt.  
Verder kan er natuurlijk altijd wel iets kapot gaan. Dan is het zaak goed te weten 
welke service het betreffende verrekijkermerk biedt. De service die zij bieden kan 
flink variëren  binnen de verschillende verrekijkermerken. Ook de plaats waar u de 
kijker koopt is erg belangrijk. Online een kijker zonder service kopen kan zo 
uiteindelijk toch duurder uitvallen. 
 



               DE AANSCHAF 

 
Waar koopt u een verrekijker en waar moet u vervolgens op letten? Voor het 
aanschaffen van een verrekijker is meer nodig dan het lezen van deze tekst. En ook 
de gegevens in een folder zijn maar papier. Het helpt om de verschillende verrekijkers 
in uw handen te hebben bij het maken van een juiste keuze. 
 

12. DE PRIJS 

 
De prijzen van de verschillende verrekijkers lopen nogal uiteen. Bij de aankoop zal het 
bedrag dat men te besteden heeft een belangrijke rol spelen. Een kijker van serieuze 
kwaliteit is pas verkrijgbaar is vanaf 200 euro. Maar prijzen kunnen oplopen tot zelfs 
over de 2000 euro. Het is aan te raden vooraf een richtprijs te hebben zodat u binnen 
uw prijsklasse de verschillende kijkers kunt vergelijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Zoek een specialist met expertise en een ruim aanbod. 

 
 
13. OP ZOEK NAAR EEN SPECIALIST 
 
Verrekijkers worden veel als bijproduct in fotografiewinkels en optiekzaken verkocht. 
Zij weten vaak niet de specifieke kenmerken te belichten die een natuurliefhebber of 
vogelaar juist weten wil. U moet dus op zoek naar een verrekijkerspecialist. Deze zijn 
er in Nederland best wat te vinden op het gebied van verrekijkers en telescopen en 
weten u goed te adviseren en over de onderlinge verschillen. Enkelen bieden ook een 
goede natuurlijke omgeving aan (zoals bijvoorbeeld een vogeltuin) waar u de 
verrekijker uitgebreid, op uw gemak, kunt testen. 



14. TIEN AANKOOPTIPS 
 
Om u een kleine houvast te geven bij de aanschaf van uw verrekijker volgen hier 10 
aankooptips: 
 
 

1. Zoek een deskundig verkooppunt met een goed assortiment. 
2. Bepaal vooraf hoeveel u wilt besteden. 
3. Bedenk vooraf waarvoor u de verrekijker het meest zult 

gebruiken. 
4. Laat uzelf goed voorlichten over de verschillen tussen de 

verrekijkers. (is de verrekijker bijvoorbeeld geschikt voor 
brildragenden?) 

5. Voelt de kijker solide aan?  
6. Ligt de verrekijker goed in de hand? (niet te zwaar?) 
7. Vraag naar de service en garantie die u geboden wordt. 
8. Vergelijk verschillende verrekijkers in dezelfde prijsklasse. 
9. Test de verrekijker door allerlei zaken te bekijken. Van 

donkergelegen struiken tot fel gekleurde bloemen op een 
grote afstand. Probeer de onderlinge verschillen, als 
helderheid en contrast van het beeld, goed te herkennen. 

10. Neem rustig de tijd om de verrekijkers goed uit te testen!  
 
 
 
 
 
TOT SLOT 
Als u op zoek gaat naar een verrekijker dan heeft u nu, met dit boekje, een goed 
handvat om tot een verantwoorde keuze te komen. We zijn er dan ook zeker van dat 
u een verrekijker vind die aan al uw eisen voldoet en waar u nog jaren kijkplezier aan 
zult beleven. En het spreekt vanzelf dat wij u hier graag bij helpen. 

 
 
Wij wensen u veel kijkplezier, 

 
                                  Charles, Jac & Bart Brosens 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit boekje is uitgegeven door de natuurbelevingswinkel 
In het Vogelrevalidatiecentrum Zundert.  
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