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LEDEN TESTEN

Wie een keuze wil maken uit het aanbod in jachtuitrusting ziet al snel door de bomen het bos niet meer.
De keuzemogelijkheden zijn legio, of het nu gaat om
kleding, wapens, optiek of andere jachtaccessoires.
In de rubriek ‘Leden testen’ beoordeelt een
ledenpanel telkens een of meerdere producten die
(onlangs) op de markt zijn verschenen.

Samenstelling
Myrthe de Bruin
Foto’s
Lonneke Wiggers

De verrekijkers zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
Visueel Wat is de eerste indruk?
Ziet de kijker er robuust uit?
Spreekt de kijker visueel aan?
Materiaal Wat valt op aan het
materiaal waarvan de kijker is
gemaakt? Geeft het een goed gevoel of roept het direct twijfels op?

Ergonomie/comfort
oogschelpen Sluiten de oogschelpen goed op de ogen aan of
heb je veel last van zijdelings
invallend strooilicht?

Constructie Hoe is de constructie
van de kijker? Geeft het vertrouwen
of oogt het gammel?

Ergonomie handligging Past de
kijker goed in de hand of is de
kijker te groot of juist te klein?

Gewicht Hoe zwaar voelt de kijker
en hoe is het gewicht over de kijker
verdeeld?

Bedieningsgemak scherpstelling Zit het wieltje voor de
scherpstelling op een logische,
goed bereikbare plek of kost het
moeite om het wieltje te bedienen?

Profiel/grip
Heeft de kijker genoeg grip of is

Verrekijkers
V.l.n.r. Meopta meopro HD, Steiner
Ranger Xtreme, Bynolyt Buzzard III,

Om wild trefzeker aan te spreken, is een goede
verrekijker onmisbaar. Dat geldt met name
voor de grofwildjager. Maar ook voor de
kleinwildjager is een goede kijker een must.
Is die jaarling die in de invallende schemering
de wei opkomt nu wel of niet een knopbok?
En zitten er tussen dat koppel kollen toch
nog een paar rietganzen? Bij verrekijkers
draait het om het waarnemen van details,
op grote afstand en onder (vaak) slechte
lichtomstandigheden.
In deze test zijn zes allround verrekijkers
(8 x 42) getest die qua prijs in het middensegment vallen. Omdat voor (grofwild)jagers
met name de prestaties van een verrekijker
tijdens de schemer van belang zijn, testte het
ledenpanel ze aan het eind van een zonnige
decembermiddag in een wildpark op de
Veluwe.

Vanguard Endeavor ED II, Bushnell
Legend L-series, Zeiss Conquest HD.
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Focusseersnelheid Kun je met
een kleine beweging aan het
wieltje snel in- of uitzoomen of
moet je veel draaien om een
scherp beeld te krijgen?

Comfort draagriem
Voelt de riem fijn aan of snijdt de
riem bijvoorbeeld in je huid.
Hangt de kijker tegen je aan of
kantelt de kijker van je af.

Randscherpte Is het beeld aan de
randen scherp of niet? Is deze rand
dun of breed?

Lichtsterkte Hoe lang houdt de
kijker het in de schemer uit?
Hoeveel (of liever gezegd ‘hoe
weinig’) licht heeft de kijker nodig
om nog een goed beeld te kunnen
geven?

Gezichtsveld Is de hele situatie in
een oogopslag goed te bezien of
moet je de kijker heen en weer
bewegen om een beeld van de
omgeving te krijgen?

Opbergen Past de kijker met
draagriem makkelijk in de
bijgeleverde hoes? Sluit de hoes
goed? Is de sluiting van de hoes
geruisloos?

Helderheid Zijn details goed waar
te nemen of is het een grote
kleurbrij?

Steiner Ranger

Bushnell Legend

Zeiss Conquest HD

Bynolyt Buzzard III

Meopta meopro HD

Vanguard Endeavor ED II

Xtreme

L-series

Gewicht

795 gram

606 gram

718 gram

770 gram

780 gram

666 gram

Kortste instelafstand
(close focus)

2 meter

2 meter

1,4 meter

< 2 meter

1,9 meter

1,9 meter

Type prisma

Dakkant**

Dakkant

Dakkant

BaK4 prism

Dakkant

Dakkant

Gezichtsveld
(m/1000m)

128 meter

136,5 meter

128 meter

126 meter

> 125 meter

142 meter

Aantal rotaties*

1,2

1,4

1,25

0,75

1,25

1,5

Lichttransmissie 550 nm 87%
(nacht)

82%

80%

geen opgave

89-91% (505 nm)

84% (500 nm)

Lichttransmissie 555 nm 90%
(dag)

87%

85%

geen opgave

89-92% (550 nm)

89% (550 nm)

Adviesprijs

€ 649,-

€ 549,-

€ 599,-

€ 619,-

€ 459,-

€ 1.060,-

*Scherpstelling van close focus tot oneindig

**Schmidt-Pechan

‘Geen overbodige frutsels, waarmee je overal aan blijft hangen.
Zeer fijne kijker’
Wilco van Roon over de Zeiss Conquest HD

‘Riem is zeer fijn omdat hij mee veert’
Coen Koning over de Bynolyt Buzzard III

Het ledenpanel bestond uit: Wilco van Roon,
Gerard van Heiningen, Jeroen Koorevaar, Rien
van de Beek en Coen Koning
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het oppervlak glad en glijdt de
kijker zo uit de hand?

‘Beschermkappen vallen mooi vrij en zijn stevig bevestigd’
Jeroen Koorevaar over de Meopta meopro HD
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Eerste indruk

Gebruik

Bushnell
Legend L-series

Steiner
Ranger Xtreme

Vanguard
Endeavor ED II

Meopta
meopro HD

Zeiss
conquest HD

beoordeling
1 = zeer slecht
5 = zeer goed

Bynolyt
Buzzard III

productinformatie

Visueel

4.5

4.2

3.8

3.5

3.8

3.8

Materiaal

4.8

4.0

4.0

3.8

3.8

3.4

Constructie

5.0

3.8

4.0

3.3

3.6

3.6

Gewicht

4.4

3.8

4.0

4.0

3.2

4.6

Profiel/grip

4.0

3.4

4.2

3.6

4.0

3.4

Ergonomie/comfort oogschelpen

4.2

4.0

3.6

3.4

3.0

4.0

Ergonomie handligging

4.6

3.6

3.8

3.2

2.8

3.4

Bedieningsgemak scherpstelling

4.6

3.4

4.0

4.2

3.3

3.8

Focusseersnelheid

4.8

3.2

3.6

4.0

4.0

3.8

Randscherpte

4.4

3.8

3.8

3.6

3.2

3.6

Breedte gezichtsveld

4.2

4.0

3.8

4.2

3.6

3.8

Helderheid

4.8

3.8

4.0

4.0

3.6

3.8

-

4.0

3.2

3.5

3.0

3.6

Lichtsterkte

4.8

4.0

3.6

4.3

3.4

4.0

Opbergen

3.5

3.8

3.8

3.3

3.3

3.0

Gemiddelde van alle beoordelingspunten

4.5

3.8

3.8

3.7

3.4

3.7

Comfort draagriem
Nadien

44

De Jager #1 - januari 2016

Coen Koning over de Vanguard Endeavor ED II

‘De oogschelpen hebben
aan de zijkant een punt en
dat is voor brildragers niet
praktisch’
Gerard van Heiningen over de Steiner
Ranger Xtreme

Conclusie
Alle testers kwamen tot de conclusie dat er
geen slechte kijker tussen zit. Dat blijkt ook
uit de uitslag: elke kijker krijgt een dikke drie
of hoger. Tijdens de test werden zwijnen,
edelherten en damherten geobserveerd,
waarbij in de schemering verschillen in
lichtsterkte naar voren kwamen. De Zeiss
presteerde onder deze omstandigheden het
best, maar geen van de kijkers viel op dit
onderdeel door de mand: de scores lagen
ruim boven de drie. Uit de test blijkt ook dat
een eerste indruk bij verrekijkers niet zo veel
zegt. Pas tijdens het gebruik lopen de kijkers
in waardering uiteen. Met name lichtsterkte
en randscherpte blijken belangrijke factoren
voor de eindbeoordeling. Op de voet gevolgd
door het bedieningsgemak van de scherpstelling. Ook opvallend was dat geen kijker op
het onderdeel ‘opbergen’ boven de vier
scoorde. Een aandachtspuntje voor de
fabrikanten (de Zeiss werd geleverd zonder
opberghoes en draagriem). Wat tevens

‘Bij deze kijker kun je de ring
vastzetten voor oogscherpte!’

duidelijk werd, is dat iedere jager zo zijn eigen
voorkeur heeft. De een heeft het liefst een
kijker zonder frutsels en franjes, de ander
vindt een goede draagriem een belangrijk
pluspunt. De cijfers zijn een richtlijn en een
gemiddelde van alle beoordelingen. Doe er je
voordeel mee, maar ga bij het uitzoeken van
een verrekijker vooral ook zelf de kijker
uitproberen.∙

‘Leuke kijker maar
scharniert zwaar’
Rien van de Beek over de Bushnell Legend
L-series

