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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
Reinier Enzerink
foto’s
Lonneke Wiggers

De gehoorbeschermers zijn beoordeeld op de volgende aspecten:
Visueel Wat is de eerste indruk?
Naast eisen aan de kwaliteit wil het
oog ook wat. Vormen kap en
beugel een eenheid? Zijn de
microfoons goed geïntegreerd in
de kap?

Afwerking Zijn de gehoorbeschermers goed afgewerkt?
Zit het product goed in elkaar?
Is er sprake van een goede
ergonomie? Is de volumeregeling
makkelijk te bedienen?

Handleiding Een kennismaking
met een product begint vaak met
het lezen van de handleiding. Het
is belangrijk dat deze eenvoudig
en duidelijk is.

Kwaliteit Is gebruik gemaakt van
hoogwaardige materialen die
voldoende duurzaamheid
garanderen?

Pascomfort Zit de gehoorbeschermer comfortabel tijdens
het gebruik op de jacht? Sluiten de
oorkappen het gehoor goed af,
zonder te knellen?

Volumeregeling De elektronische
oorkappen dempen niet alleen
harde geluiden, maar kunnen ook
omgevingsgeluiden versterken,
zoals aanwisselend wild. Hoe fijn
laat het volume zich instellen?

Geluidsdemping Harde geluiden
worden door de elektronische
kappen gedempt, belangrijk is de
manier waarop dit gebeurt. Ben je
voor langere tijd van
omgevingsgeluid verstoken

Batterijplaatsing Is het plaatsen
en vervangen van de batterijen op
een gebruiksvriendelijke manier
mogelijk?

Elektronische
gehoorbeschermers

Opbergen Zoals met veel
jachtuitrusting is gehoorbescherming handig om bij je te
hebben, maar je moet het wel
meeslepen door het veld. Hoe
eenvoudig laten de oorkappen
zich opbergen?
Duurzaamheid Maken de
oorkappen een duurzame indruk?
Zijn ze bestand tegen het dagelijks
gebruik in weer en wind?

Bart Hanssen

Openingsfoto v.l.n.r. Peltor SportTac

MePaBlu target

Deben Slim

Huntor A2

Waterdichtheid

waterafstotend

waterdicht (plensdicht)

regendicht

waterafstotend (plensdicht)

Werkt op

2 x 1,5V AAA

batterij 3 x 1,5 AAA

2 x 1,5V N-Type

4 x 1,5 V AAA

Werkende tijd

ruim 100 uur

ca. 400 uur

ruim 300 uur

300 uur

Audio uit/ingang

ja

nee

nee

ja

Gewicht

352 gram

ca. 305 gram

260 gram

260 gram

Winkeladviesprijs

€ 175.-

€ 238.-

€ 180.-

€ 89.99
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na het schot – waardoor je
eventueel afspringend wild niet
kunt horen - of ‘ploppen’ de
kappen na het schot direct weer
open?

Het testpanel bestond uit:

Een schot met een hagelgeweer produceert ongeveer 150 decibel (dB), een schot met een
kogelbuks in een ondergrondse bunker levert geluidswaarden op die nog hoger liggen. In de
Europese regelgeving wordt een piekbelasting van 140 dB als maximum gehanteerd,
daarboven is onherstelbare gehoorbeschadiging mogelijk. Blootstelling aan 150 dB maakt dit
zelfs zeer waarschijnlijk. Aangezien jagers en sportschutters zich in het veld en op de
schietbaan herhaaldelijk blootstellen aan deze geluidswaarden is het niet meer dan logisch
om het gehoor te beschermen. Gehoorbeschermers zijn er in allerlei soorten en maten, van
eenvoudige kunststof dopjes tot op maat gemaakte pluggen met een elektronisch geluidsfilter.
Voor deze test hebben we ervoor gekozen om vier vergelijkbare beschermers te testen:
oorkappen met een elektronisch geluidsfilter. Dit type dekt de oren goed af, is makkelijk op en
af te doen en stelt de schutter in staat om alle omgevingsgeluiden te blijven opvangen terwijl
het gehoor beschermd is. Een testpanel van vijf leden onderwierp ze tijdens een sessie op
schietbaan KSV Betuwe aan een serieuze test.
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Geluidskwaliteit Naast het
dempen en versterken van geluid
is de kwaliteit van de geluidsweergave belangrijk. Is er sprake
van ruis (met name bij sterke wind)
of worden deze storende geluiden
onderdrukt?

Vanaf 2009 in het bezit van een jachtakte, jaagt een paar keer per week in een
jachtveld bij Sint Odiliënberg op wilde zwijnen en vossen. Daarnaast jaagt hij
ook regelmatig op ganzen, kraaien en duiven. Elektronische gehoorbescherming
heeft een vaste plek in zijn jachttas. Bart Hanssen is in het bezit van de Sporttac
van Peltor. Vindt elektronische gehoorbescherming belangrijk in het kader van de
veiligheid, bijvoorbeeld bij het ontvangen van aanwijzingen en instructies.

‘De oorkappen passen slecht over de oren, ze zijn
aan de kleine kant. Het wisselen van de batterijen
met bijgeleverd sleuteltje is niet erg makkelijk’
Bart Hanssen over de Hunter

Guus Verweij

Sinds dit voorjaar in het bezit van zijn jachtdiploma, de laatste tijd heeft hij dus regelmatig op de
schietbaan gestaan. Altijd met passieve oorkappen van Peltor op. Nadeel: Hij was geneigd één oorkap
omhoog te schuiven om de instructeur te kunnen verstaan. Dat leverde hem op de kogelschietbaan een
behoorlijke pieptoon op toen de schutter naast hem onverwacht afdrukte. Een adequate demping,
comfortabele pasvorm en een goede geluidskwaliteit zijn voor hem de belangrijkste punten.

‘Het zwaarste model, als enige met gelkappen. Een goede
pasvorm met een super geluidskwaliteit, helaas niet
opvouwbaar’ Guus Verweij over de MePaBlu
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Henk Bezema

Via de jachthondentraining in contact gekomen met de jachtpraktijk, in 2013 zijn jachtdiploma gehaald. Vooral actief
in het reewildbeheer en kleinwildjacht. Een aanzienlijk deel van het jaar woonachtig in Värmland, Zweden. Hij is hier
een vaste gastjager tijdens de elandjacht. Omdat hij ook beroepsmatig op de schietbaan te vinden is, hecht hij veel
belang aan goede gehoorbescherming. In Zweden kocht hij op advies van zijn medejagers de Peltor Sporttac,
met voldoende ruimte onder de kap om zijn ‘oortje’ van de Garmin radio/GPS te dragen zonder geluid te lekken.

‘Het vraagt oefening om de losse kapjes aan de zijkant van de
oorkappen te plaatsen zodat ze mooi aansluiten’ Henk Bezema over de Peltor

Sandra Boudewijn

Vanaf 2014 in het bezit van een jachtakte en sindsdien betrokken bij reewildbeheer in
Drenthe. Zij gebruikt haar motordoppen als gehoorbescherming. Vindt zowel goede
geluiddemping als mogelijkheid tot communicatie belangrijk.

‘Een stabiel, stevig model dat erg goed dempt’
Sandra Boudewijn over de Peltor

Michael Pallesen

Heeft al 37 jaar jachtervaring met het geweer en gaat vanaf zijn tiende mee op jacht in Denemarken.
Hij haalde zijn eerste Deense jachtakte op zijn 16e, in 2012 haalde hij zijn Nederlandse jachtakte
die hij gebruikt om op kleinwild te jagen. Hij heeft jaren met een paar simpele Peltor
gehoorbeschermers gejaagd, maar heeft na deze test besloten om elektronische
gehoorbeschermers te kopen.

‘Dit model dempt vrij langzaam en laat zich
gemakkelijk opbergen’ Michael Pallesen over de Deben

Hunter

Deben

Peltor

MePaBlu

beoordeling
1 = zeer slecht
5 = zeer goed

Visueel

2,8

3,6

4,4

4,2

Handleiding

3,6

3,4

4,2

3,4

Batterijplaatsing

2,8

4,4

4,4

2,2

Afwerking

3,0

3,8

4,6

3,8

Kwaliteit

2,8

3,4

4,6

4,2

Volumeregeling

3,2

2,75

4,6

4,6

Geluidskwaliteit

2,8

3,25

4,4

4,6

Pascomfort

2,0

3,2

4,8

5,0

Geluiddemping

2,2

3,0

4,6

4,6

Opbergen

3,4

3,8

3,8

3,2

Duurzaamheid

2,6

3,4

4,6

4,0

Gemiddelde van alle beoordelingspunten 2,84

3,45

Eerste
indruk

Gebruik

Nadien
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4,45 3,98

Conclusie
Gedurende deze test bleek dat alle vier de geteste elektronische gehoor
beschermers zich in de basis lenen voor het gebruik in de jachtpraktijk. Ons
testteam stelde de oorkappen op de proef door te testen op de schietbaan,
onder meer door de demping van schoten op afstand te testen en zelf met de
oorkappen op kleiduiven te schieten. Door deze manier van testen ontstaat
een eerste indruk van de bruikbaarheid van de gehoorbeschermers tijdens
de jachtpraktijk. De testresultaten laten een duidelijke tweedeling zien in de
waardering van de gehoorbeschermers, waarbij vooral het daadwerkelijke
gebruik tijdens de test als scherprechter heeft gefungeerd. Op het vlak van
de batterijplaatsing valt de MePaBlu enigszins uit de toon, op de aspecten
geluidskwaliteit, pascomfort en geluiddemping scoren de MePaBlu en de
Peltor de hoogste punten.
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