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Goed advies & ser vice
tegen de laagste prijs
Foto Rooijmans hanteert de laagste prijzen
voor verrekijkers en telescopen in Nederland en
België .

Foto Rooijmans

In 1985 opende Henri Rooijmans samen
met zijn vrouw Annemarie de deuren van
Foto Rooijmans. Enthousiast en gedreven
startte hij dit avontuur als een jonge zwaluw
die een lange reis zou gaan maken. Hij
begon met het verkopen van fototoestellen
en het ontwikkelen van foto’s, niet veel
later besloot Henri Rooijmans zich te
specialiseren in zijn hobby, vogelspotten.
Door het succes nam hij in 1993 Roland
Wolters en in 1997 Maria Nijs in dienst en
was het huidige team van Foto Rooijmans
compleet.
Foto Rooijmans is nu uitgegroeid tot een
van de grootste verrekijkerwinkels van
de Benelux. Met een assortiment van 250
verschillende verrekijkers en telescopen,
kan er gezegd worden dat de hobby van
Henri een beetje uit de hand is gelopen.
Binnen dit assortiment verrekijkers en
telescopen zijn merken als Swarovski,
Leica, Zeiss, Bushnell, Vortex en Opticron
stevig vertegenwoordigd.
Door het grote assortiment, de goede
service en de lage prijzen komen de
klanten van Groningen tot aan Madrid en
van Amsterdam tot ver in Duitsland om
zich te laten adviseren en een verrekijker of
telescoop te kopen.
Vooral het adviseren neemt het team van
Foto Rooijmans serieus. Een verrekijker
gaat lang mee, dus is het van belang door
advies en zorgvuldig vergelijken tot een

juiste keuze te komen, zodat de klant
jaren lang plezier beleeft aan haar of zijn
kijker. Tevens vindt u bij Foto Rooijmans
voldoende keus in camera's en lenzen om
van vogels mooi foto's te maken, ook hier
krijgt u passend advies met betrekking
tot het resultaat en budget. Hierdoor is
er bij Foto Rooijmans ruime keuze voor
iedereen die liefhebber is van fotografie
en vogelspotten.

Aanbiedingen

Zoals gebruikelijk heeft Foto Rooijmans
ook dit jaar een aantal scherpe
aanbiedingen voor u gemaakt. Wij
willen u vragen om deze aanbiedingen
door te sturen naar bevriende
vogelaars,natuurliefhebbers of andere
personen die interesse hebben in
een aantrekkelijk geprijsde en goede
verrekijker. waarvoor bij voorbaat
dank. Uiteraard krijgt u op ons overige
assortiment ook de laagste prijs van
Nederland en België.
(aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt)

Foto: Middelste bonte Specht, Wil de Veer

Voorjaarsaanbiedingen
U bent net gestart met vogelspotten, maar u weet nog niet zeker of deze hobby
een bevlieging is of dat u er vele jaren plezier aan gaat beleven. Wel, dan heeft Foto
Rooijmans een aantal mooie aanbiedingen voor u gemaakt, geselecteerd op basis
van prijs- kwaliteitsverhouding, zodat u voor een aantrekkelijke prijs het maximale
uit uw beginnende hobby kan halen.
Natuurlijk heeft Foto Rooijmans voor de vogelaars die al volledig zijn overtuigd
van hun hobby ook scherp geprijsde aanbiedingen binnen de duurdere prijsklasse.
Denk hierbij aan merken als Swarovski, Leica en Zeiss.

Opticron Vogelspot Starterskit

Opticron

Opticron is hét merk in Engeland, het land waar
per hoofd van de bevolking de meeste vogelaars
wonen. Opticron staat voor kwaliteit en
betrouwbaarheid tegen een betaalbare prijs.

Vogelspot starterskit

VAN € 717,= VOOR SLECHTS

€ 599,=

Binnen de voorjaarsaanbiedingen heeft Foto Rooijmans een speciale aanbieding,
de volgelspot staters kit. Deze starterskit bevat een telescoop en verrekijker om
zo voor een aantrekkelijke prijs het maximale uit uw passie/hobby te halen.
De aanbieding betreft de Opticron T4 Trailfinder 10x42 (normaal € 199,-) en
de Opticron MM3 60GA/ 45+ 15-45x zoom (€ 518,-). Normaal gesproken is de
prijs- kwaliteitsverhouding van deze combinatie met een bedrag van € 717,- al
geweldig , maar heeft Foto Rooijmans deze prijs verlaagt naar €599,- ! Voor deze
scherpe prijs vindt u nergens een verrekijker- telescoop combinatie met deze
prijs- kwaliteitsverhouding.

Opticron T4 Trailfinder 10x42

De nieuwe, verbeterde Opticron Trailfinder T4 biedt een perfecte combinatie
tussen prijs, optische prestaties en comfort en is de ideale keuze voor de persoon
die een kijker zoekt met een breed blikveld maar toch een 10x vergroting wil. De
fully-multi-coated optiek en phase correctie prisma’s zorgen voor een haarscherp,
briljant, helder beeld met natuurgetrouwe kleurweergave. Scherpstellen kan met
deze Trailfinder al vanaf 1,5 meter!
De breedte van het blikveld is maar liefst 113m op 1000m en dat is uitzonderlijk
voor een 10x vergroting. De verrekijker is waterdicht en stikstofgas gevuld,
waardoor deze perfect bestand is tegen verschillende weersomstandigheden.
De verrekijker komt met een tas, riem, objectiefdoppen en een garantie van 5
jaar.

Opticron MM3 60GA/ 45+ 15-45x zoom

Door de zeer compacte bouw wordt er buitengewoon weinig licht geabsorbeerd,
waardoor een ongebruikelijke helderheid wordt behaald ondanks een diameter
van 60mm. Deze combinatie heeft slechts een lengte van 29,5 cm en een gewicht
van 899 gram, waardoor het de ideale travel- telescoop is. dankzij de FMC Optical
System wordt een zeer hoog contrast behaald. Dankzij het Dual-Focus-Systeem
kan de Opticron MM3 zeer nauwkeurig scherpstellen en dat al vanaf 3,5 meter.
Deze telescoop komt met een garantie van 30 jaar!

Bynolyt buzzard II 8x42

VAN € 629,= VOOR SLECHTS

€ 399,=
De compacte Schmidt-Pechan dakkant prisma's zijn voor optimale beeldscherpte
uitgerust met fase correctie coatings. Om de beeldhelderheid nog verder op te
voeren is op een prismavlak van het dakkant prisma een perfecte oppervlakte
spiegel aangebracht. Die perfecte oppervlakte spiegel bestaat uit 60 coating
laagjes. Dankzij de hoogwaardige multi-coating en fase-correctie heeft deze
verrekijker een helder- en contrastrijk zicht.
De verrekijker is 15% lichter (648 gram) dan zijn voorganger en ligt ideaal in
de hand door de open grip. Door de twist-up-eyecups is de Bynolyt Buzzard II
geschikt voor brildragers. De verrekijker is waterdicht, gasgevuld en komt met
een tas, riem, objectiefdoppen en een garantie van 25 jaar! Normaal €629,- nu
€399,- OP=OP

Gambit Green Fish 10x42

VAN € 195,= VOOR SLECHTS

€ 139,=
Deze verrekijker heeft een close-focus van slechts 2 meter en is daarmee perfect
geschikt voor het observeren van insecten. Door de fully multi coated lenzen is
de lichtdoorlaatbaarheid geoptimaliseerd en heeft deze verrekijker een bijzonder
hoge resolutie.
De twist-up-eyecups maken de Gambit Green Fish geschikt voor brildragers. De
verrekijker is waterdicht, gasgevuld en komt met een tas, riem, objectiefdoppen
en een garantie van 5 jaar. Normaal €195,- nu €139,-

Foto: Koninginnepage, Wil de Veer

Bushnell Engage 10x50

VOOR SLECHTS

€ 469,=

Deze verrekijker beschikt over Bushnell’s hoogste kwaliteit glas, ED Prime Glass,
waardoor er veel lichtopbrengst is en zeer weinig chromatische aberraties.
Door de PC-3 Phase coating heeft deze verrekijker een zeer contrastrijk beeld
met weinig reflecties, om heldere en realistische kleuren te produceren. Door
de grote objectiefdiameter is de Bushnell Engage 10x50 geschikt voor slechte
lichtomstandigheden en geeft het meer rust bij langdurig observeren.
Door de magnesium body is het voor een 50mm een laaggewicht (830 gram).
De twist-up-eyecups maken de Bushnell Engage geschikt voor brildragers. De
verrekijker is waterdicht, gasgevuld en komt met een tas, riem, objectiefdoppen
en een levenslange garantie. Nu voor slechts €469,-

Foto: Grote Zilverreiger, Wil de Veer

Telescopen
Foto Rooijmans heeft één van het grootste assortiment telescopen van de Benelux.
Met o.a. merken als Swarovski, Zeiss, Leica, Kowa, Vortex, Meopta en Opticron. We
laten in deze folder een paar scherp geprijsde top-telescopen de revue passeren.
De telescopen die Foto Rooijmans in deze folder aan u toont is slechts een klein
gedeelte van het gehele assortiment, dus informeer of kom gerust langs voor
ons gehele assortiment. Daarbij heeft Foto Rooijmans een breed assortiment in
statieven en statiefkoppen.

Opticron ES 80 GA ED/45 + SDLv2 20-60X
INCL. OCULAIR VOOR SLECHTS

€ 999,=

Deze telescoop heeft Tri-element HD Objectief glas met multi-coating voor een hoge
helderheid, neutrale kleurweergave, hoog contrast en zeer geringe chromatische
aberraties. Door de hoogwaardig glaskwaliteit heeft deze telescoop een hoge resolutie.
De Opticron ES 80 GA ED/45 + SDLv2 20-60X stelt scherp vanaf 6 meter, waardoor deze
ook geschikt is om objecten van een geringe afstand waar te nemen. Deze telescoop is
waterdicht en gasgevuld en komt met een garantie van 30 jaar.
Nu voor € 999,-

Foto: Scholekster, Wil de Veer

Meopta Meostar S2 82 + 20-70x oculair

INCL. OCULAIR VOOR SLECHTS

€ 1898,=
De Meobright 5501 lenscoatings leveren een lichttransmissie per glaselement van
99,8%. Dit resulteert in een zeer helder beeld waarmee u zelfs tijdens de meest slechte
lichtomstandigheden toch een verrassend goed beeld heeft. Het glaswerk van deze
telescoop is perfect geslepen in één van de grootste optische fabrieken van Europa.
Dankzij apo- chromatisch glas heeft deze scope een ultra hoge resolutie en heldere
briljante kleuren. Deze telescoop is voorzien van een haarscherp hoogwaardig oculair
met een enorm bereik van 20 tot 70x vergroting. Deze telescoop is waterdicht en
gasgevuld en komt met een garantie van 30 jaar.

Foto: Steenuil, Wil de Veer

Kowa TSN 883 + 25-60 x oculair
INCL. OCULAIR VOOR SLECHTS

€ 2299,=

Voor vogelspotters en jagers herdefinieert deze spotting scope het begrip helderheid.
Dit komt doordat (naast alle andere indrukwekkende eigenschappen) deze spotting
scope een grote 88mm Fluorite ED Prominar objectieflens heeft, gemaakt van ultra
hoogwaardig optisch glas. Dit geeft een maximale lichtverzameling, een helder
beeldveld en een scherp beeld. Iets wat niet te vergelijken is met traditonele glazen
lenzen. De behuizing van magnesium legering maakt deze scope robuust, compact,
draagbaar en makkelijk in het gebruik. De telescoop kan scherpstellen vanaf 5 meter
en wordt geleverd met een wide- oculair, waardoor deze een groot beeldveld heeft.
Deze spotting scope is gevuld met stikstofgas waardoor water en vocht buiten blijven
en komt met een garantie van 10 jaar.

Foto: Gele Kwikstaart, Wil de Veer

Minox DTC 395 Wildcamera
VOOR SLECHTS

€ 99,=

Door de “No Glow Leds” is deze wildcamera niet zichtbaar voor nachtdieren en perfect
geschikt voor goede nachtopnamen, zelfs wanneer deze op verder dan 10 meter afstand
zijn. Wanneer de sensor een beweging detecteert start de opnamen met een zeer korte
ontspanvertraging van slecht 0,7 seconde. Deze beelden kunnen vervolgens worden
teruggekeken op de 2,4 TFT kleurenmonitor. Deze Wildcamera geeft een zowel overdag
als ’s-Nachts een zeer goede beeldkwaliteit, met gedetailleerde, scherpte, hoog contract
en natuurgetrouwde kleurweergave. Naast de mogelijkheid om foto’s te maken, kunnen
er ook Full HD video-opnamen worden gemaakt. De Minox DTC 395 Wildcamera is
spatwaterdicht en heeft een batterij-levensduur is tot 6 maanden.

Vortex Binoharness
VOOR SLECHTS

€ 24,95

Geeft het dragen van uw kijker nekklachten
dan is het schoudertuigje van Vortex een
uitkomst.
Doordat het gewicht zich verdeeld
over beide schouders voelt men nagenoeg
geen gewicht meer. Tevens blijft de verrekijker
strak aan het bovenlichaam, waardoor bij
fietsen of klimmen in de bergen de verrekijker
niet heen en weer gaat bewegen.
De stretchwerking van de riem zorgt tevens
voor minder trillingen tijdens het observeren,
wat zeker op een lange dag in het veld veel
voordeel biedt.

VOOR SLECHTS

€ 9,=

d

Kijk gerust op onze website om
het gehele assor timent te zien
www.fotoRooijmans.nl

Foto: Ijsvogel, Wil de Veer

