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WIE ZIJN WIJ?
Foto Rooijmans is al meer dan 36 jaar
gespecialiseerd in verrekijkers, telescopen en
natuurfotografie.
Na het behalen van zijn opleiding fotografie
op de kunstacademie (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.
Beginnend als een typische fotowinkel,
besloot Henri niet veel later zich te
specialiseren in zijn hobby, namelijk; Natuur
observatie en natuurfotografie. Deze
specialisatie is uitgegroeid tot een van de
grootste verrekijkerwinkels van de Benelux.
Want met een assortiment van meer dan
250 verschillende verrekijkers en spotting
scopes, kan er gezegd worden dat de
hobby van Henri een beetje uit de hand is
gelopen...
Naast dit uitgebreide assortiment in optiek
en fotografie, vinden wij een goede service,
scherpe prijs en het adviseren van klanten
ook zeer belangrijk. Een verrekijker is vaak
een duurzame aankoop, waardoor het van
belang is om door advies en zorgvuldig
vergelijken een juiste keuze te maken, zodat
onze klanten jarenlang plezier beleven aan
haar of zijn kijker.
Voor ons stopt deze service en advies niet
wanneer de aankoop is gedaan, maar ben
je altijd welkom om vragen te stellen en
problemen opgelost te krijgen.
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VERREKIJKER KEUZEHULP
Waar kan ik op letten bij de aankoop van een verrekijker?

Het kopen van een verrekijker is vaak een
proces waar veel tijd in gaat zitten én dit is
begrijpelijk want een verrekijker wordt over
het algemeen een duurzame aankoop. Om
hier bij te helpen hebben wij een aantal punten
omschreven waar aandacht aan besteed kan
worden bij de aankoop van een verrekijker.
Hierbij gaan wij uit van vergelijkingen met
hetzelfde model verrekijker.
Waarvoor ga ik mijn verrekijker gebruiken?
Het is belangrijk om voor jezelf de duidelijk
te hebben waarvoor je de verrekijker
hoofdzakelijk gaat gebruiken. Wordt het
bijvoorbeeld een verrekijker om vogels te
observeren, wil je een compacte verrekijker
om het outdoor leven nog intenser te beleven
of kijk je vooral bij schemer?
Voor al deze verschillende soorten van
gebruik zijn andere verrekijkers in hun
voordeel, met verschillende objectiefdiameters en vergrotingen. Niet elke
vergroting en diameter past namelijk
bij dezelfde tak van sport, waardoor het
belangrijk is om goed duidelijk te hebben
waarvoor je de verrekijker hoofdzakelijk gaat
gebruiken.

?

?

diameter is dat dit vrijwel altijd gepaard
gaat met een zwaarder gewicht en grotere
verrekijker, waardoor deze vaak minder
comfortabel zijn tijdens een wandeling of
fietstocht.
Welke vergroting heb ik nodig?
De vergroting van de verrekijker heeft invloed
op verschillende factoren.Alleerst heeft de
vergroting invloed op het aantal keer dat
het onderwerp dichterbij wordt gehaald.
Vaak geldt; Hoe meer vergroting, hoe meer
detail. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat een
10x vergroting meer detail geeft dan een 8x
vergroting.

Maar is meer vergroting altijd beter? Dit
heeft wederom te maken met prioriteit en
Is het formaat van de verrekijker belangrijk? persoonlijke keuze, want zoals een wijs man
Verrekijkers zijn er in verschillende soorten,
ooit zei “Ieder nadeel hebt zijn voordeel”–
maten en gewichtsklassen. Wil je een
aldus Johan Cruijff.
compacte verrekijker of mag de verrekijker
groter zijn?
Meer vergroting zorgt er bijvoorbeeld ook voor
dat trillingen beter zichtbaar zijn, dit komt
Het lastige aan deze keuze is dat er zowel
doordat trillingen als het ware worden mee
voordelen als nadelen zijn verbonden aan
vergroot. Een verrekijker met 8x vergroting
compacte en grote verrekijkers. Zo laat een
geeft hierdoor vaak een rustiger beeld dan een
grote objectief-diameter meer licht door en
10x vergroting.
hebben deze vaak een grotere uittredepupil,
waardoor deze betere prestaties heeft bij
Daarnaast heeft een verrekijker met minder
weinig licht.
vergroting een breder gezichtsveld, dit kan
voordeel bieden tijdens vogeltrektellingen of
Over het algemeen wordt een verrekijker met wanneer je een vogel in de vlucht wil volgen.
een grote objectief-diameter en uittredepupil
ook als rustiger ervaren, wat voordelen heeft Kom gerust langs in onze winkel om de verschillende
bij lange observaties.
verrekijkers te vergelijken
Een nadeel van deze grotere objectief4
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VERREKIJKER IN DE KIJKER:
ZEISS VICTORY SF
De Zeiss Victory SF is een verrekijker waar niet
iedereen aan denkt wanneer ze op zoek zijn
naar een top verrekijker en dit is jammer, want
de Zeiss Victory SF concurreert zowel met de
Leica Noctivid als de Swarovski NL Pure. Niet
alleen is de Zeiss Victory SF van top kwaliteit,
maar garandeert het merk Zeiss kwaliteit en
goede service.
De Zeiss Victory SF is momenteel het
kroonjuweel op 125 jaar ontwikkeling van
Zeiss optiek in de verrekijkerwereld. De
Victory SF geeft een geweldige kijk op
vogelen en natuurobservatie, met het briljante
beeld, het brede gezichtsveld en de enorme
scherpte, waardoor je de meest spectaculaire
schouwspelen van de natuur nog intenser kan
beleven.

meter op 1.000 meter is bijzonder breed
voor een 10 keer vergroting en maakt het
gemakkelijker om vogels in de vlucht te
volgen.
Met een lichtstransmissie van 92% is
deze verrekijker ook goed te gebruiken bij
omstandigheden met weinig licht, zoals
bijvoorbeeld de vroege ochtend of ‘s- avonds
in de schemer. Momenten waarbij veel vogels
tevoorschijn komen.

Deze 125 jaar ontwikkeling zit niet alleen
in de optische kwaliteit van de verrekijker,
maar ook in het vernieuwde design. Doordat
de verrekijker een zeer fijne bouw heeft
met open-grip, het geringe gewicht en de
“Smartfocus” scherpstelknop in het midden
van de verrekijker, is deze verrekijker perfect
in balans. Dit in combinatie met de prachtige
optiek maakt het een verrekijker die de ogen
niet teveel te belast en vermoeit tijdens
langdurige observatie en waar je dus urenlang
plezier mee kan hebben.

8 keer vergroting
Het eerste dat opvalt wanneer je door de 8
keer vergroting kijkt is het brede gezichtsveld
van 148 meter op 1.000 meter. Hierdoor
heeft de verrekijker weinig last van randen
en blijft niks meer verborgen voor het oog,
waardoor de 8 keer vergroting perfect is voor
natuurobservaties op een wijd landschap of
grote groepen vogels in de lucht.

De Zeiss Victory SF heeft daarnaast een
close-focus van 1,5 meter, wat beter is dan
zijn concurrenten. Hieroor is de verrekijker
ook geschikt voor het observeren van
insecten, waaronder vlinders.

De lagere vergroting in combinatie met het
ergonomische design en een uittredepupil van
5mm, zorgt er voor dat de verrekijker prettig in
de hand ligt en een rustig beeld geeft, ook bij
langere observaties.

10 keer vergroting
De 10x42 biedt meer detailherkenning
en is perfect geschikt voor afwisselende
observaties op lange afstanden.

Met een lichttransmissie van 92% en een
grote van uittredepupil van 5mm worden ook
in de schaduw of de schemering alle details
goed zichtbaar. En is de verrekijker goed te
gebruiken in de ochtend en schemer.

Door het ontwerp van de verrekijker is de
verrekijker goed in balans en heeft deze
relatief weinig last van trillingen bij een 10
keer vergroting. Het gezichtsveld van 120

Meer weten over deze fantastische verrekijker? Kom
gerust de Zeiss Victory SF 42 en 32 uitproberen in
onze winkel!
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HANDIGE GADGETS VOOR IN ‘T VELD
Deze gadgets zorgen voor een nog mooiere beleving van de natuur

Bushnell Single Core 4k

Een wildcamera is een leuke gadget om de natuur
in eigen omgeving beter in beeld te brengen. Met de
Bushnell Single Core 4K gaat dit in 4K-filmkwaliteit
en geluidsopname. Met een trigger speed van 0,2
seconden een detectie range van 33 meter en no-glow
leds, is dit een betrouwbare partner om de mooie
momenten op te nemen. Daarnaast kan dit model
worden aangesloten op een zonnepaneel, waardoor
het ook duurzaam te gebruiken is.

Hikmicro Lynx L15 Warmtebeeldkijker
Warmtebeeldkijkers worden steeds populairder bij
vogelaars en natuurliefhebbers. Dit komt doordat
warmtebeeldkijkers een onbekende wereld openen,
namelijk de nachtwereld. Op bladzijde 18 lees
je meer over warmtebeeldkijkers. Ondertussen
hebben wij een redelijk assortiment opgebouwd met
warmtebeeldkijkers, waarvan de Hikmicro Lynx L15 een
zeer geschikt model is voor vogelaars die op zoek zijn
naar een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

Bynolyt Telebackpack

Genoeg van het statief met spotting scope op de
schouder dragen? Dan biedt de Bynolyt Telebackpack
een goede oplossing. Met de telebackpack verdeel je
het volledige gewicht over de rug, zoals een rugzak.
Dit zorgt er voor dat je ontlast wordt tijdens een lange
dag in het veld. Daarnaast zit er een kleine rugzakje
bij, waar een verrekijker, eten en drinken in past.

TSE P4040 RGB LED paneel

LED panelen zijn zeer handig om objecten beter te
belichten. De meeste LED panelen werken met kelvin,
vaak op een schaal van 3200k tot 5600k, oftewel van
warme tinten tot koude tinten. De TSE P4040 RGB kan
naast deze tinten ook in 360 verschillende kleuren
werken, wat zeer mooie foto-effecten kan geven. Met
name voor macrofotografie is dit een zeer leuke gadget.
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IN
GESPREK
MET
JEF
SAS
Actief voor: Natuurpunt Netebronnen, conservator van natuurreservaat "De Maat" in Mol
“Wij zijn in deze regio gelukkig nog
gezegend met een groot aantal
waardevolle natuurgebieden”
De passie voor de natuur
Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in
de natuur, al ver voor het “computer-tijdperk”
trokken wij de natuur in om vogelnesten
te zoeken en vlinders, visjes en andere
waterdiertjes te vangen om vervolgens te
observeren en vrij te laten.
Daarna begon de passie voor de natuur zich
steeds meer te ontwikkelen bij het hengelen
vanaf de waterkant, waarbij ik een verrekijker
meenam om de natuur te observeren. Dit
opende een wereld voor me. Zodoende
groeide mijn passie voor natuur in de brede
zin van het woord, waaronder het observeren
van vogels. Een nieuwe liefde was ontstaan.
Deze passie werd nog groter nadat ik meer
dan 40 jaar geleden, na het behalen van mijn
opleidingen, lid werd van natuurverenigingen
“De Wielewaal” en “Natuurreservaten” die in
2000 fuseerden tot het huidige “Natuurpunt”,
de grootste natuurvereniging in Vlaanderen.
In de jaren 70 ben ik afdelingssecretaris
geworden bij de ornithologische vereniging
“De Wielewaal” en na de fusie ben ik
secretaris gebleven van Natuurpunt-afdeling
“Netebronnen” die actief is in de gemeenten
Mol en Dessel. Momenteel hanteer ik de
voorzittershamer en ben ik vanaf 1988 al
conservator van het mooie natuurreservaat
“De Maat” in Mol.

meest te vinden in natuurreservaat De
Maat. De afwisseling van biotopen in “mijn”
vertrouwde reservaat biedt in elk seizoen
telkens wat nieuws om te (her)ontdekken.

“Ik merk grote veranderingen in
biodiversiteit”
In de jaren dat ik actief ben voor de natuur,
merk ik wel een grote verandering. Vooral
op het gebied van biodiversiteit is er door
de jaren heen veel veranderd en niet altijd
ten goede van de natuur. Zo heb ik typische
Kempische landschappen zien verdwijnen
door een veranderende landbouwcultuur,
uitbreiding van industrie en woonwijken, wat
in sommige gevallen ten koste is gegaan van
waardevolle en unieke natuur. Zo zijn er veel
vogelsoorten verdwenen, die zich in open
landschappen vestigen. Een aantal bosvogels
daarentegen is juist toegenomen, doordat
er nu meer en ook oudere bossen in het
landschap gekomen zijn dan pakweg 50 jaar
geleden. Het is belangrijk dat mensen zich
blijven inzetten voor het behouden van een
gezonde biodiversiteit.

Een leuke anekdote uit het veld
Tijdens de observaties en het werken in
Mijn motivatie om deze taken op mij te
de natuur heb ik veel mooie en dankbare
nemen komt vooral voort uit mijn grote
momenten meegemaakt, maar één moment
liefde en passie voor de natuur en naast de
is mij speciaal bijgebleven, omdat het erg
persoonlijke beleving, vloeit daar dan ook
komisch was. Dit is een anekdote met de
natuurstudie met inventarisaties en tellingen Visarend in natuurreservaat De Maat. Tijdens
uit voort. Daarbij zet ik mij stevig in voor het
de trekperiode in de nazomer kregen we
natuurbehoud in eigen streek en elders. Wij
daar altijd een of meerdere pleisterende
zijn in deze regio gelukkig nog gezegend met Visarend(en) op bezoek, die vervolgens op
een groot aantal waardevolle natuurgebieden een door ons geplaatste dode berk hun vers
en afhankelijk van de seizoenen variëren mijn gevangen vis kwamen opeten. Een leuk en
favoriete plekken. Al bij al ben ik natuurlijk het indrukwekkend beeld.
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Guy, roofvogelliefhebber en vooral een zéér
fanatieke fotograaf, wilde daar graag foto’s
van maken en vroeg aan ons of hij er een
stelling met bovenop een schuiltent kon
plaatsen, zodat hij kon afwachten tot het
juiste fotomoment. Geen probleem.

kwaliteitsverhouding binnen het budget
dat ik beschikbaar heb. Gelukkig kan Foto
Rooijmans mij hier altijd bij helpen met een
goed en op maat advies, waardoor ik toch
zeer tevreden ben over de apparatuur die ik nu
gebruik.

Toen de eerste Visarend was gesignaleerd,
kwam Guy op een middag zijn stelling met
tent opbouwen. Al tijdens het opzetten kwam
de Visarend aangevlogen met een prooi in
de klauwen en na wat misbaar gemaakt te
hebben, terwijl wij verder bouwden, zette de
Visarend zich in een dode boom om daar
rustig zijn maal op te eten. Het perfecte
plaatje! Helaas heeft de Visarend, na dit
moment, de “eetpaal” niet meer gebruikt dit
seizoen. Het jaar daarop speelde hetzelfde
scenario zich af en was er wéér geen goede
foto gemaakt, wat Guy deed besluiten om
het gehele jaar zijn stelling met tent te laten
staan, in de hoop dat hij op het moment
suprême direct klaar zou zijn om een goede
foto te maken.

De voorjaarsperiode
Het voorjaar is voor mij de meest spannende
periode van het jaar. Het ontluiken van de
voorjaarsbloeiers in combinatie met de
eerste insecten kondigt het betere weer aan.
Ik kijk uit naar de eerste aankomsten van de
zomervogels : “zijn ze allemaal weer present
in het reservaat?”. En bijvoorbeeld ook hoeveel
zangposten van de nachtegaal er nog bezet
zullen worden? Door de verandering in
het klimaat en de opwarming ervan krijgen
sommige vlindersoorten het moeilijker dan
voorheen en aan de andere kant brengen
deze warmere klimaatomstandigheden ook
nieuwe zuidelijke soorten naar onze regio,
waardoor het elk jaar weer afwachten wordt
en spannend blijft. Elk jaar heeft zo weer iets
anders in petto.

Het seizoen erop kwam Guy terug bij zijn tent,
vol goede hoop en enthousiasme opende hij
zijn schuiltent en vond daar een onaangename
verrassing. Een Kerkuil had zich in de winter
Guy zijn schuiltent toegeëigend, waardoor de
hele tent volledig was onder gescheten en vol
lag met braakballen, waardoor ook dit seizoen
geen succes was..
Wat neem ik mee in het veld in
Uiteraard neem ik mijn verrekijker (Vortex
Viper HD 10X50) mee om observaties te doen,
maar bij de maandelijkse watervogeltellingen
op de Molse (zand)putten is een telescoop
(Leica Televid 62) onmisbaar. Wanneer er
veel insecten tevoorschijn komen, gebruik
ik een close-focus kijker (Pentax Papilio).
Deze is erg handig voor het observeren
van vlinders, libellen en ander klein grut. In
mijn rugzak zitten twee bridgecamera’s (de
Panasonic Lumix FZ300 en FZ1000) voor
het vastleggen van mooie observaties en
opvallende dingen die we tijdens onze tochten
en reizen tegenkomen. Doordat ik vaak in het
veld ben, moet mijn apparatuur tegen een
stootje kunnen. Hierdoor kies ik niet voor de
duurste en hoogste kwaliteitsmerken, maar
ben ik vooral op zoek naar de beste prijs-

Foto: Jef geeft ook regelmatig excursies

Tips voor de lezers
Probeer het gehele jaar door te observeren in
de eigen tuin. Zorg voor een echte natuurtuin
met zeker een (grote) waterpartij of richt op
zijn minst een paar natuurlijke hoekjes in waar
de natuur zijn gang kan gaan. Je zal versteld
staan van wat je allemaal tegenkomt op zo’n
safari in eigen tuin met de diverse vogel- en
andere diersoorten die je van dichtbij kan
observeren. Veel succes gewenst!

“Je zal versteld staan van wat je
allemaal tegenkomt op zo’n safari
in eigen tuin”
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Staartmees, Hennie Lammers

Meerkoet, Wil de Veer

Weidebeekjuffer, Wil de Veer

Roodborsttapuit, Bart Janssen

AANRADER:VORTEX SCHOUDERHARNAS
Voor ondersteuning en meer comfor t tijdens het kijken
Geeft het dragen van jouw verrekijker
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.

€24,9

5
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Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 januari 2022

ZEISS CONQUEST HD 42
Robuust, briljant en hoge scherpte

De prettig uitgebalanceerde Conquest HD verrekijker
biedt uitstekende prestaties voor veeleisende
natuurliefhebbers. Een verrekijker die qua vormgeving,
ergonomie en optiek niets te wensen overlaat tegen een
ongelooflijk aantrekkelijke prijs, een ware allrounder.
De Conquest HD 42 is ontwikkeld als robuuste
verrekijker voor gebruik in de schemering. Het HDlenssysteem garandeert de beste kleurweergave voor
indrukwekkende observaties. Of u nou vogels wilt
bekijken, walvissen op de oceaan wilt spotten of wild in
het bos of in het veld, met 8 of 10 keer vergroting is dit
geen enkel probleem.
De speciale vormgeving zorgt er bovendien voor dat de
Conquest 42 uitermate comfortabel in gebruik is. Het
grote scherpstelwiel is altijd binnen handbereik, zodat
u zelfs op korte afstand de kleinste details altijd scherp
en kleurgetrouw kunt bekijken.

8x42

€999,10x42

€1049,-

OPTICRON EXPLORER 8X32 ED-r
Een combinatie van kwaliteit en compactheid

Opticron heeft met de Explorer WA ED-r 8x32 een
zeer mooie prijs-kwaliteit verrekijker op de markt
gebracht.

€299,-

,
9
4
2
€

De verrekijker heeft de ideale balans tussen
compactheid en toch voldoende balans. Daarnaast
zijn de optische prestaties van goede kwaliteit.
Zo heeft de Explorer 8x32 WA ED-r weinig last
van chromatische aberraties, waardoor de
verrekijker meer scherpte geeft en objecten beter
gedetermineerd kunnen worden. Het contrast van
de verrekijker is natuurgetrouw, de kleuren komen
hierdoor overeen met zoals we deze met het blote
oog zien.
Met een gezichtsveld van 136 meter op 1000 meter,
heeft deze verrekijker een breed gezichtsveld,
waardoor dieren in de vlucht makkelijk te volgen zijn.
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Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 januari 2022

BUSHNELL ENGAGE 8X42 EDX
Middenklasse met een goede kwaliteit
Bushnell is een betrouwbaar Amerikaans merk dat
al jaren goede prijs-kwaliteit verrekijkers produceert
in prijsklassen tot €1000,-. Bushnell staat daarnaast
bekend om de uitgebreide garanties, zo is dat bij
verschillende modellen levenslang.
Met de Engage 8x42 EDX heeft Bushnell
wederom een verrekijker met een zeer goede prijs
-kwaliteitsverhouding. De Engage wordt gekenmerkt
als een verrekijker met een hoge helderheid en briljant
beeld.
Dit heldere beeld komt mede door de 92%
lichttransmissie, iets dat zeer uitzonderlijk is in
deze prijsklasse. Dit in combinatie met de scherpte
van de glazen en goede correctie op chromatische
aberratie, zorgt er voor dat dit een verrekijker is waar
langdurig door gekeken kan worden. De 8x42 heeft een
gezichtsveld van 142 meter op 1000 meter, waardoor
vogels in de vlucht makkelijk gevolgd kunnen worden.

€519,-

€399,-

VORTEX VIPER HD 15-45x 65
Topper in de prijsklasse tot €750,-

De Vortex Viper HD 15-45x 65mm is wat ons
betreft de ideale combinatie tussen prijs-kwaliteit
in een prijsklasse tot €750,- en is door de 65mm
objectiefdiameter, relatief compact van formaat.
Door de HD optiek heeft de Viper HD minder last van
chromatische aberratie dan zijn concurrenten en
behoudt deze spottingscope beter zijn scherpte in
de uiterste vergroting. Dit zorgt er voor dat objecten
beter te determineren zijn op grote afstand, want de
45 keer vergroting zal in de meeste situaties meer
dan voldoende vergroting moeten zijn.

€749,-

€599,-

Daarnaast is de complete spottingscope drukwaterdicht en stikstof-gasgevuld, wat er voor zorgt
dat de scope zonder problemen in verschillende
klimaten te gebruiken is.
De spottingscope wordt geleverd met stay-on hoes
en levenslange garantie.
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NIEUW: KAHLES HELIA S 42
De Swarovski SLC ondergebracht bij Kahles
Tientallen jaren heeft Swarovski de SLC serie
in productie gehad en dat heeft een reden,
de SLC staat namelijk bekend als een zeer
betrouwbare en degelijke verrekijker.
De SLC bestaat niet meer onder deze
naam en het merk Swarovski, maar
is deze ondergebracht bij Kahles, een
dochteronderneming, onder de naam
“Helia-S”. Hiermee blijft de verrekijker optisch
hetzelfde.

Net zoals de SLC presteert de Helia S zeer
goed bij slechte lichtomstandigheden. Zo
heeft deze verrekijker een lichttransmissie van
maar liefst 91% bij zowel de 8 als de 10 keer
vergroting.
De bouw van de verrekijker staat bekend
als robuust, dit komt doordat deze in alle
weersomstandigheden te gebruiken is, de
verrekijker is namelijk druk-waterdicht en
stikstof-gasgevuld.
De Helia S heeft naast de robuuste bouw
en de top prestaties bij weinig licht ook een
contrastrijk en scherp beeld. Dit contrastrijke
beeld wordt mede gegenereert door de
speciaal door Swarovski ontwikkelde
lenscoatings. De hoge mate van scherpte is
goed terug te zien in het gezichtsveld van 136
m / 1000 m bij de 8x vergroting en en 110m /
1000m bij de 10x vergroting.

NIEUW: NIKON Z-fc

Geïnspireerd door de beroemde Nikon FM2
De Nikon Z-fc is een moderne systeemcamera fotograferen beide camera’s 11 foto’s per
met een klassiek uiterlijk. Het uiterlijk is
seconde en is 4k de filmkwaliteit.
namelijk gebaseerd op de iconische Nikon
FM2.
De grote verschillen zitten vooral in het
uiterlijk en de plaatsing van de knoppen.
Op het eerste gezicht lijkt dit een analoge
Zo heeft de Z-fc een selfiescherm, dat
camera, maar schijn bedriegt, de Z-fc is
gedraaid kan worden en goed geschikt
namelijk een serieuze systeemcamera met tal is voor mensen die vlogs willen maken.
van moderne opties. De Z-fc heeft grotendeels Daarnaast heeft de Z-fc een aparte knop voor
dezelfde hardware als de positief geprezen
de sluitertijd, belichtingscorrectie en ISONikon Z50, die bekend staat als een zeer
gevoeligheid, waardoor de fotograaf makkelijk
betrouwbare DX systeemcamera van Nikon.
kan schakelen tijdens het fotograferen in
verschillende lichtomstandigheden.
Net als de Z50 heeft de Z-fc een grote APS-C
formaat sensor met 20.9 megapixels en
kan de camera in hoge ISO werken, namelijk
tot 51.200 ISO. De camera is hierdoor goed
geschikt voor low-light situaties, zoals
bijvoorbeeld fotografie binnen in een gebouw
of tijdens de schemer. Doordat de camera
deze hoge ISO kan hanteren, hebben de foto’s
minder last van ruis. Qua snelheid zitten
beide camera’s ook op hetzelfde niveau, zo
13

Foto: Appelvink, Wil de Veer
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VAN SPIEGELREFLEX NAAR SYSTEEM
Met het Nikon-Z systeem, wat zijn de voordelen?
De systeemcamera, wanneer je een beetje
actief bezig bent met fotografie heb je
er waarschijnlijk al over gehoord. Vrijwel
alle grote en traditionele merken binnen
de fotografiewereld ontkomen er niet
aan en stappen snel of langzaam over op
systeemcamera’s, oftewel spiegelloos.

Van spiegelreflex naar systeem,
wat zijn de verschillen?
De systeemcamera bestaat al een kleine tien
jaar, maar begint sinds twee jaar een groot
deel van de fotomarkt over te nemen. Zo is
Sony al bijna volledig overgestapt op systeem
en brengen zij geen nieuwe A-vatting lenzen
op de markt.
Een systeemcamera kenmerkt zich als een
camera met verwisselbare lens, zonder
spiegel en een grote sensor. Waarbij een
spiegelreflex camera een spiegel heeft
ingebouwd, heeft een systeemcamera dit niet.
Hierdoor kan het spiegelhuis uit de camera
worden gehaald, wat een systeemcamera over
het algemeen een stuk compacter en lichter
maakt dan de “ouderwetse” spiegelreflex. Bij
een systeemcamera komt hierdoor het licht
direct op de sensor, waardoor je continu een
livebeeld hebt, ook wanneer je aanpassingen
doorvoert op de camera. Stel je een snellere
sluitertijd in? Dan wordt het beeld direct
donkerder. Dit maakt het fotograferen een
stuk makkelijker en geeft dit meer controle
over de camera.

De Z-serie, het systeem van Nikon
Nikon ziet ook toekomst in de systeemcamera
en heeft een ondertussen een aanbod in
systeemcamera’s; “De Nikon Z-serie”.
Binnen deze reeks is al een diverse line-up
van camera’s, waaronder “Z6II” en de “Z5”
voor de Full-Frame fotografen en de “Z50” en
“Zfc” voor de APS-c liefhebbers. Ook staan er
verschillende camera’s op de planning zoals de
“Z9” wat het vlaggenschip moet worden binnen
de Z-serie.
Met het Nikon Z systeem gaat Nikon
de concurrentie aan met Sony, dat
momenteel marktleider is op het gebied van
systeemcamera’s. Ondanks het verschil in
marktaandeel, denken wij dat Nikon dit verschil
kleiner gaat maken met de Z-serie.
De Nikon-Z camera’s kenmerken zich, zoals we
dat gewend zijn van Nikon, als betrouwbaar
en robuust. De camera body’s bestaan uit één
geheel geslepen stuk metaal en zijn daarnaast
weerbestendig, waardoor de camera’s geschikt
zijn voor de natuurfotograaf die dagelijks in
het veld staat. Door de grip voelen de camera’s
meteen vertrouwd aan en zijn de camera’s
goed in belans in combinatie met een tele-lens.
De bouw is niet de grootste reden waarom
wij denken dat de Z-serie toekomstproof
is. De Nikon-Z heeft namelijk de Z-mount,
deze vatting is groter dan die van hun
concurrenten én maar liefst 17% groter dan
de Nikon F-vatting. Deze grotere vatting
resulteert in betere prestaties bij weinig licht,
gelijkmatige belichting van hoek tot hoek,
snellere gegevensoverdracht en is hiermee de
ideale balans tussen vattingdiameter, grote
beeldsensor en flensafstand.
Met de Nikon FTZ-adapter

Daarnaast zijn systeemcamera’s over het
kan je gebruik blijven
algemeen sneller en beschikken ze vaak over maken van de Nikon
meer autofocuspunten en stabilisatie in de
F-objectieven.
body, waardoor deze beter geschikt zijn voor
het fotograferen van onder andere dieren in de
vlucht.
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Een andere bijkomstigheid van deze grotere
vatting is dat dit perfect werkt met de FTZadapter. Dit is dan ook een groot voordeel dat
Nikon heeft ten opzichte van Sony, want met
de FTZ-adapter beschikt dit systeem over alle
Nikon F objectieven.
Hierdoor zijn er meer mogelijkheden op de
tweedehandsmarkt en is meer keuze wanneer
iemand voor een leuke prijs een top objectief
wil kopen voor de Nikon Z camera. Daarnaast
blijft de overstap van F naar Z aantrekkelijk
wanneer een iemand al een assortiment
heeft opgebouwd in top optiek. Er is namelijk
geen verlies van beeldkwaliteit en NIKKORobjectieven zonder vibratiereductie (VR)
produceren nog meer scherpte. De FTZ-adapter
werkt ook bij merken buiten Nikon om, zolang
het maar een F vatting heeft en in sommige
gevallen de juiste firmware.

de klik van de camera ervoor zorgt dat ze direct
verdwijnen. Met de Nikon Z6 is dat probleem
opgelost.
Is dit nou het enige voordeel van deze
systeemcamera?: nee zeker niet. De Z6 is
een zéér snelle camera met tot 12 beelden
per seconde; een beeldstabilisatie die 5 stops
winst oplevert, wat bij fotograferen uit de hand
een groot voordeel is; een stille autofocus en
een elektronische zeer heldere zoeker. Met de
adapter kon ik gebruik maken van al mijn “oude”
lenzen (Nikon en Sigma), waarbij het helemaal
ideaal is dat een lens zonder stabilisatie dit nu
wel heeft!

Wil de Veer over de Nikon Z6
Als natuurfotograaf met een brede interesse
in diverse onderdelen van de fotografie
zoals landschap, macro en vogels maak ik al
jarenlang gebruik van de Nikon D800 full-frame
camera. Een al wat oudere camera maar die
nog steeds tot volle tevredenheid zijn dienst
Foto: Havik, door Wil de Veer met de Nikon Z6
doet. En toch was er iets wat ik miste bij de
D800. Met name bij vogel fotografie vond ik dat gefotografeerd.
de sluiter veel te hard klonk. Omdat de Z6 een Recentelijk heb ik een macro lens aangeschaft
spiegelloze camera is hoor je bij het afdrukken van Laowa speciaal ontwikkeld voor de Z serie.
De eerste macrobeelden zijn veelbelovend. Bij
bijna niets.
macro hoef ik geen moeilijke houdingen aan
te nemen want er is een kantelbaar scherm.
Ideaal! Zoals eerder beschreven was en ben ik
nog steeds zeer tevreden over de Nikon D800,
maar wilde ik toch eens kijken of er een verschil
te zien zou zijn in kwaliteit van dezelfde foto’s
met de Z6. Beide camera’s hebben een zeer
goede beeldkwaliteit, toch vind ik de kleuren, de
details en dynamiek van de Z6 een stuk beter en
met name ook bij hogere ISO waarden is de Z6
ruisvrij.
Foto: Twee Grote Bonte Spechten, door Wil de Veer met de
Nikon Z6 gefotografeerd

Nog mooier is dat je de mogelijkheid hebt om
de camera zo in te stellen dat hij compleet stil
is. Voor mij is dit een groot pluspunt, omdat ik
graag vogels fotografeer vanuit een schuiltent
of hut en dit een enorm voordeel geeft. Er zijn
soorten vogels die zo schuw en alert zijn dat

Conclusie: Een zeer fijne robuuste camera. De
grip en de gebruiksvriendelijkheid van de camera
zijn uitstekend en het gewicht en maatvoering
zijn prima in balans. De camera voelt direct
vertrouwd aan. Een echte aanrader!
Wil jij net als Wil de Veer overstappen op de Z-serie?
Neem dan contact met ons op om de verschillende
opties te bespreken en een advies op maat te krijgen.
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BART JANSSEN OVER DE SONY RX10 IV
Deze camera heeft Bar t een nieuwe passie gegeven
Mijn naam is Bart Janssen, 60 jaar en sinds
de verkoop van mijn bedrijf veelvuldig te
vinden in de natuur. Als excursieleider van de
Vogelbescherming gaat mijn interesse vooral
uit naar vogels, echter ligt in bepaalde perioden
van het jaar ook de focus op insecten zoals
vlinders en libellen.

Deze camera zou precies aan mijn behoeftes
voldoen en meer dan dat, de camera was
namelijk ook nog compact mee te nemen,
iets dat zeer fijn is wanneer je veel wandelt en
verschillende andere spullen meeneemt zoals
bijvoorbeeld een verrekijker en telescoop. Nog
steeds ben ik iedere dag blij met dit deskundig
advies, want deze camera heeft mijn leven
totaal veranderd.

Ongeveer vier jaar geleden ontstond bij mij het
gevoel om veel van de mooie momenten in de
natuur vast te leggen op foto. Op dat moment
Foto: Blauwborst, Bart Janssen
had ik alleen ervaring met natuurobservatie,
maar was ik echter een leek op het gebied van Met de 600mm Carl Zeiss lens, heb ik een
fotografie, volledig ondeskundig en dus een
prima bereik en scherpte om vogels van grote
echte beginner.
afstand vastleggen. Vlinders, libellen, en andere
insecten laten zich prachtig fotograferen met
de macro stand. De camera is eenvoudig in
gebruik, lekker licht en erg compact mee te
nemen in het vliegtuig wanneer ik op reis ga.
Doordat ik mijn foto’s deel via Instagram
hebben al verschillende fotografen die ik ken
hun zware camera`s ingeruild voor deze lichte
Sony Cybershot RX10 IV. Nog nooit in mijn
leven was ik zo blij met een investering!
Foto: Boomkikker, Bart Janssen

Hierdoor ging ik voor een goed advies naar
Foto Rooijmans in Budel, wat ook al 15 jaar
mijn vaste adres voor telescoop, verrekijker,
statief en overige accessoires is. Voor mij was
het van belang dat ik een veelzijdige camera
had, waarmee ik onder andere vlinders kan
fotograferen in een macrostand, maar ook
vogels met voldoende telebereik. Daarnaast
moest deze geschikt zijn voor intensief gebruik
en voldoende snelheid hebben. Na een goede
inventarisatie kreeg ik het advies om de Sony
Cybershot RX10 mark IV te kopen.

: NATUREPHOTOGRAPHYEUROPA

Foto: Grauwe klauwier, Bart Janssen
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WARMTEBEELDKIJKERS

Een fijne tool tijdens het observeren van wildlife
Wat wij bij Foto Rooijmans merken is dat de
warmtebeeldkijker in populariteit stijgt en de
vraag naar warmtebeeldkijkers toeneemt. Dit
komt met name doordat warmtebeeldkijkers
breed worden ingezet bij het observeren van
dieren.

Wat is een warmtebeeldkijker
Simpel gezegd is een warmtebeeldkijker
zowel een optisch als elektronisch apparaat
dat warmte signaleert en dit omzet tot
beeldmateriaal.
Waarbij een normale foto en- videocamera
de kleuren verwerkt zoals de mens het ziet,
werkt een warmtebeeldkijker- en camera
met infraroodstraling, iets dat voor het
menselijk oog niet zichtbaar is. Hoe warmer
een object, hoe meer infraroodstraling. De
infraroodstraling wordt opgevangen via de
lens en de sensor/infrarood-detector van de
warmtebeeldkijker en vervolgens omgezet tot
een digitaal beeld, dat bij warmtebeeldkijkers
wordt geprojecteerd op een display.

beeldkijkers wordt voornamelijk bepaalt door
de lens, sensor, processor en het display.
Net zoals bij verrekijkers zorgt beter glaswerk
voor een betere lens en betere optische
prestaties. Dit geldt ook voor de sensor en de
pixels, want net zoals bij een camera vangen
de pixels op de sensor het licht op, in dit geval
infraroodstraling. Hoe beter deze sensor
en pixels zijn, hoe meer informatie wordt
opgevangen. Deze informatie wordt vervolgens
via een processor verwerkt en geprojecteerd
op een display. Een hoge resolutie display heeft
meer pixels, waardoor de kijker een scherper
beeld geeft.
Dus, hoe beter deze onderdelen zijn, hoe meer
de kijker daadwerkelijk gaat waarnemen én hoe
groter de afstand is waarop iets kan worden
waargenomen. Bij het observeren van kleinere
objecten, zoals vleermuizen en vogels, is het
belangrijk dat de warmtebeeldkijker voldoende
resolutie heeft en deze kleine objecten duidelijk
zichtbaar kan maken.

Gebruik warmtebeeldkijkers bij
natuurobservatie en vogelen;
Tegenwoordig wordt het nut van warmtebeeld
ook bij natuurliefhebbers ingezien.Warmtebeeldkijkers kunnen namelijk helpen bij het
tellen van nachtdieren, grote groepen vogels
in de lucht, maar ook diersoorten die zich
verstoppen tussen het riet, zoals bijvoorbeeld
Infraroodstraling houdt geen rekening met
de Roerdomp. De warmtebeeldkijker kan in
dag of nacht, waardoor een warmtebeeldkijker deze situaties een oplossing bieden, door
de infraroodstraling van bijvoorbeeld de
in beide situaties te gebruiken is. Vaak
Roerdomp te signaleren en dit te weergeven
worden warmteverschillen ‘s-avonds beter
op het display. Voor een fanatieke vogelaar en
zichtbaar, omdat objecten dan niet worden
fotograaf bespaart dit veel tijd en heeft deze
opgewarmd door de zon en (levende) dieren
vaak meer warmte uitstralen. Hierdoor worden persoon meer tijd over om het perfecte plaatje
te maken of de vogel te determineren.
warmtebeeldkijkers bijvoorbeeld gebruikt bij
het onderzoek naar bepaalde diersoorten die
zich niet makkelijk laten zien of nachtdieren
zoals de vleermuis.

De prestaties van een warmtebeeldkijker zijn
afhankelijk van verschillende elementen. Dit
zorgt ook voor de grote prijsverschillen bij
verschillende merken en type warmtebeeldcamera. Het kwaliteitsverschil bij warmte18

LOCATIE OM TE OBSERVEREN
LOOZERHEIDE & RINGSELVEN

De Loozerheide is onderdeel van het grotere
natuurgebied Kempen-Broek. Een gebied dat zich
kenmerkt door de biodiversiteit die het heeft. Zo
wordt het gebied ingevuld met bos, akkers, hei,
zandvlaktes, moerassen en waterplassen.

Naam: Loozerheide & Ringselven
Gebied: Grenspark Kempen-Broek
Plaats: Budel-Dorplein en Weert
Voorkomende soorten zijn:
- Zwarte Ooienvaar
- Visarend
- Ijsvogel
- Boomleeuwerik
- Groene Specht
- Wespendief

Door deze diversiteit in natuur is er ook een
grote verzameling van verschillende diersoorten,
waardoor de fanatieke natuurliefhebber urenlang
observaties kan doen in dit mooie gebied. Voor de
natuurliefhebber die liever wandelt of met de fiets
op pad gaat is er ook voldoende te doen, zo zijn er
namelijk verschillende wandel én fietsroutes in dit
gebied.
Loozerheide en het Ringselven
De Loozerheide is een uitgestrekt heidegebied
tussen Budel-Dorplein en Weert. Dit gebied is
jaren lang in bezit geweest van de zinkfabriek
Nyrstar. In 2017 is dit gebied overgedragen
aan Natuurmonumenten. De laatste jaren heeft
de Loozerheide zich ontwikkeld tot een zeer
aantrekkelijk gebied voor vogels. Met veel water in
de omgeving en de open vlaktes met loslopende
paarden en runderen, maakt dit een zeer geschikt
vestigingsgebied voor verschillende vogels. Zo
maak je bijvoorbeeld kans om de Groene Specht
en verschillende soorten roofvogels, waaronder
de Wespendief te observeren. Houd wel minimaal
25 meter afstand tot de runderen en paarden in dit
gebied.
Vlakbij de Loozerheide ligt het Ringselven. Het
Ringselven bestaat uit meerdere vennen die zijn
uitgegraven door de zinkfabriek. De laatste jaren
is de zinkfabriek niet meer actief in dit gebied
en hebben verschillende watervogels van deze
omgeving hun habitat gemaakt. Zowel in de zomer
als winter paseren hier diverse vogelsoorten en heb
je kans om onder andere de Blauwborst, Visarend,
Zwarte Ooienvaar en Ijsvogel te observeren.

Foto: Boomleeuwerik, Hennie Lammers

Foto: Wespendief, Hennie Lammers
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HENRI ROOIJMANS REVIEWT

De Swarovski NL Pure, het nieuwe vlaggenschip van Swarovski Optik
Jarenlang heb ik gedacht dat de huidige
Swarovski EL Fieldpro niet meer te verbeteren
was, maar Swarovski verbaast me wederom,
zoals ze dat, eerlijk gezegd al vaker hebben
gedaan.

Vanaf het eerste moment dat ik de nieuwe
Swarovski NL Pure kijkers in de hand mocht
nemen en voelde ik precies al een vreemde
gewaarwording: De Swarovski NL Pure voelt
als een fijngeknepen leverworst. Ongeveer in
het midden van de kijker wordt de ronding plat
en vervolgens weer rond. Blijkbaar heeft men
deze platte vorm kunnen bewerkstelligen door
de prisma’s te verdraaien.
Opvallend is dat door deze platte vorm de
NL Pure een groot contactoppervlak krijgt en
mede door het verplaatsen van de focusknop
van boven de brug naar onder de brug, krijgt
de Swarovski NL Pure een verzadigd, stabiele
handligging met een ongekend rustig beeld.

Ook de 8x32 en 10x32 voelen bijzonder stabiel
aan en geven de feeling van een normale 42
diameter, maar met minder gewicht.
Optisch valt op dat het contrast zichtbaar is
gestegen. Het beeld oogt zeer briljant en dankzij het gestegen contrast heeft de scherpte
meer body gekregen. Contouren en schaduwrandjes staan er door de contrastwinst zo strak
bij als het gezicht van Gerard Joling.

Een andere optische winst is er een van een
ongekende importance; De Swarovski NL Pure
heeft de minste chromatische aberratie die ik
ooit heb waargenomen of zeg maar in dit geval,
NIET heb waargenomen. Streepjes bij ogen,
kleuren van pootjes, alle kleine details zullen
zichtbaar worden en niets zal de NL Pure nog
verhullen.
Ik noemde al de stabiele handligging. Maar het
kan nog stabieler; dankzij een handige accessoire, de Swarovski FRP (een voorhoofdsteun)
kijk je zelfs met de 12×42 net zo rustig als wat
je normaal gewend bent met een 8x vergrotende kijker. Deze is op de gehele NL Pure serie
toe te passen. Top !
Ik hoop dat ik jullie voldoende nieuwsgierig
heb gemaakt om vanaf begin september de
Swarovski NL Pure eens in de hand te voelen
en je te laten overdonderen door de optische
prestaties, want de NL Pure is snoepgoed voor
de ogen.

Ook het grote beeldveld (8x; 159m/1000, 10x;
133m/1000 en 12x; 113m/1000) draagt bij aan
het rustige en aangename beeld. Tevens zal in
door het grote beeldveld het volgen van vogels
in de vlucht makkelijker gaan dan ooit.
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Kijk gerust
Voordelig
inruilenop onze website om het gehele
assor
timent
te zien:op gebruikte producten.
Bij ons profiteert de klant ook
van gunstige
inruilvoorwaarden

www.fotorooijmans.nl

Wij kijken naar de staat van het product en op basis hiervan maken wij een schatting van de
huidige waarde.
Je kan ook producten aanbieden die wij voor jou verkopen. In dit geval vragen wij 10%
commissie. Voor deze 10% krijgt je:
- Zelf geen werk aan het verkopen
- Consument koopt het bij een winkel (service,
betrouwbaar en geen ongewenste personen
aan de deur)
- In veel gevallen krijg je een hoger bedrag
voor het gebruikte product
Je bent altijd welkom om langs te komen met het product dat je namens ons wilt verkopen. Wij
zullen het producten controleren en de waarde taxeren.

Foto: Wil de Veer, Grote Bonte Specht
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