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Een tijdje geleden heb ik ook een nieuwe kijker 
gekocht met de eis dat hij dichtbij kan scherpstellen. 
Ik vond de keuze nogal beperkt. 
Maar uiteindelijk is het de Vixen 
Apex 8X42 geworden. Dit is een 
dakkant kijker die op 1-1,5 meter 
scherp kan stellen (afhankelijk 
van je ogen uiteraard). Hij is licht 
en draagt lekker. Het beeld is erg 
mooi, kleurweergave is goed en de randonscherpte 
is heel beperkt. Verder is hij waterdicht wat natuurlijk 
erg handig is. Hij is zo'n 350 tot 450 euro (goed 
zoeken dus). 
 

Een onbekend merk wat sindsdien een aantal hele 
goede kijkers op de markt heeft gebracht is Docter. 
Deze kunnen volgens mij ook erg dichtbij scherp 
stellen. Ik weet alleen niet hoe duur ze zijn. Ze zijn 
te krijgen bij Roskam optics (www.roskamoptics.nl). 
 

Roy van Grunsven 

 

Naar aanleiding van de vraag 
over een goede verrekijker 
geef ik jullie door dat ik héél 
erg tevreden ben over de 
Minox BD 8x32 BR. Weia 
Reinboud had mij die 
aangeraden en na mij hebben 
al 2 andere leden van onze 
insectenwerkgroep dezelfde kijker gekocht. Op plm. 

1½ mtr. zeer scherp, gewicht plm. 700 gram.  € 570, 
-  is niet goedkoop, maar je geeft het één keer uit en 
je hebt voor jaren een fantastische kijker die ook 
prima dienst doet als vogelkijker. 
 

 Marian Schut 
 

Voor onze vereniging KNNV afdeling IJssel en Lek, 
heb ik inmiddels 9 verrekijkers 
geleverd van het merk Eschen-
bach tot volle tevredenheid van 
de gebruikers. Het betreft de 
kijker vector 8 * 21 bestelnum-
mer 4229821. Hoewel een 
scherpstel afstand door de 
fabrikant van 2 meter wordt 
opgegeven, is onze ervaring 
dat deze voor de meeste ge-
bruikers rond de 1,25 meter 
ligt. Het gewicht is 180 gram. 
de adviesprijs is ongeveer 95 euro. Maar ons is het 
gelukt om als vereniging klant te worden bij Eschen-
bach en kunnen de kijker voor inkoopprijs verkrijgen 
is incusief btw en verzendkosten 65 Euro. Mogelijk 
dat dat voor de NVL ook moet lukken. De kijker 
wordt geleverd door Eschenbach optiek B.V.  
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Libellenverrekijkers 

Een goede verrekijker is bij vogelaars  vanzelfsprekend. Vaak worden bij de aanschaf hoge prijzen be-
taald. Bij het observeren van insekten wordt meestal minder geïnvesteerd. De meeste verrekijkers zijn 

namelijk niet gemaakt voor het kijken van dichtbij. Daarom hebben we in de vorige nieuwsbrief een 
oproep gedaan aan diegenen die een verrekijker hebben aangeschaft om daar iets over te schrijven. 

Daarbij moest bij de verrekijkers aan de volgende criteria worden voldaan; 
Binnen anderhalve meter scherp te stellen op het onderwerp, 

Klein en licht in gewicht,  
Voldoende lichtsterk, 

Degelijk geconstrueerd en gunstig geprijsd. We ontvingen drie reacties. Die zijn hieronder te lezen. 


