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De beste verrekijker winkel

prijslijst telescopen en accessoires per 1 juli 2017



telescopen en oculairs
statieven en statiefkoppen
tassen en paraattassen
digiscoping
accessoires
informatie
totaaloverzicht ATX - BTX
BTX met accessoires
digiscoping brandpunt tabel

Waarom een telescoop kopen bij Vogelbescherming Nederland
≈ 100% van onze winst gaat naar de bescherming van vogels
≈ Deskundige voorlichting en advies, ook voor digiscoping
≈ Wij nemen de tijd voor u
≈ Uitgebreide gelegenheid tot uitproberen op het terras in onze vogeltuin
≈ Uitstekende service
≈ Wij verzorgen uw reparatie en onderhoud en hebben desgewenst …
≈ Huur telescopen beschikbaar zo lang de voorraad strekt
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terug naar overzichtblad ATX-
BTX

BTX oculair module

BTX oculair module met ATX objectief 
modules

ME 1,7 extender

Stay On CaseBR balance rail

PTH kop



Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Oculair vergrootbereik 20 - 60 25 - 50 20 - 60 25 - 50 - - 20 - 60 25 - 50 20 - 20
Uittrede pupil in mm 4,1 - 1,4 3,3 - 1,6 4,1 - 1,4 3,3 - 1,6 - - 3,2 65<>80 4,0

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Oculair vergrootbereik 12 - 36 15 - 45 20 - 60 20 - 60 7 - 22 10 - 30 30 - 60 - 12 - 60
Uittrede pupil in mm 4,2 - 1,4 4,0 - 1,3 4,0 - 1,3 4,1 - 1,4 7,1 - 2,3 5,0 - 1,7 2,8 - 1,4 - 5,0 - 1,0

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

*

50 mm 60 mm 80 mm 82 mm 50 mm 50 mm 85 mm 60 mm

* * *

82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm vaste vergroting82 mm

terug naar index

Havik 82 Havik 82 Havik 82 ED Havik 82 ED objectief los objectief los oculair los oculair los

set set set set 361178 100416 102418 102417
20 - 60x 25 - 50x WA 20 - 60x 25 - 50x WA Havik 82 Havik 82 ED 20 - 60x 25 - 50x WA

35 - 21 meter 41 - 27 meter 35 - 21 meter 41 - 27 meter 41 - 27 meter 35 - 21 meter
4,0 meter 4,0 meter 4,7 meter 5,0 meter 4,0 meter 4,7 meter

270 307
drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht*

1670 1707 1806 1790 1400 1536

€ 988,00 € 1.084,00 € 1.548,00 € 1.644,00 € 599,00 € 1.159,00 € 389,00 € 485,00
30 30 30 30 30 30

terug naar index

€ 889,20 € 975,60 € 1.393,20 € 1.479,60 € 539,10 € 1.043,10

nieuw
*   koppeling tussen objectief en oculair is niet drukwaterdicht

Endeavor Hummingbird Landscout

361554361138 341712 102372 360910 361534 361533
12*36 XF 60 XF 80 HD 82A 50 mm ED 50 mm ED 85 mm HD

50 ED Pro Endeavor Endeavor Conquest Gavia

7,0 meter 5,0 meter 6,0 meter 6,0 meter 3,0 meter 10,0 meter 3,3 meter !!

750 1280 1680

57 - 30 meter 47 - 23 meter 37 - 17 meter 37 - 17 meter 88 - 38 meter 61 - 31 meter

* * *
1810 540 403

niet waterdicht
5 5 5 5 2 2 10

drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* niet waterdicht

10

Target

102256

551
niet waterdicht

33 - 23 meter

€ 350,10 € 436,50

30 30
€ 410,00
€ 369,00

1700
drukwaterdicht*

60

44 - 16 meter

oculair

122232

60 meter

220

20x SW

drukwaterdicht*

2
€ 239,00
€ 215,10
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€ 2.030,00
€ 490,50 € 359,10 € 467,10 € 629,10 € 440,10 € 89,10 € 1.827,00
€ 545,00 € 399,00 € 519,00 € 699,00 € 489,00 € 99,00



Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Vergrootbereik** 25 - 60 25 - 60 30 - 70 25 - 60 25 - 60 30 - 70 30** - 35**
Uittrede pupil in mm 2,6 - 1,1 3,4 - 1,4 3,2 - 1,4 - - - - -

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Oculair vergrootbereik 20 - 60 25 - 50 20 - 60 25 - 50 - - 20 - 60 25 - 50 1,7x
Uittrede pupil in mm 3,3 - 1,1 2,6 - 1,3 4,0 - 1,3 3,2 - 1,6 - -

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

ATS 65 ATS 65 ATS 80

* * * * * *

36 - 20 meter 42 - 27 meter 36 - 20 meter 42 - 27 meter

ATS 80 objectief objectief

36 - 20 meter 42 - 27 meter

* * * * * *

65 mm 65 mm 80 mm 80 mm 65 mm 80 mm

€ 585,00 € 324,00
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€ 540,00 € 650,00 € 360,00
€ 1.890,00 € 1.989,00 € 2.484,00 € 2.583,00 € 1.404,00 € 1.998,00 € 486,00
€ 2.100,00 € 2.210,00 € 2.760,00 € 2.870,00 € 1.560,00 € 2.220,00

10 10 10 10 10 10 10 10 10
drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht*

1380 1405 1550 1575
drukwaterdicht*

3,0 meter 3,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 3,0 meter 5,0 meter combineerbaar met 
zowel ATX als BTX 

uitvoering***

361694
20 - 60x 25 - 50x W 20 - 60x 25 - 50x W ATS 65 ATS 80 20 - 60x 25 - 50x W 1,7* extender

set set set set 100544 100546 122230 100547

oculair oculair ME 1,7x

€ 1.980,00 € 1.980,00 € 2.322,00
** vergrootbereik wordt bepaald door combinatie 

objectief met universeel oculair / eyepiece

terug naar index

€ 2.781,00 € 3.384,00 € 3.726,00 € 801,00 € 1.404,00 € 1.746,00
*   koppeling tussen objectief en oculair is niet drukwaterdicht

€ 3.090,00 € 3.760,00 € 4.140,00 € 890,00 € 1.560,00 € 1.940,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.580,00
10 10 10 10 10 10 10 10 10

4,8 meter 2,1 meter

drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht*
1585 1910 2150

drukwaterdicht* drukwaterdicht*

universeel**

361693

65 mm 85 mm 95 mm 65 mm 85 mm 95 mm
41 - 23 meter 41 - 23 meter 35 - 19 meter 41 - 23 meter 41 - 23 meter 35 - 19 meter

2,1 meter 3,6 meter 3,6 meter 4,8 meter

ATX 65 ATX 85 ATX 95 objectief / body objectief / body objectief / body oculair module oculair module oculair module
BTX

set set set 341760 341761 341762 341763 341764

specificaties

universeel**

terug naar index

25 - 60x 25 - 60x 30 - 70x ATX 65 ATX 85 ATX 95 ATX STX



Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Vergrootbereik** 25 - 60 25 - 60 30 - 70 30 30 35 1,7x
Uittrede pupil in mm 2,6 - 1,1 3,4 - 1,4 3,2 - 1,4 2,2 2,8 2,7

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Model
Uitvoering
Artikelnr

Afbeelding

Instelbaar vanaf (CF)
Gezichtsveld op 1000 m
Objectief
Vergrootbereik** 50 50 60 40 - 100 40 - 100 50 - 120 50 50 60
Uittrede pupil in mm 1,3 1,7 1,6 1,6 - 0,7 2,1 - 0,9 1,9 - 0,8 1,3 1,7 1,6

Kleurcorrectie lens*

Digiscoping * * * * * * * * *
Gewicht … gram
Waterdichtheid
Garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs
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combineerbaar met 
zowel ATX als BTX 

uitvoering***

** vergrootbereik wordt bepaald door combinatie 
objectief met de betreffende oculair module*   koppeling tussen objectief en oculair is niet drukwaterdicht

€ 3.447,00 € 4.050,00 € 4.392,00
€ 3.830,00 € 4.500,00 € 4.880,00

10 10 10
drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht*

2375 2700 2940

* * *

65 mm 85 mm 95 mm 65 mm 85 mm 95 mm 65 mm 85 mm 95 mm

2,2 meter 3,8 meter 5,0 meter 2,1 meter 3,6 meter 4,8 meter 2,2 meter 3,8 meter 5,0 meter

set set set
met extender met extender met extender met extender met extender met extender met extender met extender met extender

BTX 65 BTX 85 BTX 95 ATX 65 ATX 85 ATX 95 BTX 65 BTX 85 BTX 95

*** combinatie met een ATX oculair module ligt niet 
direct voor de hand omdat de ATX oculair module 

een zoom oculair is

terug naar index

€ 2.781,00 € 3.384,00 € 3.726,00 € 3.123,00 € 3.726,00 € 4.068,00 € 1.980,00 € 2.322,00 € 324,00

10 10 10
€ 3.090,00 € 3.760,00 € 4.140,00 € 3.470,00 € 4.140,00 € 4.520,00 € 2.200,00

10 10 10 10 10 10
€ 2.580,00 € 360,00

drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht* drukwaterdicht*
1585 1910 2150 2195 2520 2760 180

pasring EL32 oculair

universeel** universeel**

* * * * * *

65 mm 85 mm 95 mm 65 mm 85 mm 95 mm
41 - 23 meter 41 - 23 meter 35 - 19 meter 38 meter 37 meter 32 meter

2,1 meter 3,6 meter 4,8 meter 2,2 meter 3,8 meter 5,0 meter

set set set set set set 341763 361693 361694
25 - 60x 25 - 60x 30 - 70x 30x 30x 35x ATX BTX 1,7* extender
ATX 65 ATX 85 ATX 95 BTX 65 BTX 85 BTX 95 oculair module oculair module ME 1,7x

terug naar index



Zelf getest
Onze winkelmedewerker Rob Kempers heeft de Europese introductie van de Zeiss 
telescoop bijgewoond op de UK Birdfair. Zijn mening over deze nieuwe topper van 
Zeiss:      " De Zeiss Conquest Gavia 85 is een mooie aanvulling en zeker voor onze 
leden aan te bevelen. Hij ziet er heel degelijk uit, typisch 'Deutsche gruntlichtkeit'.  De 
scsherpstelling is heel nauwkeurig en (wellicht ietsje te-) snel.  Het scherpstelwiel is 
groot en goed gebouwd in de body.  Wat te denken van de close focus van 3,30 
meter, dat is toch mooi!  Hij heeft een degelijke body bekleding waardoor je wellicht 
helemaal geen paraattas nodig hebt.  De universele statiefvoet die rechtstreeks 
aansluit op Manfrotto is ook erg handig.  Het beeld geeft nauwelijks enige vertekening 
; de rand onscherpte is zeer acceptabel.  De adapters voor digischoping en enkele 
adapters voor fotografen met systeemcamera's zijn een mooie aanvulling en zien er 
degelijk uit.  De prijzen van deze accessoires zijn zeker niet te hoog".  

terug naar overzichtblad
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Conquest Gavia 85

De nieuwe Zeiss Conquest Gavia 85 spotting scope met de 45 graden 
inkijk is speciaal ontwikkeld om aan de hoogste eisen van vogelaars en 
natuurliefhebbers te voldoen.                                                                              
Het compacte design en lage gewicht maken deze telescoop - met de 
grote 85 mm lens diameter - ideaal, dankzij de hoge optische prestaties 
en helderheid.                                                                                                                     
" de 60* vergroting en het brede kijkveld zorgen voor een probleemloze 
identificatie van je object, zelfs op grote afstand" aldus Dr.Gerold Dobler, 
Productmanager bij Carl Zeiss Sport Optics GMBH.                                             
" Met de korte dichtbij scherpstelling ('close-focus'), die uniek is in zijn 
klasse, wordt het observeren van kleine (zang-)vogels en bijvoorbeeld 
vlinders een unieke ervaring.                                                                                                                

Met de Zeiss Conquiest Gavia 85 krijg je een high performance telescoop.  
De universele statiefbasis maakt het gemakkelijk om de telescoop te 
koppelen op Manfrotto statieven / statiefkoppen.  De brede scherpstelring 
op de body maakt snel focussen mogelijk.  Verder zal te telescoop zo 
spoedig mogelijk worden uitgebreid met digiscoping accessoires om op of 
aan het oculair te koppelen.



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

draagvermogen
gewicht excl kop

max hoogte excl kop

lengte ingeschoven excl ko

aantal secties

materiaal

inclusief 

garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

gewicht in grammen

maximaal draagvermogen

hoogte

materiaal

inclusief

garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

€ 34,95 € 34,95
€ 171,90
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€ 39,95 € 191,00
€ 49,50 € 302,40 € 543,60 € 96,03 € 132,75 € 31,46 € 31,46 € 35,96

2,5 kg

89 mm

kunststof ; aluminium

snelkoppelplaat

€ 55,00 € 336,00 € 604,00 € 106,70 € 147,50

2,5 kg 5,0 kg 4,0 kg 5,0 kg

5

361697

400 363 360

alle Swarovski 
telescopen

300 363

universeel mono statief 
Flamingo

mono statief 
Flamingo XL

PTH kop en BTX 
combinatie

550 1300 750 930

€ 188,10 € 357,30 € 387,00 € 234,00
€ 209,00 € 397,00 € 430,00

MVH 500 AH DJ 80 VT1S VT2 BR balance rail

€ 260,00

170 cm 190 cm

46 cm 52 cm 46,5 cm (incl kop) 50 cm 58 cm 69 cm

170 cm166 cm 163 cm 146 cm 161 cm 123 mm 134,5 cm (incl kop)

64 cm 64 cm

4 (klip)

12 kg 12 kg 8 kg 18 kg 4 kg 5 kg 5 kg 5 kg
1500 gr 1900 gr

2,5 kg
1460 gr 1860 gr 420 gr 650 gr 510 gr 1400 gr1900 gr (incl kop)

360912 360911 361094 361095 130011 361230 360835 100172 131333
statief Kluut statief Grutto monopod Flamingo mono Flamingo XL autoraam statief Aero 2 CT Travel CT 101 AT 101

terug naar index

5,0 kg

120 mm 115 mm 105 mm 64 mm opvouwbaar opvouwbaar

2,5 kg

1 1 1 1

kunststof ; 
aluminium aluminium

snelkoppelplaat Arca Swiss 
koppeling* snelkoppelplaat snelkoppelplaat snelkoppelplaat losse Arca Swiss 

koppelplaat
1 1 2 1

kunststof aluminium aluminium aluminium aluminium kunststof ; 
aluminium

4 (klip) 3 (klip) 3 (klip)

Carbon poten Aluminium poten aluminium poot aluminium poot aluminium, kunststof aluminium poten Carbon poten Carbon poten Aluminium poten

3 (twist) 3 (twist) 4 (twist) 4 (twist)

1

tas, draagband, 
foamgrips, kompas, spikes

tas, draagband, 
foamgrips, kompas, spikes

tas, polsband, foamgrip tas, polsband, foamgrip snelkoppelplaat
kop, tas, draagband, 

foamgrip, kompas, spikes
draagband, foamgrips, 

kompas, spikes
draagband, foamgrips, 

kompas, spikes
draagband, foamgrips, 

kompas, spikes

1

102149 361696

€ 309,00 € 139,00 € 45,00 € 69,00 € 89,00

P2 DH 101 PTH 128 RC

€ 278,10 € 125,10 € 40,50 € 62,10 € 80,10

361460

* Arca Swiss 
koppelmethodiek vast aan 

kop

geschikt voor

360913

5 5 5 5 1 5 1

terug naar index

130330 361202 361086 361459

universeel geschikt voor de 
BTX combinatie universeel universeel



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs
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€ 89,10

ATS 80 ATX 65 ATX 85 ATX 95

€ 112,50 € 159,30€ 217,80 € 217,80 € 122,40 € 122,40 € 122,40 € 112,50

product beschrijving

ATX

€ 99,00€ 177,00

BTX
oculair module

De originele stay on cases (paraattassen) van Swarovski Optik bieden optimale bescherming voor uw Swarovski telescoop. Geheel op maat geproduceerd voor het juiste model. De bediening van uw 
telescoop blijft perfect. Kleur: groen

€ 242,00 € 242,00 € 136,00 € 136,00 € 136,00 € 125,00 € 125,00

STX
ATM 65 HD ATM 80 HD objectief module objectief module objectief module oculair module oculair module

ATS 65

terug naar index

102306 100910 100912 100910 100912
paraattas (KITE) paraattas paraattas paraattas paraattas

product beschrijving

€ 59,00
€ 89,10 € 53,10 € 53,10

€ 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 59,00

360890 360889

ATS 80 ATM 65 ATM 80

terug naar index

paraattas paraattas paraattas

stay on case stay on case stay on case

360888

ATX 95 objectief
Swarovski

ATX 65 objectief

stay on case

Swarovski Swarovski

€ 89,10 € 89,10 € 89,10

ATS 65
Havik 82 ED Swarovski Swarovski Swarovski

361695
stay on case stay on case stay on case

paraattas
360887

Swarovski
ATX oculair

€ 59,00
€ 53,10

Swarovski

€ 59,00
€ 53,10€ 89,10

stay on case

ATX 85 objectief

paraattas (KITE)
361224

Havik 82

Zie de beschrijving bij 
de overige Kite Skua 
paraattassen

De Kite Skua paraattas beschermt uw telescoop beter bij gebruik, transport en weersomstandigheden. Het waterafstotende neopreen materiaal voelt comfortabel aan en is duurzaam van kwaliteit. De tas past perfect - als een 
sok - om de telescoop heen. Door middel van stevige ritssluitingen kan de tas gemakkelijk aan de telescoop bevestigd worden. De bediening blijft uitstekend mogelijk wanneer u de tas heeft gemonteerd.  Kleur: zwart.  Een 
uitstekend en betaalbaar alternatief voor een originele paraattas.
              
              

122432 122430 360831 360832 341774 341775 360833



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs
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€ 135,00
€ 71,10 € 148,50 € 71,91 € 201,60

NIEUW NIEUW NIEUW

€ 79,00 € 165,00 € 79,90 € 224,00
€ 121,50

heuptas rugtas Conquest Gavia

Waterafstotend ; tijdens 
het gebruik van de 
telescoop kunnen de 
oculairkap en 
objectiefkap vast aan de 
mantel blijven. De stay-
on case is voor een 
optimale bescherming 
geheel op maat van de 
Gavia gemaakt.

3-poot statieven universeel

product beschrijving

Cordura weefsel ; nylon 
banden ; velcro straps ; 
afneembare tas.                          
Snel uw telescoop 
paraat ; drager blijft 
gemonteerd tijdens het 
gebruik van de 
telescoop.

Waterdichte materialen 
; extra verstevigd en 
gevoerd   ; Externe 
bevestigingspunten voor 
statief ; Intern 
bevestigingspunt voor 
telescoop ; Intern 
opbergvak voor 
verrekijker ; volume ca 
32 l.

Waterafstotend ; 
modulaire verdelers en 
speciale vakken voor 
uitvoerige set-up vrijheid 
; waterdichte zak om 
essentiele persoonlijke 
zaken veilig, schoon en 
droog te houden ; totale 
dekking regenhoes

Waterafstotend ; 
verdelers en speciale 
vakken voor uitvoerige 
set-up vrijheid ; 
ingebouwd waterzak 
compartiment met 
drinkslang 
aansluitingen; 
waterdichte zak tbv 
persoonlijke zaken ; 
totale dekking 
regenhoes

6 liter 26 liter

361093 102104 361481 361482
Statiefdrager Statief rugzak Endeavor 400 Endeavor 1600 Stay-on case

terug naar index

€ 99,00 € 99,00 € 99,00 € 99,00 € 215,00 € 215,00 € 180,00 € 180,00
€ 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 89,10 € 193,50 € 193,50 € 180,00 € 180,00

Televid Televid
85 T FL APO 65 APO 82

product beschrijving

Televid 77 Televid 82 TSN 1 / 3 AT 80 KSP 80 HD 65 T FL

De Kite Skua paraattas beschermt uw telescoop beter bij gebruik, transport en weersomstandigheden. Het waterafstotende 
neopreen materiaal voelt comfortabel aan en is duurzaam van kwaliteit. De tas past perfect - als een sok - om de telescoop 
heen. Door middel van stevige ritssluitingen kan de tas gemakkelijk aan de telescoop bevestigd worden. De bediening blijft 
uitstekend mogelijk wanneer u de tas heeft gemonteerd.  Kleur: zwart.  Een uitstekend en betaalbaar alternatief voor een 
originele paraattas.

De originele stay on cases (paraattassen) van 
Zeiss bieden optimale bescherming voor uw 
Zeiss telescoop. Geheel op maat geproduceerd 
voor het juiste model. De bediening van uw 
telescoop blijft perfect. Kleur: zwart

De originele stay on cases (paraattassen) van 
Leica bieden optimale bescherming voor uw 
Leica telescoop. Geheel op maat geproduceerd 
voor het juiste model. De bediening van uw 
telescoop blijft perfect. Kleur: zwart

100511 100512
paraattas paraattas paraattas paraattas paraattas paraattas paraattas paraattas paraattas

levering op bestelling

terug naar index

111253 111250 100905 100900 102379 104273 104275

Leica Leica KOWA Swarovski Kite Diascope Diascope

€ 99,00



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

geschikt voor

Adviesprijs
Ledenprijs

terug naar index

Lens 2 Scope Twist Up Lens 2 Scope Twist Up Lens 2 Scope Twist Up Lens 2 Scope Twist Up Lens 2 Scope Twist Up
361207 361206 361204 361208 361205

Canon Canon Pentax Nikon Sony

product beschrijving

Vergroot de 
brandpuntafstand van 
uw conventionele 
(zoom)telelens met 
factor 10.  Bv een 200 
mm lens haalt een 20x 
vergroting. Ook te 
gebruiken op 
macrolens. Dioptrie 
correctie van -5 tot +3.  
Garantie 2 jaar.

Vergroot de 
brandpuntafstand van 
uw conventionele 
(zoom)telelens met 
factor 10.  Bv een 200 
mm lens haalt een 20x 
vergroting. Ook te 
gebruiken op 
macrolens. Dioptrie 
correctie van -5 tot +3.  
Garantie 2 jaar.

Vergroot de 
brandpuntafstand van 
uw conventionele 
(zoom)telelens met 
factor 10.  Bv een 200 
mm lens haalt een 20x 
vergroting. Ook te 
gebruiken op 
macrolens. Dioptrie 
correctie van -5 tot +3.  
Garantie 2 jaar.

Vergroot de 
brandpuntafstand van 
uw conventionele 
(zoom)telelens met 
factor 10.  Bv een 200 
mm lens haalt een 20x 
vergroting. Ook te 
gebruiken op 
macrolens. Dioptrie 
correctie van -5 tot +3.  
Garantie 2 jaar.

Vergroot de 
brandpuntafstand van 
uw conventionele 
(zoom)telelens met 
factor 10.  Bv een 200 
mm lens haalt een 20x 
vergroting. Ook te 
gebruiken op 
macrolens. Dioptrie 
correctie van -5 tot +3.  
Garantie 2 jaar.

EF / EF-S objectief EF / EF-S objectief F (DX) objectief alpha (DSLR)

€ 299,00 € 299,00 € 299,00 € 299,00 € 299,00

terug naar index

€ 269,10 € 269,10 € 269,10 € 269,10 € 269,10
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product beschrijving



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

materiaal

inclusief

garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

materiaal

inclusief
garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

€ 505,00 € 505,00 € 505,00 € 505,00
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€ 454,50 € 454,50 € 454,50 € 454,50 € 454,50 € 454,50
€ 505,00 € 505,00

geschikt voor
ATX , STX ATS , STSATX , STX ATS , STS

TLS APO 30 mm
341769 341770 361491 361508

ATX , STX ATS , STS

361686 361685
TLS APO 30 mm TLS APO 23 mm TLS APO 23 mm TLS APO 43 mm TLS APO 43 mm

terug naar index

omschrijving

geschikt voor

terug naar index

aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

aansluitbus aansluitbus aansluitbus aansluitbus aansluitbus aansluitbus

10 10 10 10 10 10

omschrijving
tbv spiegelreflex 

camera's hoogwaardig 
digiscoping hulpstuk ; 

bevat 30 mm lens

tbv spiegelreflex 
camera's hoogwaardig 
digiscoping hulpstuk ; 

bevat 30 mm lens

tbv systeemcamera's 
hoogwaardig 

digiscoping hulpstuk ; 
bevat 23 mm lens

tbv systeemcamera's 
hoogwaardig 

digiscoping hulpstuk ; 
bevat 23 mm lens

tbv fullframe camera's 
hoogwaardig 

digiscoping hulpstuk ; 
bevat 43 mm lens

tbv fullframe camera's 
hoogwaardig 

digiscoping hulpstuk ; 
bevat 43 mm lens



Artikel
Artikelnr

Afbeelding

materiaal

inclusief

garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

Artikel
Artikelnr

Afbeelding

materiaal

inclusief

garantie in jaren
Adviesprijs
Ledenprijs

*) zie hyperlink

1 1 1 1

€ 107,10 € 156,60 € 156,60 € 19,80 € 19,80 € 19,80

Assortiment verrekijkers winkel Vogelbescherming Nederland - per 1 juli 2017.  Adres: Boulevard 12  3707 BM Zeist. Openingstijden: di t/m vrij 10-17 uur ; zaterdag 10-16 uur. Zondag en maandag gesloten.                                                                                                                                                                           
Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.  Alle voornoemde prijzen zijn inclusief BTW.   Of surf naar  www.vogelbeschermingshop.nl/verrekijkers

€ 119,00 € 174,00 € 174,00 € 22,00 € 22,00 € 22,00

aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium

1 1

omschrijving

Foto adapter voor de 
iPhone 5/5s/SE.    
Wordt geleverd 
zonder ring.   
Meerdere 
ringdiameters los te 
koop

Foto adapter voor de 
iPhone 6s.    Wordt 
geleverd zonder ring.   
Meerdere 
ringdiameters los te 
koop

Foto adapter voor de 
iPhone 6.    Wordt 
geleverd zonder ring.   
Meerdere 
ringdiameters los te 
koop

Losse ring voor 
toepassing met PA-i5 , 
PA-i6/6s

Losse ring voor 
toepassing met PA-i5 , 
PA-i6s , PA-i7

zie ook prijslijst 
verrekijkers

geschikt voor
BTX , CL companion ; 
EL32 ; EL42 ; EL50 ; 

SLC42 ; SLC56mits passende ring mits passende ring mits passende ring ATM

diverse telescopen diverse telescopen diverse telescopen ATX , STX ATS , STS

361025 361511 361284 361123 361122 4 soorten
PA-i5 PA-i6s PA-i6 PA-i5 / PA-i6(s) PA-i5 / PA-i6(s) PA-i5 / PA-i6(s)

€ 26,10 € 58,50 € 71,10

terug naar index

€ 53,91 € 53,91 € 53,91 € 53,91 € 53,91 € 10,76
neem uw verrekijken of telescoop of camera mee om te zien of er een passende ring is

€ 59,90 € 59,90 € 59,90 € 59,90 € 59,90 € 11,95 € 29,00 € 65,00 € 79,00
1 1 1 1 1 1 1 1 1

adapter voor de 
ExoLenshouder

houder voor de iPhone 
6/6s en de Samsung 
Galaxy S6/ S6 Edge, 

aan te vullen met 
adapter

geschikt voor camera's 
met verwisselbare lens ; 
APS-C sensoren van 22 
tot 50 mm en fullframe 
sensoren van 35 tot 80 

mm

oa Kowa telescopen ; 
Swarovski ATS / ATM

oa Kowa telescopen ; 
Swarovski ATS / ATM

oa Kowa telescopen ; 
Swarovski ATS / ATM

oa Kowa telescopen ; 
Swarovski ATS / ATM

oa Kowa telescopen ; 
Swarovski ATS / ATM

aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium kunststof aluminium aluminium aluminium

Gavia 85 Gavia 85 Gavia 85

361758

geschikt voor
361371  (56)

diversen M49, M52 en M58

361372  (59)

TSN IP4S TSN IP5S TSN IP6 TSN GAS4 TSN GAS5 smartphone adptr ExoLensadapter ExoLenshouder Fotoadapter

terug naar index

361323 361322 361340 361324 361341 361370  (55)

omschrijving smartfone adapter voor 
de iPhone 4 en 4S

smartfone adapter voor 
de iPhone 5 en 5S

smartfone adapter voor 
de iPhone 6 en 6s

smartfone adapter voor 
de Samsung Galaxy S4

smartfone adapter voor 
de Samsung Galaxy S5

voor de doe-het-zelver.     
Aanbrengen op het 
achterblad van 
smartfone case.  Dia- 
meters 55, 56, 59 mm

2 verschillende ringen 2 verschillende ringen 2 verschillende ringen 2 verschillende ringen 2 verschillende ringen 1 ring



BTX

 

terug naar index
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tevens PA-i6/6s

De TLS APO adapters zijn niet geschikt voor de BTX oculair module. De BTX oculair module bevat twist-
ups van de maat van de EL 32 kijker. De iPHONE adapters kunnen met de EL 32 pasring worden 
toegepast.

tevens PA-i6/6s
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Combinatie mogelijkheden verschillende telescoop systemen en camera's

binnenkort ook TLS APO voor full frame camera leverbaar zowel voor de ATS als voor de ATX modellen 

http://nl.swarovskioptik.com/travel/honing-your-skils-c220705


terug naar index

Door een zorgvuldige samenstelling van verschillende lenselementen 
(vaak meerdere keren achter elkaar in het objectief) wordt het brandpunt 
van de verschillende kleuren in het spectrum verschoven. Daarnaast 
worden ook verschillende coatings aangebracht die verschillende effecten 
tot doel hebben. Wanneer dat goed gebeurt vallen de brandpunten van de 
verschillende kleuren (nagenoeg) samen en wordt het licht optimaal door 
de optische elementen geleid.  Deze ingrepen vereisen een grote 
nauwkeurigheid in de samenstelling van het lensmateriaal en in de opbouw 
van de verrekijker of telescoop.

Het invallende licht wordt gebroken / afgebogen door het lenslichaam. Het 
licht wordt ontleed in de 'kleuren van de regenboog'.  Doordat elke kleur in 
het spectrum zijn eigen golflengte heeft vallen de verschillende 
brandpunten van alle kleuren niet in hetzelfde punt samen.

Wat gebeurt er ?
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Consequentie voor de gebruiker: Consequentie voor de gebruiker:

Wat gebeurt er ?

Door de verschillende brandpunten voor elke kleur vallen deze niet op 
hetzelfde punt samen op het moment dat het ons oog bereikt.  Daardoor 
ontstaat in onze beleving een kleurvertekening. Hoe groter de 
zoomafstand, des te groter de kleurafwijking.

Wanneer de verschuiving van de brandpunten van de verschillende 
lichtkleuren goed verloopt neemt ons oog nauwelijks tot geen 
kleurvertekening waar. Een optimale samenstelling van het lensmateriaal 
waarborgt een goede lichtdoorlatendheid.

met kleurcorrectie lens (ED / HD)zonder kleurcorrectie lens
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de SSR II stabilisator in actie

de BTX met de PTH kop en BR balancerail in actie

terug naar index

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJjh7BIn-Y

https://www.youtube.com/watch?v=ZlJjh7BIn-Y
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