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TEST VAN NIEUWE 8x42 en 10x42 KIJKERS: 

 LEICA NOCTIVID, SWAROVSKI EL-SV, SWAROVSKI SLC-WB , ZEISS VICTORY SF EN ZEISS VICTORY HT. 

Dr. Gijs van Ginkel 

Mei 2017 

VOORAF:  

DE INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE OPEN BRUG KIJKER. 

Sinds het begin van de massa productie van prisma kijkers omstreeks 1894-1895 zijn er verschillende typen 

kijkers met open brug gemaakt. In 1999 presenteerde de Oostenrijkse kijker fabrikant Swarovski echter een 

heel nieuw type open brug kijker met type aanduiding Swarovski EL. De EL kijkers en zijn opvolgers waren 

een enorm succes, zozeer zelfs, dat het Swarovski op de kaart zette van een solide en een vooral in 

jagerskringen bekend merk, tot één van de internationale top kijker- en telescoop fabrikanten. Omdat Swarovski 

continue sleutelt aan verbeteringen van ook al bestaande producten, kreeg de EL lijn in 2010 een vervolg met 

een nieuw vormgegeven kijkerhuis en vlakveld optiek, waarin randonscherpte helemaal of vrijwel is 

verdwenen: de SWAROVISIONS EL-SV. In 2015 is de EL-SV lijn verder verbeterd c.q nog functioneler 

gemaakt met het zgn. FieldPro systeem: dat bestaat onder andere uit een handig draagriem koppelings- en 

gebruikssysteem. Hier is de meest recente versie van deze 8x42 EL-SV onderzocht (de 10x42 EL-SV was 

helaas niet beschikbaar). 

Het open brug ontwerp van Swarovski kreeg navolging door andere fabrikanten en ongeveer 15 jaar na 

Swarovski introduceerde ook Zeiss in het hoger prijssegment een serie open brug kijkers, de Zeiss Victory SF 

lijn, die (pikant genoeg) werd ontworpen  en in de steigers gezet, door twee mensen, die een aantal jaren 

daarvoor mede aan de wieg van de Swarovski EL hadden gestaan, maar die de oversteek hadden gemaakt van 

Swarovski naar Zeiss. De Victory SF heeft diverse kenmerken, die hem onderscheiden van de EL, maar dat 

komt in dit onderzoek verderop aan bod.  

Door de jaren heen heeft Leica heel eigen vormgegeven kijkers uitgebracht, veel daarvan elegant van vorm met 

mooie optiek. Recent heeft Leica zich ook gewaagd aan het open brug concept met de introductie van de Leica 

Noctivids 8x42 en 10x42. Hierbij hebben, voor zover mij bekend, de ontwerpers van de Swarovski  EL en 

Zeiss Victory SF geen rol gespeeld. Voor de optische constructie hebben de Leica ingenieurs niet het pad van 

Swarovski en Zeiss gevolgd, want die laatstgenoemde fabrikanten hebben vlakveld optiek verwerkt in de EL-

SV en SF kijkers, maar Leica heeft dat niet gedaan. Naast de nieuwe Noctivids blijven gelukkig ook de alom 

gewaardeerde Leica Ultravid kijkers in het leveringsprogramma.  De laatstgenoemde kijkers combineren 

compacte vormgeving en relatief laag gewicht met prima optische prestaties. Deze kijkerlijn is hier niet nader 

onderzocht na ons onderzoek van maart 1016, waarin de Ultravid HD-plus uitvoerig aan de tand is gevoeld. 

Om u het vergelijken gemakkelijker te maken heb ik de centrale onderzoeksgegevens van de nieuwste Ultravid 

HD-plus naast die van de nu geteste Noctivids in een tabel gezet. 

Swarovski heeft naast de EL-serie ook de SLC kijker lijn in productie: een klassiek vormgegeven dakkant 

kijker wat behuizing betreft, maar optisch geheel voldoend aan de modernste optische eisen. Oorspronkelijk 

was de SLC serie aangeduid met de afkorting SLC-HD, waarbij HD staat voor High Definition, wat op 

zichzelf niet zoveel zegt over de precieze invulling van die afkorting, maar uit de context van het 

voorlichtingsmateriaal blijkt, dat de zowel de mechanische als de optische eisen aan hoge kwaliteitsnormen 

voldoen. Ook de SLC-HD lijn is  verder geëvolueerd en heet nu SLC-WB d.w.z. dat Swarovski om de prijs te 

kunnen verlagen en de kijkerlijn concurrerender te maken met andere kijkers op de markt de kortste 

instelafstand van ongeveer 1,5 m vergroot heeft naar 2,8-3 meter, het kijkerhuis van een ander type bekleding 

heeft voorzien en het gewicht van de kijker naar beneden heeft weten te brengen, zie de tabellen en de in italics 

herhaalde tekst uit een vorig test rapport. 
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 Zeiss heeft zijn klassieke hoogwaardige serie dakkantkijkers onder de naam Victory FL naar het museum 

verwezen en een  volkomen nieuwe Victory HT kijker lijn  ontworpen (alleen de 8x32 Victory FL is nog 

overgebleven in het FL leveringsprogramma). Het resultaat is een nieuw en slank vormgegeven kijkerhuis, 

waarin onder andere het zogenaamde  High Transmission optisch glas is gebruikt, vandaar de naam Victory 

HT voor deze kijkers. High Transmission glas is een door glas fabrikant Schott recent ontwikkeld optisch glas, 

dat meer licht doorlaat dan tot nu toe gebruikte soorten optisch glas. (Leica en waarschijnlijk ook Swarovski 

gebruiken dat nieuwe glastype overigens ook in hun nieuwste kijkers). Om ervoor te zorgen, dat de Zeiss HT 

kijkers zoveel mogelijk licht doorlaten is niet alleen HT glas gebruikt, maar zijn de Zeiss HT kijkers ook 

voorzien van zgn. Abbe-König dakkant prisma’s, die één reflectievlak minder hebben dan de Schmidt-

Pechan dakkant prisma’s, die in alle andere kijkers in deze test worden gebruikt, waardoor deze meer licht 

doorlaten.  Bovendien ontbreekt bij Abbe-König prisma’s een spiegelvlak waardoor reflectielicht kan 

ontsnappen, wat bij Schmidt-Pechan prisma’s wel het geval is. Bij laatstgenoemde dakkantprisma’s is het 

daartoe nodig om dat “ontsnappingsvlak” te voorzien van een reflecterende spiegelcoating, wat alle top 

fabrikanten tegenwoordig ook doen overigens. 

Dit onderzoek is opgezet om te onderzoeken wat de prestaties zijn van de recent op de markt gebrachte serie 

open brug kijkers: de Leica Noctivids 8x42 en 10x42 in vergelijking met de al langer bestaande Swarovski 

8x42 EL-SV (de 10x42 EL-SV was helaas niet beschikbaar voor dit onderzoek) en  de Zeiss Victory SF 8x42 

en 10x42 kijkers. 

Ter vergelijking zijn ook de “klassieke” Swarovski SLC-WB 8x42 en 10x42 en de Zeiss Victory HT 8x42 en 

10x42 onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in bijgevoegde tabellen en gemeten transmissie 

curves.    

 

DE NIEUWE LEICA NOCTIVIDS 8X42 EN 10X42. 

Wat ontwerp van het kijkerhuis betreft zien de Noctivids er mooi uit en voelen degelijk aan. De kijkers zijn 

voorzien van een zeer licht opgeruwde matzwarte hard rubber bekleding die prettig aanvoelt. De Noctivids 

hebben rubber objectiefdoppen, die stevig verankerd zitten aan het kjjkerhuis. Overigens kun je die er zelf met 

enig wurmen wel afhalen, ideaal voor die gebruikers, die een afschuw hebben van objectiefdoppen. 

Handligging en bedieningsgemak. 

Als je de kijker ter hand neemt vallen drie zaken onmiddellijk op:  

(a) als je kijker zo vastpakt, dat de wijsvinger voor scherpstelling in de beste d.w.z de meest ontspannen positie 

ligt dan vallen de riemogen zeer hinderlijk in de muis van de hand: constructief niet de prettigste oplossing. 

(b) de opening van de open brug tussen de twee kijkerbuizen is smal, smaller dan bij de Swarovski EL-SV en 

bij de Zeiss Victory SF. Dat betekent dat je niet optimaal gebruik kunt maken van die openbrug omdat dikkere 

vingermaten er niet tussen passen. 

(c ) de Leica Noctivids zijn vrij zwaar, vergelijkt u maar met de andere kijkers in de tabellen. 

(d) Als je de kijker eenmaal vasthebt, met de hand zo, dat de riemogen niet in de muis van de hand vallen, dan 

ligt  de wijsvinger scheef ten opzichte van de andere vingers en dat heeft een zekere spanning tot gevolg, die 

het scherpstellen minder prettig maakt. Het scherpstelwiel staat daarbij ook nog wat hoger ten opzichte van het 

kijkerhuis (net als bijv  bij de Zeiss Victory HT, maar dat is lager en handiger geplaatst ten opzichte van de 

oculairen en dat is ergonomisch veel beter) en dat maakt de gebruiker ook minder gelukkig.  

(e) Aan de kijkerriem hangt de kijker niet volkomen vlak op de borst en dat is niet prettig. 

De oogschelpen. 

De oogschelpen draaien met enige weerstand in en uit met verschillende tussenstops: dat voelt solide aan en je 

kunt de oogschelpen zo zetten dat je met bril op of zonder bril de optimale afstand van de oculair lens kunt 

instellen. Die oogschelpen kun je er zelf uithalen en weer inzetten. Leica gebruikt daarvoor een stroeve bajonet  
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constructie en die werkt prima, maar je moet wel even weten hoe het werkt, anders kun je snel wanhopig 

worden. Persoonlijk vind ik een schroefdraad vatting comfortabeler, maar dat is een kwestie van smaak. 

 

Het scharnier tussen beide kijkerbuizen. 

Dat draait soepel met prima weerstand. De eerste serie Noctivids had daar een probleem mee, want je kon beide 

kijkerbuizen ongeveer 1 mm van elkaar trekken uit het scharnier, maar dat heb ik bij de test exemplaren niet 

meer gezien, in orde dus. 

De scherpstelling. 

Het scherpstelwiel van de Noctivids is prettig breed en voorzien van brede ribbels voor optimale grip. Het loopt 

zeer soepel beide kanten op. Voor aanpassing van het verschil in oogsterkte moet het wiel worden uitgetrokken, 

verdraaid tot de goede stand is ingesteld en weer ingedrukt. Werkt prima. De Swarovski kijkers hebben een 

identieke constructie.  

De optische kwaliteit. 

De Noctivids leveren een mooi rustig beeld met een zeer kleine zone van onscherpte aan de beeldranden. Niet 

ver van het centrale beeld worden langs beeldlijnen kleurrandjes zichtbaar d.w.z. dat kleurschifting niet 100% is 

weggewerkt. Vergeleken met de andere kijkers uit dit onderzoek is het bij de Noctivids het sterkst. Dat zou je 

niet verwachten bij zo’n top optiek fabrikant als Leica. Bij het kijken naar felle lichtbronnen onder diverse 

kijkhoeken houden de Noctivids zich prima, geen inwendige reflecties c.q. strooilicht te zien. 

De kleurweergave is niet perfect d.w.z. effen witte vlakken worden zeer lichtrood gekleurd. Dat is volkomen in 

overeenstemming met het verloop van de transmissie curve, die van het blauwgroen heel langzaam oploopt naar 

het rood (600-680 nm). Dat is een bewuste keuze van Leica, want het geeft het kijkerbeeld een warme 

kleurimpressie en er is een grote groep kijkers die daarvan houdt. Swarovski en Zeiss hebben gekozen voor een 

perfecte kleurweergave, die effen witte vlakken ook perfect wit kleuren, maar daar kunnen intense stammen 

twisten over ontstaan. Ik meld alleen wat we waarnemen en wat de transmissie spectra zeggen. U kunt zelf wel 

beslissen wat u prettig vindt. Overigens heeft de keuze van Leica wel het gevolg, dat bijv. gele en rode  kleuren 

in het beeldveld zwaarder of intenser ingekleurd worden, sommige noemen het daarom meer verzadigde 

kleuren. 

Het beeldveld van de Noctivids is met resp. 135m/1000m voor de 8x42 en 112m/1000 m voor de 10x42 geheel 

in lijn met de collega kijkers van de andere hier onderzochte kijkers met uitzondering van de Zeiss SF’s, die een 

aanzienlijk groter beeldveld hebben. Gezien de specificaties van de Noctivids en de beperkingen van zijn open 

brug kan men de kijkers misschien beter vergelijken met de Swarovski SLC-WB en Zeiss Victory HT kijkers, 

maar dat kunt u zelf wel aan de hand van de tabellen. 

 

In maart 2016 heb ik de Swarovision EL 8,5x52, de SLC-WB 8x42, de Zeiss Victory SF 8x42 en de Zeiss 

Victory HT 8x42 uitvoerig onderzocht. Wat ik bij dat onderzoek heb opgeschreven zal ik hieronder herhalen, 

omdat de prestaties van die kijkers niet zijn veranderd in de tijd tussen maart 2016 en maart 2017, zodat u daar 

niet naar hoeft te zoeken. Wat ik daar heb geschreven voor de Swarovski 8,5x42 en Swarovski-Zeiss 8x42 geldt 

in feite net zo voor de 10x42 kijkers van die fabrikanten, met dien verstande, dat de specificaties natuurlijk 

anders zijn, maar dat kunt u uit de tabellen en de spectra zelf wel lezen:  

Citaat uit de test van maart 2016: 

 “De Swarovski EL-SV 8,5x42 is inmiddels al weer sinds 2009-2010 op de markt. Het was en is de opvolger 

van de EL serie, die bij zijn introductie omstreeks 1999 een golf van nieuwe gebruikers teweeg bracht door de 

uitstekende optische prestaties in combinatie met een hoog niveau van gebruikscomfort. De Swarovisions 

kregen vergeleken met de oorspronkelijke EL een slanker kijker body, maar ingrijpender was de verbetering 

van de optische prestaties door het gebruik van (Swarovision) vlakveld optiek. Dat levert een kijkerbeeld op, 

dat scherp is over het hele beeldveld. Randonscherpte door optische vertekening (in de Engelse literatuur 
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aangeduid als “pincushion” vertekening zijnde kussenvormige vertekening) is daarmee uitgebannen. Voor een 

kleine groep gebruikers kan deze vlakveld optiek echter het gevoel opleveren, dat het beeld als het ware golft 

als men de kijker bijvoorbeeld langs de horizon beweegt. Het effect wordt in de kijker literatuur “globe”effect 

of  (ook maar weer in de taal van onze zelf kolonisatie, het Engels) ook wel het “rolling ball” effect genoemd. 

Het effect wordt veroorzaakt door het verwerkingssysteem van optische signalen uit het oog, maar dat 

verwerkingssysteem werkt niet voor ieder mens hetzelfde, zodat ook niet iedereen dit “globe” effect ervaart.  

De hier geteste 8,5x42 EL Swarovision heeft een kortste instelafstand van 1,4 meter, prettig voor ieder die 

vlinders en andere kleine dieren van nabij wil bekijken. Het gezichtsveld van 133m/1000 m behoort  in dit 

gezelschap tot het gemiddelde en de snelheid van scherpstellen lijkt met 2,5 rotaties van dichtbij tot oneindig 

vrij langzaam, maar Swarovski heeft een verrassing in petto in de vorm van een zgn. dual focus constructie. 

Dat betekent dat ongeveer 10 meter tot oneindig 1 volledige omwenteling nodig is en van 10 meter tot 1,4 meter 

1,5 omwentelingen, zodat  het een voldoende mix is van snelheid en nauwkeurigheid. De draaiweerstand van 

het door mij onderzochte exemplaar is iets groter dan de draaiweerstand van de hier onderzochte SLC kijker, 

maar deze is toch nog voldoende laag om aangenaam te zijn. Alles bij elkaar zijn de Swarovsions mooie kijkers 

met goede optische prestaties en prima gebruikscomfort.  Mocht er iets misgaan met de kijkers van Swarovski, 

dan kan de gebruiker terugvallen op een voortreffelijke service, daarmee  heeft Swarovski internationaal een 

zeer grote reputatie verworven. 

Intermezzo: 

Binnen het raam van de geldende bedrijfsfilosofie van Swarovski: “verbeteren van  dat wat al goed is”  heeft 

het bedrijf een aantal veranderingen/verbeteringen aangebracht in zijn kijkers van de Swarovision EL serie, die 

tot doel hebben het gebruikscomfort van de kijkers te verbeteren. Ze worden gepresenteerd onder de naam 

FieldPro-package, dat bestaat uit de volgende onderdelen: 

-a- het bevestigingssysteem voor de draagriem en de draagriemen zelf zijn veranderd. Aan de zijkant van het 

kijkerhuis is daartoe een knopvormige connector aangebracht, met een bajonetvatting, waaraan de draagriem 

snel kan worden gekoppeld. De connector heeft een as, die vrij draaibaar is loodrecht op het kijkerhuis, zodat 

de riem vrij kan  draaien om die as. Daardoor is het in de knoop draaien van de riem nauwelijks meer 

mogelijk. Uiteraard zijn dan alleen de riemen van Swarovski zelf voor dat systeem te gebruiken. Gelukkig wordt 

bij de nieuwe bajonet vatting ook een accessoire geleverd, bestaande uit een draagoog, zodat ook de klassieke 

riemen kunnen worden gebruikt (erg prettig als je liever geen riem met breed, veel ruimte innemend, nekstuk 

wilt gebruiken vanwege compactheidseisen bij rugzaktochten of andere reizen, waarbij je het totale kijker 

volume zo klein mogelijk wilt houden). 

-b- om te voorkomen dat de dioptriecorrectie onbedoeld verandert is een vergrendelingsfunctie aangebracht. 

Die bestaat uit een draaibaar schijfje bovenop de dioptrieknop. De knop heeft twee standen: vast en los. Het zal 

duidelijk zijn, dat bij de stand “ vast” de ingestelde dioptrie instelling muurvast is vergrendeld: een zinvolle 

verbetering. 

-c- De oculair en objectief beschermkappen zijn vernieuwd. De oculair beschermkap is compacter en lichter, de 

objectiefdoppen hebben een verbeterd bevestigingssysteem gekregen, zodat je ze niet zo gemakkelijk meer 

kwijtraakt in het veld. 

-d- Niet alleen voor de Swarovision EL’s maar voor alle Swarovski kijker zijn de opbergtassen veranderd. Ze 

heten nu Field Bag Pro, maar waar het op neer komt is, dat ze minder volumineus zijn dan de oude serie tassen 

en ook gemakkelijker in het gebruik. 

De Swarovski SLC-WB 8x42 (2015)  

Om meteen maar misverstanden uit de weg te ruimen getuige sommige discussies op internet: de nieuwe SLC-

WB heeft exact dezelfde optische en kijkerhuis constructie als de “oude” SLC-HD. Dat wil zeggen, dat de 
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compacte kijker constructie van de SLC is gebleven inclusief HD optiek. Maar met de naamsverandering heeft 

Swarovski van SLC-HD naar  SLC-WB wel enkele wijzigingen aangebracht. 

 Dat zijn : 

-a- een gewichtsverlaging van omstreeks 50 gram (SLC-HD = 847 gram , de nieuwe SLC-WB = 790 gram) 

-b- De kortste instelafstand is van 1,8 meter bij de SLC-HD vergroot naar 2,8 meter bij de nieuwe SLC-WB (in 

de Swarovski folder staat een kortste instelafstand vermeld van 3,2 meter, maar met een geijkte elektronische 

afstandmeter heb ik 2,8 meter gemeten) 

-c- De kijkerhuis bekleding is vernieuwd en heeft een iets andere kleur groen en is voorzien van een grijpvast 

ribbelpatroon. 

-d- De prijs is aanzienlijk verlaagd en dat heeft niet te maken met een verandering van de kwaliteit, maar het is 

louter een tactische beslissing van Swarovski om de SLC-WB kijkers aantrekkelijker te positioneren ten 

opzichte van de  duurdere Swarovisions met open brug en ten opzichte van een aantal kijker modellen van 

andere top fabrikanten zoals o.a. Leica en Zeiss. 

Door zijn aanzienlijk lager prijs en door zijn specificaties die vergelijkbaar en voor sommige aspecten zelfs 

beter zijn dan die van de Leica Ultravid HD-plus (bijv. groter totaal en groter effectief scherp gezichtsveld, 

hogere lichttransmissie en langer eyerelief, zie tabel 2) is  de vernieuwde  SLC-WB een ongeveer 30 gram 

zwaarder alternatieve keuze voor de nieuwe Leica Ultravid HD-plus. Ook voor de mooie, zeer heldere, maar 

duurdere  Zeiss HT kijkers is deze vernieuwde SLC-WB een alternatief door zijn compactheid, lager gewicht  en 

optische prestaties.  De HT wint het voor wat betreft beeldhelderheid door zijn  zeer hoge lichttransmissie van 

94% bij 550 nm, maar met ongeveer 90% blijft de SLC-WB daar niet ver vanaf en niet getrainde gebruikers 

zullen misschien moeite hebben om het helderheidsverschil te zien.  Maar ook hier is de aanzienlijk lager prijs 

van de SLC-WB in het voordeel t.o.v. de duurdere HT. De totale beeldkwaliteit van de vernieuwde SLC-WB is 

identiek aan die van zijn voorganger nl. uitstekend.  

Accessoires. 

Alle kijkerfabrikanten uit dit onderzoek leveren bij de kijkers: 

- Een tas. In alfabetische volgorde: 

De tas van de Leica Noctivids is zeer basaal en zo ontworpen, dat je de tas kunt gebruiken, hangend aan de 

kijkerriem. Voor wie dat handig vindt, prima, ik zou dat zelf nooit kiezen. 

De Swarovski tassen zijn eenvoudig en licht met een eigen riem bevestigingssysteem. Dat werkt goed en de 

kijkers zijn goed beschermd bij transport. 

De tas van de Zeiss SF is groot met een zeer harde schil. De kijker is wel goed beschermd, maar het geheel 

neemt wel erg veel ruimte in en is naar mijn mening niet handig bij transport bijv. in de rugzak, maar daar 

kunt u natuurlijk heel anders over denken. 

De tas van de Zeisss HT is wel handig en licht met een clip sluiting en ziet er goed uit. De kijker is goed 

beschermd bij transport en de tas is ook niet al te groot en dik. 

 

Conclusie. 

De Leica Noctivids zijn op zich mooie kijkers met minpunten, die je voor een kijker in deze prijsklasse niet zou 

verwachten zoals het lager gebruikscomfort en de resten van kleurdispersie. Swarovski en Zeiss doen het wat 

dat alles betreft beter met hun EL-SV en SF open brug kijkers. Wel zijn de Noctivids zeer goed beschermd 

tegen strooilicht.  

 

Met dank aan:  House of Outdoor & Optics in Maarssen, www.housefoutdoor.com voor het beschikbaar stellen van de test kijkers en  

Ing. Dave van den Heuvel voor zijn inspanningen bij het meten van de transmissie spectra. 

 

 

http://www.housefoutdoor.com/
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TABEL 1 

Kijker Leica Noctivid 

8x42 

Swarovski EL-SV 

8,5x42 

Swarovski SLC 

8x42-WB 

Zeiss Victory SF 

8x42 

Zeiss Victory HT 

8x42 

Gewicht (g) 887 g 870 g 790 g 790 g 834 g 

Kortste instel afstand focus) 1,87 m 1,35 m 2,9 m 1,5 m 1,75 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 135m/1000 m 133m/100m 136m/1000 m 148m/1000m 136m/1000m 

Drukwaterdicht Ja Ja Ja Ja Ja 

Kijker gevuld met droog  

stikstof gas  

Ja Ja Ja Ja Ja 

Type prisma Schmidt-Pechan 

dakkant prisma 

Schmidt-Pechan 

dakkant prisma 

Schmidt-Pechan 

dakkant prisma 

Schmidt-Pechan 

dakkant prisma 

Abbe-König 

dakkant prisma 

Prisma coatings: 

Fase correctie coating voor 

optimale scherpte 

Ja , P40 fase 

correctie coating 

Ja, Swarobright fase 

correctie coating 

Ja, Swarobright fase 

correctie 

Ja Ja 

Correctie bereik voor 

oogsterkte verschil 

+/- 4 dioptrie +/- 5 dioptrie +/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 

tussen oogpupillen 

56-74 mm 54-74 mm 56-74 mm 55-76 mm 54-76 mm 

Aantal rotaties 

scherpstelwiel close focus 

tot oneindig 

2 2,5 2,2 1,9 1,75 

Gemeten uittree pupil P 5,15 mm 4,9 5,2 5,0 5,3 

Gemeten objectief diameter 

O 

41,65 mm 41,5 mm 41,8 mm 41,0 mm 42,1mm 

Berekende vergroting  

V= O/P 

8,1x 8,47x 8,0x 8,2x 7,9x 

Lichttransmissie 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

88% 

90,1% 

 

88% 

89% 

 

88,2% 

90,1% 

 

87,2% 

89,4% 

 

92,6% 

94% 

Oogschelpen In-uitdraaibaar,  

vier tussenstops. 

Zelf te 

verwijderen via 

stroeve bajonet 

vatting. 

In-uitdraaibaar met 

vier tussenstops. Zelf 

te verwijderen via 

schroefdraadvatting 

In-uitdraaibaar met 

vier tussenstops. Zelf 

te verwijderen via 

schroefdraadvatting 

In-uitdraaibaar met 

vier tussenstops. 

Zelf te verwijderen 

via 

schroefdraadvatting 

In-uitdraaibaar met 

vier tussenstops. 

Zelf te verwijderen 

via 

schroefdraadvatting 

Vrije oogafstand (eye relief) 

in mm c.q geschiktheid 

voor brildragers 

19 mm 20 mm 18,5 mm 18 mm 16 mm 

Randonscherpte Gering  Perfect, vlakveld 

optiek 

Gering Gering, vlakveld 

optiek maar geen 

100% vlak beeld 

Gering 

Lens coatings 

 

High-Lux HLS 

antireflectie 

coatings, 

AquaDura 

coating 

Swarotop, Swarodur 

en Swaroclean 

coatings 

Swarotop, Swarodur 

en Swaroclean 

coatings 

Lotutec, T* coatings Lotutec, T* coatings 

Geschikt voor waarnemen  

met bril op 

Ja Ja Ja ja Ja 

Kleurweergave Goed, geringe 

nadruk op rood 

geeft  warme 

kleurweergave 

Uitstekend, neutraal Uitstekend, neutraal Uitstekend, neutraal Uitstekend, neutraal 

 

Restanten kleurschifting Kleurrandjes aan 

rand beeldveld 

gering gering gering gering 

 

 Handligging Goed met enkele 

kanttekeningen  

uitstekend Uitstekend uitstekend uitstekend 

 

Gebruikscomfort ++++ ++++++ +++++ ++++++ +++++ 

 

Kijkerhuis bekleding Zwart hard rubber Groen hard rubber Groen hard rubber Zwart hard rubber Zwart hard rubber 

Accessoires Tas, riem. 

Regenkap,  

objectiefdoppen  

Tas, riem, 

regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, 

regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, 

regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, 

regendeksel, 

objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 

Eindoordeel ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ 

Prijs  2625 euro 

 

2500 euro 1670 euro 2445 euro 2185 euro 
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TABEL 2 

Kijker LEICA Noctivid 

10x42 

Swarovski SLC   

10x42 WB 

Zeiss Victory SF  

10x42  

Zeiss Victory HT  

10x42 

Gewicht (g) 896 g 762 g 790 g 864 g 

Kortste instel afstand focus) 1,8 m 2,85 m 1,55 m 1,9 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 112m/1000m 110m/1000m 120m/1000m 110m/1000m 

Drukwaterdicht Ja Ja Ja Ja 

Kijker gevuld met droog  

stikstof gas  

Ja Ja Ja Ja 

Type prisma Schmidt-Pechan 

dakkant prisma 

 

Schmidt-Pechan dakkant 

prisma 

Schmidt-Pechan dakkant 

prisma 

Abbe-König dakkant prisma 

Prisma coatings: 

Fase correctie coating voor 

optimale scherpte 

Ja , P40 fase 

correctie coating 

Ja, Swarobright fase 

correctie coating 

Ja, P-coating Ja, P-coating 

Correctie bereik voor 

oogsterkte verschil 

+/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie +/- 4 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 

tussen oogpupillen 

56-74 mm 56-74 mm 55-76 mm 54-76 mm 

Aantal rotaties 

scherpstelwiel close focus 

tot oneindig 

2 2,3 1,75 1,75 

Gemeten uittree pupil P 4,2 mm  

 

4,3 mm 4,1 mm 4,2 mm 

Gemeten objectief diameter 

O 

41,95 mm 41,84 mm 41,5 mm 41,98 mm 

Berekende vergroting  

V= O/P 

10x 9,7x 10,1x 10x 

Lichttransmissie 

500 nm (nacht) 

550 nm (dag) 

 

85,5% 

88,9% 

Niet gemeten Niet gemeten Niet gemeten 

Oogschelpen In-uitdraaibaar met 

vier tussenstops. 

Zelf te verwijderen 

via stroeve bajonet 

vatting 

In-uitdraaibaar met vier 

tussenstops. Zelf te 

verwijderen via 

schroefdraadvatting 

In-uitdraaibaar met vier 

tussenstops. Zelf te 

verwijderen via 

schroefdraadvatting 

In-uitdraaibaar met vier 

tussenstops. Zelf te 

verwijderen via 

schroefdraadvatting 

Vrije oogafstand (eye relief) 

in mm c.q geschiktheid 

voor brildragers 

19 mm 16 mm 18 mm 16 mm 

Randonscherpte gering    

Lens coatings 

 

HighLux anti- 

reflectie coatings , 

AquaDura coating 

Swarotop, Swarodur en 

Swaroclean coatings 

Lotutec, T* Lotutec, T* 

Geschikt voor waarnemen  

met bril op 

Ja Ja ja Ja 

Kleurweergave Goed, nadruk op 

rood geeft  warme 

kleurweergave 

Uitstekend, neutraal Uitstekend, neutraal Uitstekend, neutraal 

Restanten kleurschifting     

 Handligging Goed met enkele 

kanttekeningen 

uitstekend uitstekend uitstekend 

Gebruikscomfort ++++ 

 

+++++ +++++ +++++ 

Kijkerhuis bekleding Zwart hard rubber Groen hard rubber Zwart  hard rubber Zwart hard rubber 

Accessoires Tas, riem, 

regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, regendeksel, 

objectiefdoppen 

Tas, riem, regendeksel, 

objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 

Eindoordeel ++++ +++++ +++++ +++++ 

Prijs  2725 euro 1750 euro 2535 euro 2235 euro 
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Tabel 3 

Onderzoeksresultaten van maart 2016 naast die van de Leica Noctivid 8x42 uit maart 2017 

Kijker Leica Ultravid HD-Plus 
8x42 (2015) 

Leica Noctivid 8x42 
(2017) 

Swarovski 8x42 SLC-WB 
(2015) 

Swarovski EL-SV-
WB 8,5x42  

Zeiss Victory HT 
8x42 

Zeiss Victory SF 
8x42 

Gewicht (g) 766 g 887 g 795 g 859 g 843 g 787 g 

Kortste instelafstand 
(close focus) 

3 m 1,87 m 2,8 m 1,4 m 2 m 1,5 m 

Druk waterdicht ja Ja ja ja Ja ja 

Stikstof vulling ja ja ja ja Ja Ja 

Type prisma Schmidt-Pechan 
dakkant 

Schmidt-Pechan 
dakkant 

Schmidt-Pechan dakkant Schmidt-Pechan 
dakkant 

Abbe-König 
dakkant 

Schmidt-Pechan 
dakkant 

Fase correctie 
coating 

ja Ja, P40 fase 
corectie coating 

ja ja Ja ja 

Gezichtsveld 
(m/1000m) 

130m/1000m 135 m/1000m 136m/1000m 133m/1000m 136m/1000m 148 m/1000m 

Scherp gedeelte 
gezichtsveld 
(m/1000m) 

102 m/1000 m (=78%) Niet gemeten 120m/1000 m (=88%)  100% 91m/1000m 
(=67%) 

Bijna 100% 

Aantal rotaties 
scherpstelling van 
Close focus tot 
oneindig  

1,3 2 2,1 2,5 dual focus 1,75 1,75 

Gemeten uittree 
pupil P (mm)  

5,2 mm 5,15 mm 5,3 mm 5,0 mm 5,2 mm 5,1 mm 

Gemeten objectief 
diameter O (mm) 

41,6 mm 41,65 mm 41,9 mm 41,95 mm 41,9 mm 41,5 mm 

Berekende 
vergroting V= O/P 

8x 8,1x 7,9x 8,4x 8x 8,1x 

Licht transmissie 
500 nm (nacht) 
550 nm (dag) 

 
85,8% 
87,3% 

 
88% 
90,1% 

 
88% 
91% 

 
87,8% 
89,2% 

 
92% 
95% 

 
87,2% 
89,9% 

Oogschelpen Uitdraaibaar met 
klikstops, Zelf te 
verwijderen via   
stroeve bajonet 
vatting 

Uitdraaibaar met 
klikstops, Zelf te 
verwijderen via   
stroeve bajonet 
vatting 

Uitdraaibaar met klikstops. 
Zelf te verwijderen via 
schroefdraad 

Uitdraaibaar met 
klikstops. Zelf te 
verwijderen via 
schroefdraad 

Uitdraaibaar met 
klikstops. Zelf te 
verwijderen via 
schroefdraad 

Uitdraaibaar met 
klikstops. Zelf te 
verwijderen via 
schroefdraad 

Vrije oogafstand 
(=eye relief in mm) 

15,5 mm 19 mm 18,5 mm 20 mm 16 mm 18 mm 

Geschikt voor: 
Brildragers: 

Eye relief aan de 
krappe kant voor 
sommige brildragers 

Ja ja ja Ja ja 

Kleurweergave goed Goed, nadruk op 
rood geeft warme 
kleurimpressie 

goed goed Goed goed 

Kijkerhuis bekleding  Zwart hard rubber Zwart hard rubber Groen hard rubber Groen hard rubber Zwart hard 
rubber 

Zwart hard 
rubber 

Bijgeleverde 
accessoires 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, 
kijkerriem 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, 
kijkerriem 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, kijkerriem 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, 
kijkerriem 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, 
kijkerriem 

Tas, regendeksel, 
objectiefdoppen, 
kijkerriem 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 

Prijs (euro) 2090 euro 2625 euro 1640 euro 2500 euro 2130 euro 2425 euro 

Eind oordeel +++++ ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ 
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