
	  

1	  
	  

DE PRESTATIES VAN DE NIEUWE ZEISS VICTORY HT 8X42 KIJKER IN VERGELIJKING 
MET DE BESTAANDE ZEISS VICTORY FL EN VERGELIJKBARE  LEICA EN SWAROVSKI 

8X42 MM KIJKERS. 
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April 2013 

Vooraf. 
Eind 2010-begin 2011 introduceerde de firma Schott, internationaal bekend als leverancier van hoogwaardig optisch 
glas, een nieuw type optisch glas met hoge lichttransmissie bij  460 nm, d.w.z. in het blauw-violette deel van het 
zichtbaar licht spectrum. Schott vermeldde bij de introductie, dat dit optisch glas zeer geschikt zou zijn voor gebruik 
in verrekijkers, omdat daarmee de schemerprestaties zouden kunnen worden verbeterd (“mesopic vision 
improvement” voor de kijkerfreaks). Zeiss heeft dit nieuwe type Schott glas gebruikt in zijn nieuwe serie Victory HT 
verrekijkers. Voor zover bekend zal Zeiss in die serie alleen de Victory HT 8x42 en 10x42 uitbrengen. Deze twee 
modellen zijn voornamelijk gericht op gebruik bij de jacht, wat niet wil zeggen dat ze niet voor andere doelen 
bruikbaar zijn. De komst van de nieuwe Victory HT verrekijkers werd al in 2011 aangekondigd, maar de feitelijke 
levering ervan  liet nog tot eind 2012 op zich wachten. In eerste instantie werd alleen de 10x42 Victory HT geleverd 
pas later gevolgd door de 8x42HT. De prestaties van die laatste zijn hier onderzocht in vergelijking met de bestaande 
42 mm Zeiss Victory FL kijkers en met soortgelijke 42 mm modellen van Leica en Swarovski. Het onderzoek 
bestaat uit meting van een aantal technisch-instrumentele eigenschappen aangevuld met gebruikservaringen in het 
veld. De belangrijkste gegevens zijn samengevat in twee tabellen voor een snelle en overzichtelijke vergelijking. 
 
De test resultaten. 
Drie facetten van  de kijker prestaties zijn onderzocht: de handligging, het gebruikscomfort en de optische prestaties-
beeldkwaliteit onder verschillende omstandigheden.  
-a- De handligging. 
De Victory HT heeft een volkomen andere vormgeving als de bestaande Zeiss toplijn: de Victory FL kijkers. De 
Victory HT is langer en zwaarder dan de vergelijkbare 7x42 mm en 8x42 Victory FL kijkers, zie de gewichten in 
tabel 1, waarin de HT is vergeleken met de 7 en 8x42 Victory FL en de 8x42 Conquest HD. Deze wat groter lengte, 
het wat minder dikke kijkerhuis en de vorm daarvan  leveren naast een mooie kijker om te zien ook een uitstekende 
handligging op: goed in balans met de grote soepel draaiende scherpstelrol als onderdeel van de compacte kijkerbrug 
onmiddellijk onder handbereik. De handligging is dan ook beter dan die van de Victory FL’s. De ogen voor de 
draagriem zijn zo geplaatst, dat ze niet hinderen bij het hanteren van de kijker en tevens hangt de kijker aan de riem 
goed in balans.  
-b- Het gebruikscomfort. 
De scherpstelrol is ergonomisch middenin de compacte kijkerbrug geplaatst, zodat de rol vanzelf onder de 
wijsvinger valt. Dat is handig en het werkt prima. Het kleine wieltje voor correctie van het verschil in oogsterkte ligt 
bovenop de kijkerbrug tussen de oculairen. Dat draait zwaar en omdat het ook nog eens erg smal is, is verdraaien 
ervan met de kijker aan het oog erg lastig. Dat is een nadeel, maar het voordeel is wel, dat het correctie wiel niet 
zomaar verdraait als je er per ongeluk langs strijkt. De scherpstelrol heeft 1,75 omwentelingen nodig voor instelling 
van kortste instelafstand (close-focus) tot oneindig of andersom. Dat is trager dan bij de Victory FL serie en voor 
sommige waarnemers misschien wat langzaam, hoewel de lage rolweerstand van de scherpstelrol een hoge 
scherpstelsnelheid bevordert. De uitdraaibare oogschelpen zijn met een schroefdraadvatting in het kijkerhuis 
bevestigd, een handige constructie, waarmee gebruikers zelf de oogschelpen kunnen verwijderen voor schoonmaken 
of vervangen. De bovenkant van de oogschelpen bestaat uit zacht rubber, wat aangenaam is voor het glas van de bril 
van brildragers.   
Het gezichtsveld van de Victory HT is met 136m/1000m standaard voor een 8x42 in die kwaliteitsklasse, zie de data 
voor de Victory FL 8x42,  de Swarovski SLC-HD 8x42 en de Leica Ultravid HD 8x42 in tabellen 1 en 2. Van die 
136m/1000m is echter slechts 67% d.w.z. 91m/1000 m scherp door de vrij grote zone van randonscherpte in de 
Victory HT. In die zone van randonscherpte zijn sporen van astigmatisme aanwezig, een optische fout, die niet altijd 
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kan worden gecorrigeerd. De vrij grote zone van randonscherpte is een kenmerk van veel Zeiss kijkers, zie bijv. ook 
de scherpteverdeling bij de Victory FL 7x42. Op dat terrein presteren de collegae Leica en Swarovski beter met een 
scherpte percentage van resp. 74% (Leica) en 88% (Swarovski SLC-HD) van het beschikbare beeldveld. De 
Swarovski EL-Swarovsion 8,5x42 (hier niet in de tabellen opgenomen) presteert wat dit betreft nog beter met een 
100% scherp beeldveld door gebruik van een vlakveld lens. Die laatste kijker is echter niet specifiek voor de jacht 
ontworpen zoals de Victory HT en de Swarovski SLC-HD, al wordt die laatste door Swarovski niet als speciale 
jachtkijker gepresenteerd. 
De vrije oogafstand (eyerelief) van de HT is met 16 mm ruim voldoende om met bril op het hele beeldveld te 
kunnen overzien. De oogschelpen hebben overigens drie inklikkende tussenstanden, zodat de gebruiker zelf de 
afstand van oculairlens tot het oog kan bepalen.  
-c- De beeldkwaliteit. 
De Zeiss Victory HT 8x42 heeft een zeer briljant beeld met in het centrum een prima beeldscherpte. Het beeld van 
de HT is zelfs briljanter dan het beeld van de Victory FL 7x42 ondanks een groter uittreepupil van de laatste. Dat 
heeft twee oorzaken: 
-1- de hoeveelheid licht die de Victory HT doorlaat in het groen-gele deel van het spectrum (550-580 nm) ligt iets 
boven 95% door het gebruikte nieuwe Schott glas, terwijl de Victory FL 7x42 in dat zelfde spectrale gebied “maar” 
92%  licht doorlaat. De HT heeft daarmee ongeveer 3% meer lichttransmissie in het in het kleurgebied waar het oog 
bij daglicht optimaal gevoelig is. Transmissie verschillen van 3% (of meer) kan het getrainde oog waarnemen als een 
verschil in helderheid. Een transmissie verschil van  3% is over het algemeen echt de grens, waarop effect op de 
beeldhelderheid blijkt,  want kleiner transmissie verschillen zijn voor het oog niet of nauwelijks waarneembaar.   
-2- De hoge lichtransmissie van de Victory HT in het groen-geel (550-590 nm) geeft de kijker mede zijn briljante 
beeldkwaliteit omdat ons visuele systeem die kleuren als briljant ervaart. (N.B. Sommige kleuren, zoals geel ervaren 
we als briljant terwijl andere kleuren, zoals violet en rood als minder briljant worden ervaren en het is precies in het 
geel, dat de transmissie van de Victory FL 7x42 een dip van meer dan 3% maakt t.o.v. de transmissie van de Victory 
HT 8x42). En het is die lichte nadruk in het transmissie spectrum op geel-groen, die bijdraagt tot de briljante 
beeldindruk van de HT, zelfs briljanter dan de Victory FL 7x42.  
 Niet alleen is het beeld van de Victory FL mooi briljant, ook de kleurweergave is prima omdat Zeiss de kleurbalans 
in het transmissie spectrum goed gebalanceerd heeft gehouden. 
De Victory HT vertoont wel duidelijke kleurranden langs de randen van het beeldveld, zodat kleurschifting buiten de 
optische as niet volledig is geëlimineerd. Kleurschifting op de optische as d.w.z. in het centrum van het beeldveld is 
nauwelijks waarneembaar. Hoe storend deze kleurschifting wordt ervaren kunt u als waarnemer alleen zelf bepalen, 
ik vond het niet hinderlijk. Bij zeer veel kijkers ook in het top segment kan men overigens geringe kleurranden 
waarnemen.  
Ter vergelijking zijn in tabel 2 ook diverse gegevens van de Leica Ultavid HD 8x42 en de Swarovski SLC-HD 8x42 
vermeld. Daaruit blijkt dat de prestaties van de nieuwe Victory HT erg goed zijn, die van de Swarovski SLC-HD 
8x42 liggen daar dichtbij, terwijl de bronzen medaille in deze rij van drie toevalt aan de Leica Ultravid HD 8x42. 

Conclusie. 
Zeiss heeft met de nieuwe Victory HT 8x42 een heel mooie nieuwe kijker op de markt gebracht, maar er hangt wel 
een prijskaartje aan, dat niet iedereen zal kunnen/willen betalen. Aan de andere kant is het wel een kijker die robuust 
is met een hoog niveau van gebruikscomfort en mooie beeldkwaliteit, een kijker die in principe een leven lang mee 
moet kunnen gaan.  
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TABEL 1 

Kijker Zeiss Victory HT 
8x42 

Zeiss Victory FL 
8x42 

Zeiss Victory FL 
7x42 

Zeiss Conquest 
HD 8x42 

Gewicht (g) 837 g 772 g 738 g 800 g 
Kortste instel afstand (close 
focus) 

1,6 m 1,9 m 2 m 2 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 136 m 135 m 150 m 128 m 
Scherp gedeelte 
gezichtsveld (m/1000m) 

91 m = 67% ???? niet gemeten 112 m = 74% ???? niet gemeten 

Drukwaterdicht Ja Ja Ja Ja 
Vulling met droge stikstof 
tegen beslaan van de optiek 
in de kijker 

Ja Ja Ja Ja 

Type prisma Abbe-König 
dakkant 

Abbe-König 
dakkant 

Abbe-König 
dakkant 

Schmidt-Pechan 
dakkant  plus HR 
spiegel 

Fase correctie coating voor 
optimale scherpte 

Ja Ja Ja Ja 

Correctie bereik voor 
oogsterkte verschil 

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

Instelbereik voor afstand 
tussen oogpupillen 

54-76 mm 54-76 mm 54-76 mm 54-74 mm 

Aantal rotaties 
scherpstelwiel close focus 
tot oneindig 

1,75 1,1 1,1 1,2 

Gemeten uittree pupil P 5,25 mm 5,3 mm 5,85 5,1 mm 
Gemeten objectief diameter 
O 

42,0 mm 42 mm 42,0 mm 41,94 mm 

Berekende vergroting  
V= O/P 

8x 7,9x 7,2x 8,2x 

Lichttransmissie 
500 nm (nacht) 
550 nm (dag) 
585 nm (geel) 

 
92,3% 
95,2% 
94,5% 

 
89% 
92% 

 
91,4,3% 
93,1% 
91% 

 
87% 
90% 

Oogschelpen In-uitdraaibaar zelf 
te verwijderen 
(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf 
te verwijderen 
(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf 
te verwijderen 
(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf 
te verwijderen 
(schroefdraad) 

Vrije oogafstand (eye relief) 
in mm 

16 mm 16 mm 16 mm 20 mm 

Randonscherpte Ja, 33% van het 
beeldveld 

Ja, % niet gemeten Ja, 26% van het 
beeldveld 

Ja, % niet gemeten 

Geschikt voor brildragers Ja Ja Ja Ja 
Kleurweergave Goed Goed Goed Goed 
 Handligging Uitstekend Goed Goed Goed 
Gebruikscomfort Uitstekend Zeer goed Zeer goed Goed 
Kijkerhuis bekleding Ja, zwart hard 

rubber 
Ja,zwart hard 
rubber 

Ja, zwart hard 
rubber 

Ja, gedeeltelijkmet 
zwart hard rubber 

Accessoires Tas, draagriem, 
oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 
oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 
oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Tas, draagriem, 
oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 10 jaar 
Eindoordeel +++++ +++++ +++++ +++ 
Prijs  2049 euro 1879 euro  1829 euro 895 euro 
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TABEL 2 

Kijker Zeiss Victory HT 8x42 Swarovski SLC-HD 
8x42 

Leica Ultravid HD  8x42 

Gewicht (g) 837 g 847 g 761 g 
Kortste instel afstand (close 
focus) 

1,6 m 1,8 m 3 m 

Gezichtsveld (m/1000m) 136 m 136 m 130 m 
Scherp gedeelte 
gezichtsveld (m/1000m) 

91 m = 67% 120 m = 88%  102 m = 78% 

Drukwaterdicht Ja Ja Ja 
Vulling met droge stikstof 
tegen beslaan van de optiek 
in de kijker 

Ja Ja Ja 

Type prisma Abbe-König dakkant Schmidt-Pechan dakkant 
plus HR spiegel 

Schmidt-Pechan dakkant  plus 
HR spiegel 

Fase correctie coating voor 
optimale scherpte 

Ja Ja Ja 

Correctie bereik voor 
oogsterkte verschil 

+/- 4 dioptrie +/-  4 dioptrie +/- 3,5 dioptrie 

Instelbereik voor afstand 
tussen oogpupillen 

54-76 mm 54-74 mm 55-75 mm 

Aantal rotaties 
scherpstelwiel close focus 
tot oneindig 

1,75 2 (N.B. Log spoed) 1,25 

Gemeten uittree pupil P 5,25 mm 5,3 mm 5,35 mm 
Gemeten objectief diameter 
O 

42,0 mm 41,0 mm 41,7 mm 

Berekende vergroting  
V= O/P 

8x 7,9x 7,8x 

Lichttransmissie 
500 nm (nacht) 
550 nm (dag) 

 
92,3% 
95,2% 

 
89% 
92% 

 
83% 
86% 

Oogschelpen In-uitdraaibaar zelf te 
verwijderen 
(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf te 
verwijderen 
(schroefdraad) 

In-uitdraaibaar zelf  
(moeilijk)te verwijderen 
(klemmende bajonet) 

Vrije oogafstand (eye relief) 
in mm 

16 mm 18,5  mm 15,5 mm 

Randonscherpte Ja, 33% van het 
beeldveld 

Gering, 12% van het 
beeldveld 

Ja vrij klein. 22% van het 
beeldveld 

Geschikt voor brildragers Ja Ja Ja 
Kleurweergave Goed Goed Goed 
Handligging Uitstekend Uitstekend Uitstekend 
Gebruikscomfort Uitstekend Uitstekend Zeer goed 
Kijkerhuis bekleding Ja, zwart hard rubber Ja,groen hard rubber Ja, zwart hard rubber 
Accessoires Tas, draagriem, oculair 

beschermkap en 
objectiefdoppen 

Tas, draagriem, oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Tas, draagriem, oculair 
beschermkap en 
objectiefdoppen 

Garantie 10 jaar 10 jaar 10 jaar 
Service kwaliteit Goed Voortreffelijk Redelijk tot matig 
Eindoordeel +++++ +++++ ++++ 
Prijs  2049 euro 1960 euro  1949 euro 
 

Met dank aan:  
Ing. Dave van den Heuvel voor het meten van de transmissie spectra en aan Technolyt Wormervee voor het 
beschikbaar stellen van de Zeiss Victory HT voor deze test.
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