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INLEIDING.
Voor het snel vinden of volgen van een object kan het handig zijn om te beschikken over een kijker met grote
beeldhoek c.q. groot beeldveld. Al vrij snel na de introductie van de prisma kijker (1894-1900) ontstond met
name bij de militaire sector de behoefte aan kijkers met een groot beedveld. Onder andere bij de firma Zeiss in
Jena werd daaraan door Heinrich Erfle veel ontwikkelingswerk gedaan met als resultaat de Erfle groothoek
oculairen. Het leidde in 1917 bij Zeiss tot de productie van een 8x60 kijker met beeldveld van 153m/1000m later
gevolgd door de Zeiss 8x40 Delactis met een gezichtsveld van 154m/1000 m en in 1937 met de productie van de
Zeiss Dekarem, een 8x40 groothoek kijker met een beeldveld van 198m/1000m!
In 1933 introduceerde de Britse kijker fabrikant Ross de Ross Stepnada 7x30 met beeldveld van 164m/1000m.
Vermeldenswaard is ook de Busch Hellux 6x36 uit de dertiger jaren van de vorige eeuw van de firma Busch uit
Rathenow met een beeldveld van 190m/1000 m.
In en rond de Tweede Wereldoorlog kwam er uit de luchtverkenningswereld de behoefte aan kijkers met een
groot beeldveld wat ook weer de aanzet gaf tot het ontwerpen en produceren van diverse groothoek kijkers. Ik
noem er enkele:
De “iconische” Sard 6x42 uit de jaren 1943-1944 met een gezichtsveld van 193m/1000 m, gewicht 1712 gram!
En een 7x50 Bausch and Lomb met gezichtsveld van 175m/1000m.
De ervaring met het maken van groothoek kijkers had na 1945 ook gevolg voor de civiele productie ervan
getuige de volgende op de markt gebrachte kijkers: Beck Diana 8x40 Weitwinkel, beeldveld 165m/1000m (388
gulden nieuw in 1965), Hartmann Compact 6x30, beeldveld 180 m/1000m, Hartmann Compact 7x35
Weitwinkel, beeldveld 165m/1000m, Hartmann Compact 7x42, beeldveld 150m/1000m, Hertel & Reuss 8x30
WW Lord (prijs in 1991 = 1212 Duitse marken), beeldveld 157m/1000m, Hertel & Reuss 7x35E WW Lord,
beeldveld 160m/1000m.
Toen Leitz besloot om de productie van kijkers met porro prisma’s te stoppen, werd in 1958 de eerste serie
kijkers met dakkantprisma’s gepresenteerd: de Trinovid-1 serie, Die hadden een groot beeldveld zoals de Leitz
Trinovid-1 7x42 met beeldveld van 170m/1000 en de 8x40 met een beeldveld van 175m/1000m. De Trinovid1’s waren te duur en het maken en onderhoud waren te complex, zodat er maar weinig Trinovid-1 kijkers zijn
gemaakt, dus u zult ze niet vaak tegenkomen.
Recent werd de wereld verblijd met de Nikon WX 7x50 en 10x50 dakkantkijkers (Abbe-König dakkant
prisma’s) met beeldveld van resp.187 en 158m/1000m. Beide kijkers wegen zo’n 2,5 kilo en er hangt een
prijskaartje aan van ruim 6000 dollar. De optische prestaties van de kijkers worden beschreven als
indrukwekkend, maar dat mag ook wel met een prijs waarvoor je ook een behoorlijke tweedehands auto kunt
kopen.
Bovenstaande opsomming is zeker niet compleet, maar misschien kan het u verleiden om eens te gaan spitten in
de historie van de kijker productie of als informatie voor het aanschaffen van een gebruikte groothoekkijker.
Met dit onderzoek wil ik proberen u een indruk te geven van de optische prestaties van enkele van deze
historische groothoek kijkers, die alleen nog via het tweedehands circuit te krijgen zijn. Zoals u zult merken aan
de hand van de tabellen en grafieken zijn ze ook zeer verschillend van constructie, prijs en prestaties.
De volgende kijkers zijn onderzocht (in alfabetische volgorde, maar zo zijn ze niet gerangschikt bij het
onderzoek):
-1- Asahi Pentax 7x35 porro van omstreeks 1980-1985
-2- Asahi Pentax 8x40 porro eveneens van omstreeks 1980-1985

-3- Bushnell Ultrawide 4x21 in 1998 in de folder als nieuw vermeld.
-4- Bushnell Ultrawide 7x32
-5- Hertel & Reuss 10x50WB porro uit de jaren 1970-1975
-6- KOMZ 6x24 porro
-7- KOMZ 8x30 porro (dit is geen echte groothoekkijker, maar die heb ik mee laten lopen met de test).
-8- Leitz Amplivid 6x24 spiegel plus prisma (1956-1962)
-9- Leitz Trinovid 6x24 Uppendahl dakkant prisma (1963-1965)
-10- Libra 4x22 spiegel-prisma? nieuw uit 2016-2017
-11- Libra 6x30 spiegel-prisma? nieuw uit 2016-2017
-12- Meopta Meostar B1 7x42, Schmidt-Pechan dakkant prisma (het beeldveld van 137m/1000m van deze
kijker is niet super groothoekig, maar ter vergelijking toch meegenomen in de test), nieuw.
-13-Minolta 7x35 porro waarschijnlijk uit 1990.
-14- Tento 7x35 porro, waarschijnlijk uit de Jaren 1970-1980
-15- Zeiss Design Selection (Nachtjager) 7x45 Abbe-König dakkant prisma, introductie 1994-1995.
-16- Leitz Trinovid 7x35B (1975), Uppendahl dakkant prisma N.B. Enkele test gevens van deze kijker zijn
vermeld, maar het eigenlijke onderzoeksrapport van deze en andere klassieke Leitz Trinovids zal in een
ander artikel worden opgenomen.
Alle kijkers zijn wat uitwendige optiek betreft zorgvuldig schoongemaakt en de optiek binnen in de kijker is met
het oog gecontroleerd op aanwezigheid van schimmels of andere verontreinigingen. Kijkers, die met het oog niet
volledig schoon waren van binnen zijn niet onderzocht. Dat betekent niet dat de optiek niet kan zijn beinvloed
door de gebruiksomstandigheden in de loop van de jaren, zoals ook zal blijken uit de soms bizarre transmissie
spectra. De resultaten van het onderzoek zijn samengevat in tabellen en andere meetgegevens.

ONDERZOEKSRESULTATEN.
-A- DE ASAHI PENTAX 7X35 EN 8X40, DE MINOLTA 7X35 EN DE TENTO 7X35.

A. Van links naar rechts Asahi Pentax 7x35, Asahi Pentax 8x40, Minolta 7x35 en Tento 7x35
B.
- A1- De Asahi Pentax 7x35 uit de jaren 1980-1985 met beeldveld van 192 m/1000m
In de jaren 1970-1980 had Asahi Pentax zeker op het gebied van de fotografie een grote kwaliteits reputatie. En ook op
het gebied van verrekijkers heeft het bedrijf heel wat mooie instrumenten gemaakt. De hier onderzochte 7x35 is een
plomp uitziende kijker met een vrij dik kijkerhuis voorzien van grote porro prisma’s. Met kleine handen is de kijker
dan ook wat lastiger te hanteren. De kijker voelt solide aan en het scherpstelmechanisme loopt soepel. De
kleurweergave is goed, maar het beeld is vrij donker en dat is niet verrassend als je de lage lichtransmissie waarden
bekijkt. Het beeld heeft een vrij grote zone van onscherpte aan de randen. Opvallend is de goudkleurige coating op de
oculairen. Voor verdere specificaties, zie tabel 1. Als de kijker met deze prestaties mij aangeboden zou worden zou ik
deze beleefd doch vastbesloten niet kopen.

- A2- De Asahi Pentax 8x40 eveneens uit de jaren 1980-1985 met beeldveld van 166m/1000m.
Evenals de 7x35 heeft deze kijker sterk goudkleurige coatings op de oculairen. De kijker is wat groter dan de 7x35, zie
ook de afbeelding, en heeft ook een dik en plomp kijkerhuis vanwege de forse porro prisma’s. Deze kijker eist dan
ooke wat groter handen om de kijker goed te kunnen hanteren.. De scherpstelling loopt ook hier soepel. De
kleurweergave is ondanks het bizarre transmissie spectrum prima. Dat komt ook omdat het rode deel van het spectrum
vrij sterk wordt onderdrukt. Ook bij deze kijker is de zone van randonscherpte vrij groot. Die wordt veroorzaakt door
beeldveldwelving, zodat je die door focusseren grotendeels kunt opheffen. Aan de rand van het beeldveld zijn restanten
van kleurschifting te zien. Alles bij elkaar toch wel een redelijk bruikbare kijker mits niet te duur.
- A3- De Minolta 7x35 met porroprisma’s, bouwjaar 1990, beeldveld 192 m/1000m.
Het huis van de kijker is bewapend met rubber bekleding, die prettig aanvoelt in de hand. Het kijkerhuis is aan de
dikke kant, maar ligt toch vrij goed in de hand, beter dan dat van beide Pentaxen. Het scherpstelwiel ligt in het midden
tussen de beide kijkerbuizen, wat erg prettig werkt. Het centrale scherpstelwiel draait met enige weerstand. De
oogschelpen zijn van omklapbaar rubber. Dat werkt prima zolang ze niet scheuren. Als dat het geval is moet je nieuwe
zien te vinden en Minolta bestaat niet meer, dus dat wordt even zoeken. Het 192m brede beeldveld (!) is erg mooi
helder, zie ook de hoge lichtransmissie, die er zelfs voor een kijker uit deze tijd zeker nog mag wezen (voor de
sensationeel nieuwe 6000 dollar ( = ongeveer 5200 euro) Nikon WX 7x50 met beeldveld van 187 m/1000m is een
gemeten lichttransmisse rond 550 nm van 85% en minder dan 80% in het blauw onder de 500 nm gepubliceerd op
internet). Aan de rand van het beeldveld zijn resten van kleurschifting te zien
De zone van randonscherpte is redelijk ruim en deze is ten dele weg te focusseren wijzend op beeldveldwelving. Alles
bij elkaar een prima kijker en ook nu nog aanschaf zeker waard. Als ik deze kijker vergelijk met de bijna iconische
Nikon EII 8x30, dan zou ik direct voor deze Minolta kiezen niet alleen vanwege gebruiksgemak, maar ook vanwege de
optische kwaliteit en het veel groter beeldveld als de Nikon..
- A4- De Russische Tento 7x35 met beeldveld van 150m/1000m, bouwjaar tussen 1970 en 1985??
De Tento ziet er minder luxueus uit als de Pentax en Minolta kijkers, bijna basaal zou je kunnen zeggen, maar vergis u
niet: de kijker is solide gebouwd en alles loopt prima. Vergeleken met de hiervoor besproken Pentax en Minolta kijkers
heeft de Tento 7x35 met 150m/1000 m een vrij bescheiden beeldveld. Het preciese bouwjaar van de Tento heb ik niet
kunnen bepalen, maar gezien de logos, zie afbeeldingen beneden, is de kijker gemaakt ten tijde, dat de SovietUnie nog bestond dus in de Jaren 1970-1980.
.

Links:Opschrift op rechter kijkerdeksel met logo van Tento= Tentointorg, de Soviet staats export organisatie in
Moskou, en rechts het fabriekslogo van Salavat optical-mechanical company (op het linker kijkerdeksel).
De onderzochte kijker heeft een vrij neutrale kleuweergave met zeer geringe nadruk op rood. Omdat veel van de
oudere Sovietkijkers een wat geel gekleurde beeldweergave hadden vermoed ik dat deze Tento een wat latere productie
is. Het kan echter ook zijn, dat dit niet het geval is, omdat bij de kijker losse geelfilters zijn geleverd, die een zelfde
optisch effect hebben als een door de kijkeroptiek zelf gemaakt gee beeld.
Ook dit kijkerhuis is tamelijk dik, maar niet al te erg, zodat de kijker toch wel goed in de hand ligt. Scherpstelling
verloopt door instellen van elk oculair apart, wat voor vogelaars zeker niet prettig is. De oogschelpen zijn van
omvouwbaar rubber, dat werkt goed, maar op den duur scheuren ze en dan wordt het zoeken naar een goede
vervanging, want ik ken geen importeur die ze nog kan leveren. Dat wordt dan een uitdaging voor de doe-het-zelver.
De totale beeldkwaliteit is behoorlijk goed met slechts een zeer geringe randonscherpte. De Tento’s zijn over het

algemeen tweeede hands tegen zeer schappelijke prijzen te vinden en dat kan voor iemand met een kleine beurs
aantrekkelijk zijn.

-B- DE XtraWIDE BUSHNELL 4X21 EN 7X32 EN DE LIBRAS 4X22 EN 6X30.

-B- Van links naar rechts: Libra 6x30, Libra 4x22, Bushnell Xtra-Wide 7x32 en Bushnell Xtra-Wide 4x21
-B1- De Busnell XtraWide 4x21 wordt in een brochure van Bushnell uit 1998 met ronkende tekst aangekondigd, zie het
schuin gedrukte citaat hieronder:
“Bushnell XTRA-WIDE binoculars- the industry’s widest ever field of view binocular- a continued commitment to optical
innovation and leadership. Designed from 21st century state-of-the-art technology. XRA-WIDE binoculars offer a full 900
ft. field of view. Perfect for the spectator sports and theater/concert enthusiasts who want to see the entire play: all of the
action without the constant movement. Features a unique patented optical system, multi-coated optics for superior light
transmission, light-weight compact design, light blocking contoured eyecups, and durable rubberized armoring. Rugged
hip-pack and neck strap included”.
Zoals u ook kunt zien op de afbeelding heeft de kijker een dik kijkerhuis, dat de hand helemaal vult en met 332 gram zeker
geen vervelende last is. Scherpstellen hoeft niet/kan niet, want de kijker is voorzien van fix-focus, Dat was waarschijnlijk
ook de opzet van Bushnell, want bij toneelvoorstellingen of sportwedstrijden hoef je dan niet meer te draaien aan een
scherpstelwiel. De vergroting is aangegeven als 4x, maar we meten slechts 3,4x. In de folder wordt gewag gemaakt van
een “superior light transmission”, nou dat valt met rond de 53-55% wel wat tegen. De nadruk van het transmissie
spectrum ligt op het blauw-groene deel van het spectrum en dat zou bedoeld kunnen zijn om de wat duistere kanten van
toneel uitvoeringen beter te kunnen zien (het oog heeft bij weinig licht een groter gevoeligheid in het blauw). De schuin
weggesneden oogschelpen zijn van omvouwbaar rubber. Dat werkt goed, maar de vraag is hoe gemakkelijk versleten
oogschelpen kunnen worden vervangen, want deze kijker lijkt geen verkoop hoogtepunt te zijn 20 jaar na de introductie.
Optisch is de kijker, gezien het super grote beeldveld, redelijk en zeker aangenaam. Met zo’n lage vergoting heb je
bovendien geen last van beeldtrillingen.
-B2- De Bushnell XtraWide 7x32
Deze kijker is veel groter en zwaarder dan zijn 4x21 zusje, maar hij biedt met een vergroting van 7x ook meer. Het
kijkerhuis is ook dik en plomp en vult eveneens de hand volledig. Met kleine handen kan dat een probleem zijn. Het goed
lopende centraal geplaatste scherpstelwiel heeft een volle omwenteling nodig voor instelling van 2,5 m tot oneindig of
anders om, dat is prettig snel. De oogschelpen zijn van omvouwbaar rubber, dat werkt goed, maar ook hier moet je maar
afwachten of je nieuwe kunt vinden als ze defect zijn. De vrije oogafstand is met 9 mm te kort om brildragers toegang te
geven tot het volledige beeldveld, dus die hebben niet zoveel aan het grote beeldveld van de kijker. Het verloop van het
transmissie spectrum is vrijwel gelijk aan dat van zijn 4x21 zusje met nadruk op het hoogste gevoeligheids gebied van het
oog (490-560 nm). Beide Bushnells zijn erg eigenzinnig vormgegeven kijkers en zijn zeker een lust voor verzamelaars.

-B3- De Libra 4x22
Heeft net zo’n groot beeldveld als de Bushnell 4x21 (300m/1000m), maar ligt aanzienlijk beter in de hand door de wat
slanker vorm. Ook deze kijker heeft omvouwbare rubber oogschelpen en dat is op zich prima, maar wordt lastig als de
productie stopt en geen reserve onderdelen meer leverbaar zijn. Gezien de nieuwprijs van de kijkers (15-40 euro
afhankelijk van de door de verkoper gewenste winstmarge) zal het ook niet de bedoeling zijn om defecte kijkers te
repareren, maar zal men de defecte kijker wel dumpen om die te vervangen door een nieuwe (daar gaat ons milieu
bewustzijn). Waar de Libra’s worden gemaakt is niet duidelijk, maar gezien de prijs moet het een lage-lonen land zijn. De
kleurweergave van de kijker is goed en het beeld is met een transmissie van iets boven de 60% redelijk helder, De vrije
oogafstand is met 13 mm vrij klein, zodat brildragers met omgevouwen oogschelpen waarschijnlijk niet het hele beeldveld
kunnen overzien, maar dat is een kwestie van proberen. Beide oculairen kunnen afzonderlijk worden ingesteld, dat is voor
het volgen van bewegende objecten lastig, maar de afdichting van de kijker is daarmee wel beter. Aan de rand van het
beeldveld zijn geringe resten van kleurschifting te zien. Alles bij elkaar is dit, gezien de lage prijs in combinatie met het
grote beeldveld en de alleszins acceptabele optische kwaliteit zeker voor kinderen een zeer bruikbare kijker. Maar ook voor
gebruik in theater en op het sportveld is deze kijker goed bruikbaar.
-B4- De Libra 6x30
Is door vormgeving, omvang, gewicht, beeldveld van 200m/1000m en optische prestaties een aantrekkelijke kijker voor
mensen met een kleine beurs. Natuurlijk mag u de Libra niet vergelijken met 1000-2000 euro kijkers van topmerken, maar
de Libra biedt voor enkele tientjes een zeer bruikbaar en goed presterend werkpaard. Leest u maar: handligging prima, vrij
helder kijkerbeeld met goede kleurweergave, zone van randonscherpte gering en geringe resten van kleurschifting aan de
beeldrand. Aparte oculair scherpstelling (is wat omslachtiger), vrij kleine eyerelief (lastig voor brildragers). De kortste
instelafstand van 6,2 m is tamelijk groot en dat is nou weer jammer, maar ja voor 15-50 euro mag je niet piepen. Net als bij
zijn kleinere zusje de 4x22 is niet duidelijk waar de kijker wordt gemaakt, maar dat is zeker een lage-lonen-land.
-C- DE ZEISS DESIGN SELECTION (NACHTJAGER) 7X45, HERTEL & REUSS 10X50WB EN
MEOPTA MEOSTAR B1 7X42

-C- Boven: links: Zeiss Design Selection (ook Nachtjager genoemd) en rechts Hertel & Reuss 10x50WB
Onder: links Hertel und Reuss 10x50WB en rechts: Meopta Meostar B1 7x42

-C1- De Zeiss Design Selection (Nachtjager) 7x45.
In het midden van de jaren negentig van vorige eeuw introduceerde Zeiss een gloednieuwe serie kijkers onder de naam
Design Selection. Daar waren pocketkijkers bij, maar als grotere kijkers waren dat de 7x45, 8x56 en 10x56. Die kijkers
worden ook wel aangeduid met de naam “Nachtjagers”c.q. “Nighthunters”.
Het kijkerhuis van de Nachtjagers is met zijn sigaar- of torpedo vorm zeer karakteristiek en oogt elegant. In dat kijkerhuis
is het scherpstelwiel en de dioptrie correctie wiel mooi glad weggewerkt. De schuin weggesneden oogschelpen zijn van
omvouwbaar rubber met alle voor- en nadelen vandien. De optiek in de kijker bevat loodhoudend optisch glas, wat
tegenwoordig vanuit milieu overwegingen nauwelijks tot niet meer wordt gebruikt. Voordeel van looodhoudend glas is
onder andere, dat het zeer transparant is.
Direct opvalt, dat alle Nachtjagers heel erg zwaar zijn: de 7x45 weegt maar liefst bijna 1200 gram en de grotere types zijn
nog zwaarder. Voeg daarbij de in het kijkerhuis glad weggewerkte instelwielen (met handschoenen aan lastig te bedienen
temeer omdat de draaiweerstand vrij hoog is) en de Nachtjagers zullen niet ieders favoriet zijn. Optisch zijn het prima
kijkers: mooi helder beeld (lichttransmissie is 90-93% in het optimale gevoeligheids gebied van het oog), het beeld is tot
bijna aan de rand scherp. Daar worden rechte lijnen wat gebogen ten gevolge van beeldveldwelving en zijn geringe resten
van kleurschifting te zien. De kleurweergave is prima. Alles bij elkaar een uitstekende kijker, maar voor de meeste
gebruikers te zwaar.
In tabel 4 heb ik de meetgegevens van een aantal andere 7x kijkers vermeld. Op de Meopta Meostar B1 7x42 na zijn die
allemaal eerder gepubliceerd, zodat ik die verder hier niet zal bespreken.
-C2- De Hertel & Reuss 10x50 WB
Hertel & Reuss is in 1927 opgericht door Otto Hertel en Eduard Reuss in het Duitse Kassel. Het bedrijf maakte diverse
hoogwaardige optische producten, zoals verrekijkers, richtkijkers, theaterkijkers, telescopen en microscopen.. In 1995 werd
het bedrijf opgenomen in het optiek bedrijf Gerhardt en ging het onder die vlag verder als Nickel-AG-Hertel & Reuss
(N.B. de firma Nickel uit Marburg maakte naast verrekijkers ook compacte telescopen). Het logo van Hertel & Reuss is in
tabel 1 afgedrukt. Voor zover het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het Duitse leger optische producten
maakte, zijn die voorzien van de code emv (ik heb er tot nu geen gezien).
In de folders van Hertel & Reuss uit 1973-1975, het bedrijf heeft dan zo’n 400 werknemers, bestaat het
leveringsprogramm uit 33 kijkers plus observatie telescopen, zie tabel 1. Acht van die 33 instrumenten bestaan uit
verrekijkers met extra groot beeldveld, zie eveneens tabel 1.De hier onderzochte 10x50WB is er daar één van en lijkt nu
vrij schaars te vinden en mede daarom boeiend om te onderzoeken.
De kijker is met bijna 1 kilo nogal zwaar, maar de handligging van de kijker is goed. Het scherpstelwiel draait soepel
evenals de dioptriecorrectiering aan het rechter oculair. De plat afgevlakte metalen oogschelpen geven de kijker een
karakteristieke vorm vergelijkbaar met de frequenter te vinden 8x40WB van dezelfde optische fabriek. De vraag is of
brildragers blij zullen zijn met deze oogschelpen (mogelijkheid dat er krassen op de brilleglazen ontstaan). Met een kortste
instelafstand van iets meer dan 8 meter is de kijker niet geschikt voor het observeren van insecten enz. Het beeld heeft een
vrij ruime zone van randonscherpte, die niet kan worden weggefocusseerd wat wijst op restanten van optische fouten. De
resten van kleurschifting zijn vrij gering. Omdat de lichttransmissie in het rood wat hoger is dan in het blauw heeft het
beeld een zeer lichtroze kleurweergave oftewel een warme kleurweergave, door menigeen gewaardeerd. Omdat het bedrijf
uit het Duitse Kassel niet meer bestaat kun je de kijker alleen nog in gebruikte staat vinden en ze liggen zeker niet voor het
oprapen.
-C3- De Meopta Meostar B1 7x42
De 7x42 Meopta kijker is, voor zover mij bekend pas recent uit productie genomen (zoals ook eerder voor dit model is
gedaan door andere kijkerfabrikanten), omdat de belangstelling van de consument voor 7x vergrotende kijkers niet meer
lonend zou zijn voor kijkerfabrikanten om in het assortiment te houden. De kijker is bekleed met groengekleurd hardrubber
met een licht ribbelpatroon en dat voelt aangenaam in de hand. De ogen voor de draagriem zijn verzonken in het
kijkerhuis, zodat je er volstrekt geen hinder van hebt bij het vasthouden van de kijker. Daardoor en door zijn vormgeving
en goede balans is ook de handligging uitstekend. Met een gewicht van 926 gram is de kijker wel vrij zwaar (hoewel nog
ongeveer 300 gram lichter als de Zeiss Nachtjager 7x45). De draaiweerstand van het scherpstelwiel is tamelijk groot:
kennelijk een concessie aan jagers die ervan op aan moeten kunnen dat de ingestelde scherpte niet verloopt als je de kijker
langere tijd op de borst laat hangen; daarbij kan de ingestelde scherpte heel gemakkelijk verloren gaan. En dat zou
betekenen opnieuw scherpstellen. Dat kost tijd en dan is je te schieten object er weer vandoor. Een wat hoger

draaiweerstand biedt dan uitkomst. Het heldere kijkerbeeld (prima transmissie waarden en grote uittreepupil) heeft een
zone van onscherpte aan de beeldranden en er zijn restanten van kleurschifting te zien. Het transmissie spectrum loopt van
het blauw langzaam hoger naar het rood. Het gevolg is een zogenaamde warme kleurweergave, door veel gebruikers
gewaardeerd.
De in/uitdraaibare metalen oogschelpen voelen solide aan. Ze zijn met schroefdraad bevestigd in het kijkerhuis en dat is
handig voor schoonmaken en/of vervangen. Alles bij elkaar een top kwaliteit kijker voor een aangename prijs. De kijker
kan zich prima meten met andere topmerken als Leica, Swarovski en Zeiss, maar is wel zeer aanzienlijk gedkoper.
-D- LEITZ AMPLIVID 6X24, LEITZ TRINOVID 6X24 EN KOMZ 6X24

-D- Van links naar rechts: Leitz Amplivid 6x24, Leitz Trinovid 6x24 en Komz 6x24
-D1- De Leitz Amplid 6x24
In 1949-1950 begon Leitz met het vastleggen van patenten voor een volledig nieuw kijker ontwerp (Leitz maakte tot dat
ogenblik alleen kijkers met porro prisma’s). Dat leidde in 1956 tot de productie en introductie van de Leitz Amplivid 6x24,
die tot 1962 zou worden gemaakt. De kijker heeft een erg groot beeldveld van 212 m/1000m en is supercompact zeker als
je dat vergelijkt met de meeste groothoek kijkers, die tot dan zijn gemaakt. Tot dat moment waren kijkers met een zo groot
beeldveld, voor zover die er waren, vaak groter en zwaarder, zie ter vergelijking tabel 1, terwijl de Amplivid slechts 355
gram op de weegschaal legt.
Het beeld is met een transmissie van omstreeks 50% niet te vergelijken met de beeldhelderheid van de moderne
compactkijkers, maar die transmissie waarden zijn voor die tijd vrij gewoon. De zone van rand onscherpte is vrij groot en
die is niet het gevolg van beeldveldwelving, maar van andere optische fouten. De compactheid van de Amplivid was
mogelijk door de bijzondere constructie van het beeld-omkeersysteem bestaande uit twee spiegels en een prisma, zie
afbeelding D1a. De kijker bleef van 1956-1962 in productie. De centrale scherpstelling loopt soepel en laat instelling toe
van 1,8 m(!) tot oneindig. De kijker heeft door zijn vorm een prima handligging. De Amplivid is niet waterdicht.

-D1- a. Doorsnede van de Leitz Amplivid 6x24; laat de combinatie
zien van twee spiegels en een prisma als beeldomkeersysteem

-D2- De Leitz Trinovid 6x24
Zoals op de afbeelding is te zien heeft Leitz de Trinovid 6x24 de klassieke vorm gegeven van de grote (en jarenlang
immens populaire) Leitz Trinovid-2 serie bestaande uit de 8x32, 7x35, 7x42, 8x40 en 10x40 Trinovids met of zonder
brildrager voorziening (de B-modellen van dezelfde kijker typen). De kijkers zijn voorzien van dakkantprismas’s volgens
Uppendahl (patent 1907), die een zeer compacte kijker constructie mogelijk maken. De Trinovid 6x24 maakte onderdeel
uit van de in 1963 voor het eerst op de markt gebrachte eerst uitgebrachte Leitz Trinovid 2 serie bestaande uit de 6x24,
8x32 en 10x40 Trinovids. De Trinovid 6x24 zou echter maar zeer kort op de markt blijven: introductie in 1963 en in 1965
al van de markt gehaald. Het exemplaar, dat ik voor dit onderzoek ter beschikking kreeg heeft als opschrift : 500 TWK, 21
Mai 1965. Ik vermoed dat dit de laatst geproduceerde Leitz Trinovid 6x24 is geweest, want in 1965 werd de kijker van de
markt gehaald en het getal 500 zou er op kunnen duiden, dat er maar 500 6x24 Trinovids door Leitz zijn gemaakt.
De Leitz Trinovid 6x24 is met 445 gram bijna 100 gram zwaarder dan de Amplivid, maar is nog compacter en beter
afgedicht door de inwendige scherpstelling. Het scherpstelwiel is tussen de oculairen geplaatst en het dioptrie correctie
wiel tussen de objectief buizen, een handige constructie met prima gebruiksgemak. De handligging van de kijker is goed.
Het beeld is behoorlijk helder met een zone van rand onscherpte die niet weggefocusseerd kan worden. Aan de
beeldranden ontstaan resten van kleurschifting. Alles bij elkaar voor zo’n groot beeldveld prima prestaties. Uiteraard zijn
de lenzen en prisma’s nog niet voorzien van de meest moderne coatings, spiegel coatings op het dakkant prisma en fase
correctie coatings (die laatste werden pas vanaf 1988 aangebracht in dakkantkijkers), waardoor de beeldhelderheid en
beeldscherpte minder is dan bij de huidige top dakkant kijkers. De 6x24 Trinovid is maar heel kort in productie geweest,
dus als u er een vindt hebt u mazzel.
-D3- De KOMZ 6x24, zie afbeeldingen D en E

-E- Van links naar rechts: KOMZ 6x24 en KOMZ 8x30

KOMZ staat voor Kazan Optical-Mechanical Factory. Kazan ligt ongeveer 700 kilometer ten oosten van
Moskou.Tegenwoordig worden KOMZ producten geproduccerd onder de naam “Baigish”.
-

De KOMZ 6x24 is een zeer compacte kijker, die er solide uitziet en ook solide aanvoelt. Het beeldomkeersysteem
bestaat uit porro prisma’s. De kijker ligt door zijn compactheid en wat dikke kijkerhuis redelijk goed in de hand
(met grote handen is dat misschien een probleem). Het scherpstelwiel draait soepel en is ergonomisch goed
geplaatst. Dioptrie correctie gebeurt door verdraaien van een ring onder het rechter ocular, een veel gebruikte en
goed werkende constructie, De ogen voor de draagriem liggen aan de onderkant van de kijker, zoals bij miljoenen
andere kijkers. Dat is een solide constructie. Het beeld is redelijk helder, in aanmerking genomen de uittreepupil
van 4 mm en transmissie waarde van 67-68% in het optimale gevoeligheids gebied van het oog. De kleurweergave
is goed. De zone van onscherpte aan de beeldrand kan niet worden weggefocusseerd, wat wijst op resten van

-

-

optische fouten, wat overigens niet verbaast bij een zo grote beeldhoek. Alles bij elkaar een aantrekkelijk compact
kijkertje.
De KOMZ 8x30 is een veel gemaakte kijker, die je ook nu nog vrij gemakkelijk kunt vinden op de markt van
gebruikte kijkers. Dezelfde kijker vind je soms ook onder een andere naam: onlangs zag ik bijvoorbeeld een
exemplaar met als merknaam Bresser. 8x30 kijkers zijn al vele decennia beschouwd als HET kijkertype voor
universeel gebruik door de combinatie van vergroting-hanteerbaarheid en lichtsterkte, die prima voldoet voor heel
veel waarnemings omstandigheden. In dit onderzoek van (ultra) groothoek kijkers hoort de kijker met zijn
beeldveld van 120m/1000m niet thuis, maar ik heb hem toch meegenomen in dit onderzoek.
De kijker ligt goed in de hand en de constructie van de kijkerbrug en focussering ziet er solide uit en dat voelt ook
zo bij het gebruik. De handligging is goed (de kijker is vrij compact) en het prima geplaatste focusseer wiel draait
soepel. Dioptrie corrrectie gaat door verdraaien van een ring onder het rechter oculair, een veel gebruikte en
gebruiksvriendelijke constructie. De optische kwaliteit is gezien de prijs goed: kleurschifting treedt op buiten het
beeldcentrum en de kijker heeft een redelijk ruime zone van randonscherpte, die niet weg te focusseren is, en dus
niet wordt veroorzaakt door beeldveld welving. De kleurweergave heeft een lichte nadruk op geel-rood (warm dus,
geliefd bij menig gebruiker), maar niet echt heftig geel, zoals bij oudere Soviet kijkers vaak het geval was.
Brildragers zullen het moeilijk hebben, want de kijker heeft harde kunststof oogschelpen en de vrije oogafstand
(eyerelief) is krap. Gezien de prijs op de tweedehands markt en de prestaties kan deze kijker ook nu nog een
aantrekkelijke keus zijn, zeker voor gebruikers met een wat kleiner beurs.

Met dank aan: House of Outdoor & Optics in Maarssen voor het beschikbaar stellen van de Asahi Pentax 7x35 en de
Zeiss Nachtjager 7x45 voor dit onderzoek en aan diverse verzamelaars voor het beschikbaar stellen van de de andere
kijkers. Ing Dave van den Heuvel ben ik erkentelijk voor zijn inzet bij het meten van de transmissie spectra.

TABEL 1
Leverings programma van Hertel & Reuss (Kassel) in 1975

Tabel 2
Onderzoekgegevens
Kijker

Asahi Pentax
7x35
867 g

Asahi Pentax
8x40
981 g

Minolta
7x35
762 g

Tento 7x35

KOMZ 6x24

694 g

496 g

Hertel &
Reuss 10x50
972 g

Kortste
instelafstand
(close focus)
Focus
mechanisme

6m

4,5m

5m

6m

6m

8,2 m

Centraal
scherpstelling

Centraal
scherpstelling

Centraal scherp
stelling

Centraal
scherpstelling

Centraal
scherpstelling

Druk waterdicht

nee

nee

Nee

Individuele
oculair
instelling
nee

Nee

nee

Stikstof vulling

nee

nee

Nee

nee

Nee

nee

Type prisma

porro

porro

Porro

porro

Porro

porro

Gezichtsveld
(m/1000m)

198m/1000m

166m/1000m

193m/1000m

150m/1000m

210m/1000m

128m/1000m

Instelbereik
afstand tussen
beide ogen
Instelbereik
oogsterkte
verschil
Rotaties Close
Focus tot ∞
Gemeten uittree
pupil P (mm)

60-72 mm

54-75 mm

56-75 mm

51-70 mm

45-72 mm

49-72 mm

+/- 3 dioptrie

+/- 4 dioptrie

+/- 4 dioptrie

+/- 5 dioptrie

+/- 4 dioptrie

0,8

0,7

0,7

0,75

+/- 5 dioptrie
of nog iets
hoger
1

4,85 mm

4,8 mm

4,7 mm

4,9 mm

4,05 mm

4,85 mm

Gemeten objectief
diameter O (mm)
Berekende
vergroting V=
O/P
Transmissie
500 nm (nacht)
550 nm (dag)
Fase correctie
coating
Oogschelpen

34,7 mm

39,5 mm

34,7 mm

34,8 mm

23,9 mm

49,7 mm

7,2x

8,2x

7,4x

7,1x

5,9x

10,2x

32,4%
36,5%
Niet nodig

63,5%
68,9%
Niet nodig

81,1%
86,5%
Niet nodig

67,6%
68,9%
Niet nodig

67,3%
68,7%
Niet nodig

62,2%
66,2%
Niet nodig

Hard kunststof

Hard kunststof

Vrije oogafstand
(=eye relief) mm
Geschikt voor:
Brildragers:
Kleurweergave

15 mm

15 mm

Omklapbaar
rubber
12 mm

Omklapbaar
rubber
16mm

Hard
kunststof
13 mm

Afgevlakt
metaal
10 mm

ja

ja

?

ja

nee

nee

goed

Goed, nadruk op
groen-blauw

Goed, lichte
nadruk op rood

goed

goed

Goed lichte
nadruk op
rood

Prijs compleet
(euro)

50-150 euro

50-150 euro

100-200 euro

50-100 euro

50-200 euro

50-150 euro

Gewicht (g)

1

Tabel 3
Onderzoekgegevens
Kijker

Bushnell
4x21 Xtrawide (1998)
352 g

Bushnell 7x32
Xtra-wide

Libra 4x22

Libra 6x30

Leitz Trinovid
6x24

448 g

Leitz
Amplivid
6x24
355 g

762 g

386 g

Kortste
instelafstand
(close focus)
Focus
mechanisme

2,5 m

2,9 m

2m

6,2 m

1,8 m

2,9 m

Geen
(fix focus)

Centraal
scherpstelling

Individuele
ocuair
scherpstelling
Nee

Centraal
scherpstelling

Centraal
scherpstelling

nee

Individuele
ocuair
scherpstelling
Nee

Druk waterdicht

nee

nee

nee

Stikstof vulling

nee

nee

Nee

nee

nee

nee

Type prisma

?

?

?

?

Uppendahl
dakkantprisma’s

Gezichtsveld
(m/1000m)
Instelbereik
afstand tussen
beide ogen
Instelbereik
oogsterkte
verschil
Rotaties Close
Focus tot ∞
Gemeten uittree
pupil P (mm)

300m/1000m

233m/1000m

300m/1000m

200m/1000m

Combinatie
spiegelprisma
212m/1000m

56-74 mm

59-72 mm

59-70 mm

56-70 mm

53-77 mm

56-75 mm

geen

+/3 dioptrie

+/- 5 dioptrie

+/- 4 dioptrie

+/- 4 dioptrie

+/- dioptrie

Nvt

1

0,9

0,9

1,7

1,8

6,8 mm

4,5 mm

5,5 mm

5 mm

4,2 mm

3,85 m

Gemeten
objectief
diameter O
(mm)
Berekende
vergroting V=
O/P
Transmissie
500 nm (nacht)
550 nm (dag)
Fase correctie
coating
Oogschelpen

22,93 mm

31,73 mm

21,54 mm

30,7 mm

23,45 mm

24 mm

3,4x

7x

3,9x

6,1x

5,6x

6,2x

55,2%
53,5%
Nvt

76,1%
77,4%
Nvt

61,3%
64%
Nvt

61,3%
63%
nvt

56,9%
60 %
Nee

74,6%
75,4%
nee

Hard
kunststof

Omvouwbaar
rubber

Omvouwbaar
rubber

Omvouwbaar
rubber

Hard
kunststof

Hard kunststof

Vrije
oogafstand
(=eye relief)
mm
Geschikt voor:
Brildragers:
Kleurweergave

15 mm

9 mm

13 mm

12 mm

11mm

10mm

ja

nee

nee

nee

nee

nee

goed

goed

Goed

goed

goed

goed

Prijs compleet
(euro)

20-50 euro

30-80 euro

15-30 euro

15-40 euro

300-500 euro

500-600 euro

Gewicht (g)

445 g

212m/1000m

Tabel 4
Onderzoekgegevens
Kijker

Zeiss Design
Selection
7x45
1197 g

Zeiss Dialyt
7x42B/GAT*

Zeiss Victory
FL 7X42

Leitz
Trinovid
7x35B (1975)
537 g

KOMZ 8x30

738 g

Meopta
Meostar B1
7x42
926 g

798 g

Kortste
instelafstand
(close focus)
Focus
mechanisme
Druk waterdicht

3m

3,8 m

2m

2,6 m

5,9 m

5,4 m

Centraal
scherpstelling
ja

Centraal
scherpstelling
Nee

Centraal
scherpstelling
Ja

Centraal
scherpstelling
ja

Centraal
scherpstelling
Nee

Centraal
scherpstelling
nee

Stikstof vulling

js

Nee

Ja

ja

nee

nee

Type prisma

Abbe-König
dakkant
prisma

Abbe-König
dakkant prisma

Abbe-König
dakkant prisma

Uppendahl
dakkant
prisma

porro

Gezichtsveld
(m/1000m)
Instelbereik
afstand tussen
beide ogen
Instelbereik
oogsterkte
verschil
Rotaties Close
Focus tot ∞
Gemeten uittree
pupil P (mm)
Gemeten objectief
diameter O (mm)
vergroting V=
O/P
Transmissie
500 nm (nacht)
550 nm (dag)
Fase correctie
coating

151m/1000m

150m/1000m

150m/1000m

SchmidtPechan
dakkant
prisma’s
137m/1000m

150m/1000m

120m/1000m

58-74 mm

55-75 mm

54-76 mm

56-74 mm

55-75 mm

52-74 mm

+/- 8 dioptrie?

+/- 4 dioptrie

+/- 4 dioptrie

+/- 3 dioptrie

+/- 3 dioptrie

+/- 5 dioptrie

1,3

1,25

1,1

1,75

2,1

1,25

6,6 mm

5,7 mm

5,85 mm

7,05 mm

5,2 mm

3,9 mm

44,6 mm

41,36 mm

42,0 mm

41,96 mm

34,75 mm

29,7 mm

6,6x

7,2x

7,2x

7,0x

6,7x

7,6x

91,2%
95,2%
Ja

86,8%
90,5%
Ja

91,4%
93,1%
ja

87%
91,2%
ja

77,7%
80%
nee

74,7%
78,1%
Niet nodig

Oogschelpen

Omklapbaar
rubber

Omklapbaar
rubber

Hard
kunststof

23 mm

18 mm

In-uit
draaibaar zelf
te verwijderen
21,6 mm

Omklapbaar
rubber

Vrije oogafstand
(=eye relief) mm
Geschikt voor:
Brildragers:
Kleurweergave

In-uit draaibaar
zelf te
verwijderen
16 mm

15 mm

10 mm

ja

ja

ja

Ja

ja

nee

Prijs (euro)

600-1000

200-300 euro

50-100 euro

Gewicht (g)

602 g

goed
Fl. 2150 (1993)
950 euro (2000)

1829 euro

889 euro
(2018)

