
7 Toptips voor het kiezen van een verrekijker
Vogelwachter Adriaan

Een Zwarte Specht



Op naar een nieuwe
verrekijker!

Leuk dat je dit E-book gedownload hebt.
Misschien heb je een paar keer vogels gekeken en
word je steeds enthousiaster. Gefeliciteerd, want
je lijkt besmet te zijn met het vogelvirus. Uit eigen
ervaring weet ik dat dat virus erg besmettelijk is.
Gelukkig is het een virus waarvan het juist leuk is
als je er mee besmet bent geraakt. Nu je als
vogelaar door het leven wilt is het tijd voor de
volgende stap: Het kopen van een goede
verrekijker die bij jou past. In dit gratis E-book
geef ik je 7 tips zodat je de voor jou best
passende verrekijker kunt uitkiezen. O ja, een
vogelaar noemt een verrekijker meestal ‘kijker’.
Weet je dat ook weer☺.
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Tip #1 – Bepaal je budget

Qua prijs is er veel variatie. Je kunt het
zo gek maken als je zelf wilt. Er zijn
verrekijkers van een paar tientjes tot en
met 3.000 euro en zelfs nog duurder.
Daarom is het belangrijk te bedenken
wat je er voor over hebt. Kijk niet op
een paar tientjes, maar kies er wel één
die bij jouw budget past. Een goede
verrekijker heb je niet voor onder de
100 euro, maar je hóeft niet meteen
duizenden euro's uit te geven.

Wat je trouwens altijd kunt doen is op
Marktplaats of andere websites kijken
of er goede tweedehands verrekijkers
te koop zijn. Ook kun je op het forum
van https://forum.waarneming.nl/ een
oproep doen. Wie weet zijn er
vogelaars die net een andere kijker
hebben gekocht en hun 'oude' voor
een mooie prijs weg willen doen.

Een Goudvink (mannetje)

https://forum.waarneming.nl/


Tip #2 - Denk goed na over 
het type verrekijker dat bij 
jouw wensen past

Wil je een verrekijker die je makkelijk overal mee
naar toe kunt nemen? Of één die de grootste
vergroting heeft? Dat maakt nogal verschil. Want
de eerste is klein en compact en de tweede is
groter en zwaarder. Dus waar ga je voor? Het
beste beeld en flinke nekspieren of ook goed
beeld zonder kramp in je nek :-). Er is van alles
mogelijk. Bedenk dus goed wat jij zoekt en hoe je
jouw verrekijker wilt gebruiken.

Een Grote Lijster



Tip #3 - Bedenk goed welke
vergroting je wilt

Dit is een belangrijke keuze. Het gaat eigenlijk
om de vraag hoe dichtbij je alles wilt halen. De
vergroting bepaalt hoe veel dichterbij de
verrekijker de vogels haalt. Over het algemeen
zijn er bij verrekijkers 3 vergrotingen: 8 keer, 10
keer en 12 keer. Zelf vind ik een verrekijker die 10
keer vergroot het fijnst. Dat vind ik een goede
balans tussen vergroting en grootte van de
verrekijker. Een vergroting van 8 keer vind ik
persoonlijk te weinig. Maar zoals ik al aangaf, dat
is voor iedereen weer anders. Dus doe wat jij zelf
wilt. Maar denk er wel goed over na.

Een Kruisbek



Tip #4 - Kijk goed naar hoe
breed het gezichtsveld is

Het gezichtsveld wordt meestal
uitgedrukt in hoe breed je beeld
is op een afstand van 1.000
meter. gezichtsveld is het
belangrijk dat dit niet te klein is.
Dat is vooral in gebieden waar je
ver kunt kijken belangrijk. Want
als je een gebied aan het scannen
bent dan is het fijn als je een
breed gezichtsveld hebt. Dan zie
je simpelweg meer vliegen.

Een Vink (mannetje)



Tip #5 - Ga testen, waarvan
minstens één keer bij somber
weer

Op internet zie je alleen een foto of plaatje van een
verrekijker. Dat is altijd anders dan als je echt een
verrekijker vasthoudt. Daarom is mijn advies om
goed te testen. Door het hele land zijn er winkels
waar je verrekijkers kunt testen en waar je goed
advies krijgt. Zoek dus eerst even op internet of er
een goede winkel bij jou in de buurt zit. Als je dat
gaat doen dan is het belangrijk dat je let op de
weersomstandigheden. Als het stralend weer is dan
zijn eigenlijk alle kijkers goed. Als de zon schijnt dan
heb je zelfs bij een verrekijker van 50 euro aardig
goed beeld. Juist bij somber, oer-Hollands grijs weer
wordt het verschil tussen verrekijkers heel duidelijk.
Dan zie je hoe het met de lichtsterkte van jouw
verrekijker is. Dus ga sowieso testen met somber
weer, want dan zie je het verschil tussen een redelijke
en een goede verrekijker.

Een Merel (mannetje)



Tip #6 - Ga niet over één nacht ijs

Als je een verrekijker koopt dan is dat vaak voor jaren. Dan is het
fijn als je een goede keuze maakt. Je kunt er één bestellen op
internet, maar dan weet je niet hoe de kijker in de hand ligt, hoe
het scherp stellen gaat of hoe zwaar hij aanvoelt. Zelf heb ik eerst
goed onderzoek gedaan op internet. Daarna ben ik gaan testen. Ik
had al een shortlist gemaakt op basis van bovenstaande tips (én
mijn jarenlange ervaring als vogelaar uiteraard). Daar bleef er één
van over. Dus na mijn research wist ik het eigenlijk meteen. Maar
ook dat is voor iedereen weer anders. Dus doe wat voor jou het
beste voelt. Je kunt beter wat langer nadenken dan dat je voor
een flink bedrag een kijker koopt waar je toch spijt van krijgt.

Een Pimpelmees



Tip #7 - Doe wat voor jou het beste 
voelt en geniet er van!

Je kunt aan 10 vogelaars vragen welke verrekijker ze je adviseren en ze
noemen allemaal een andere. De één vindt een pocketverrekijker ideaal,
de ander wil per sé een bepaald merk. Bedenk goed: het wordt jouw
verrekijker. Let daarom dus goed op wat JIJ het fijnst vindt en kies de
kijker die jij het beste bij je vindt passen.
Nog één ding. Het is echt superleuk om een nieuwe verrekijker te kopen.
Het lezen van reviews, het testen en uiteindelijk de aankoop. Maar dan
begint het eigenlijk pas, want je koopt hem om vogels te kijken. Dus
geniet van het proces, maar maak wel een keer een keuze, anders mis je
een hoop mooie vogels :-). Als jij vindt dat een kijker goed genoeg voor
jou is koop hem dan en geniet van al het moois buiten.

Een Zwarte Mees



Wil je nóg meer
leren over vogels?
Zodra je een keuze hebt kunnen maken voor een
nieuwe verrekijker is het tijd voor het volgende:
heel veel vogels kijken! Dus ga naar buiten en
geniet. Dan begint het vogels kijken pas echt.

Wil je meer leren over vogels? Dan is de
Basiscursus Vogels Kijken écht iets voor jou. Met
o.a. een 5 stappenplan om sneller vogels te
herkennen, vogelkijktaal en vogels van
tuin/balkon en parken en begraafplaatsen. Kijk
snel op mijn website voor meer info en start
jouw cursus vandaag nog.

Ik wens je veel vogels toe☺!
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