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Goed advies & service tegen de
laagste prijs
Foto Rooijmans hanteert de laagste prijzen voor
verrekijkers, telescopen, lenzen en camera's in
Nederland en België.

Foto Rooijmans

In 1985 opende Henri Rooijmans samen met
zijn vrouw Annemarie de deuren van Foto
Rooijmans. Enthousiast en gedreven startte
hij dit avontuur als een jonge zwaluw die
een lange reis zou gaan maken. Hij begon
met het verkopen van fototoestellen en het
ontwikkelen van foto’s, niet veel later besloot
Henr zich te specialiseren in zijn hobby,
vogels observeren.
Door het succes nam hij in 1993 Roland
Wolters en in 1997 Maria Nijs in dienst en
was het huidige team van Foto Rooijmans
compleet.
Foto Rooijmans is nu uitgegroeid tot een
van de grootste verrekijkerwinkels van de
Benelux. Met een assortiment van meer dan
250 verschillende verrekijkers en telescopen,
kan er gezegd worden dat de hobby van Henri
een beetje uit de hand is gelopen. Binnen dit
assortiment verrekijkers en telescopen zijn
merken als Swarovski, Leica, Zeiss, Bushnell,
Vortex en Opticron stevig vertegenwoordigd.
Door het grote assortiment, de goede service
en de lage prijzen komen de klanten van
Groningen tot aan Madrid en van Amsterdam
tot ver in Duitsland om zich te laten adviseren
en een verrekijker ,telescoop, camera of lens
te kopen.
Het adviseren neemt het team van Foto
Rooijmans serieus. Een verrekijker gaat lang
mee, dus is het van belang door advies en
zorgvuldig vergelijken tot een juiste keuze
te komen, zodat de klant jaren lang plezier

beleeft aan haar of zijn kijker. Tevens vindt
u bij Foto Rooijmans voldoende keus in
camera's en lenzen om van vogels mooi
foto's te maken, ook hier krijgt u passend
advies met betrekking tot het resultaat en
budget. Hierdoor is er bij Foto Rooijmans
ruime keuze voor iedereen die liefhebber is
van fotografie en vogelspotten.

Aanbiedingen

Zoals gebruikelijk heeft Foto Rooijmans ook
dit jaar een aantal scherpe aanbiedingen.
Deze aanbiedinen komen op de laagste
prijzen van Nederland en België die wij
normaliter hanteren. Profiteer dus van nog
lagere prijzen dan dat je normaal al doet.
Wij willen jou vragen om deze aanbiedingen
te delen met je bevriende vogelaars,
natuurliefhebbers of andere personen die
interesse hebben.Waarvoor bij voorbaat
dank.
(aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt)

Foto: Middelste bonte Specht, Wil de Veer

Het najaar is begonnen
De bladeren verkleuren en vallen langzaam van de boom, de dagen worden korter
en het wordt kouder. Het najaar is begonnen, een mooie periode om de natuur in te
gaan. Verschillende vogelsoorten komen weer tevoorschijn, zo zal bijvoorbeeld de
Wintertaling toetreden in het Nederlands en Belgisch landschap.
In deze Najaarsfolder zullen wij de nadruk leggen op enkele aanbiedingen zodat jij weer
goed bent voorbereid om het maximale uit je hobby te halen. Ook zullen wij ‘T Goor in
Soerendonk bespreken als locatie om vogels te observeren en hebben wij een interview
met Theo Bouten, een fanatiek vogelaar en klant van Foto Rooijmans.
Wij bij Foto Rooijmans wensen jou veel lees en kijkplezier toe.

Verrekijkers & spotting scopen
Groot assortiment
Foto Rooijmans is al jaren gespecialiseerd in
verrekijkers en spotting scopen. Met de jaren
hebben wij ons assortiment steeds breder
uitgebreid met verschillende merken en
types, waardoor je bij Foto Rooijmans ruime
keuze hebt en ook de mogelijkheid hebt om de
producten fysiek te vergelijken en testen. Zo
hebben wij bijvoorbeeld een assortiment van
meer dan 250 verrekijkers en spotting scopen,
waarbij merken als Swarovski, Leica, Zeiss,
Opticron, Vortex, Bushnell, Bynolyt, Steiner,
Meopta en Kowa goed zijn vertegenwoordigd.

De laagste prijs
Ook bij Foto Rooijmans zijn wij ons bewust van
de transparantie van het internet. Een fysieke
winkel houdt niet alleen de klant voor de gek,
maar ook zichzelf zodra hij/ zij niet meegaat
met de online prijzen.

Hierdoor hanteren wij met camera’s en
objectieven de laagste prijs van de grote
Nederlandse
online
aanbieders.
Met
verrekijkers en telescopen gaan wij in de meeste
gevallen zelfs nog een stuk onder de laagste
online prijs, waardoor wij het voordeligste
adres van Nederland en België zijn en dit is
Advies op maat
inclusief een hoogwaardige service en goed
Bij Foto Rooijmans vinden wij het belangrijk advies.
dat onze klanten met een tevreden gevoel naar
huis gaan. Hierdoor nemen wij een goed en op Voordeling inruilen
maat gemaakt advies serieus.
Buiten dat je bij Foto Rooijmans profiteert van
de laagste prijs, profiteer je bij Foto Rooijmans
Wij begeleiden onze klanten in dit proces. Dit ook van gunstige inruilvoorwaarden.
houdt in dat wij luisteren naar de behoeftes van
de klant en hier een op maat gemaakt advies op Wij kijken naar de staat van het product en op
geven. Een verrekijker of spotting scope is over basis hiervan maken wij een schatting van de
het algemeen een duurzame aankoop, waar de huidige waarde van het product.
klant lang plezier van wil hebben, hierdoor is
het belangrijk dat deze persoon ook iets koopt Je kan ook zelf producten aanbieden aan ons
waar zij/hij geen spijt van gaat krijgen.
die wij voor jou kunnen verkopen. In het geval
dat wij producten voor jou verkopen vragen wij
Service na de aankoop
10% van de verkoopprijs. Voor deze 10% krijgt
Bij ons stopt de service niet wanneer je een je:
aankoop heeft gedaan. Ook de service na de - Zelf geen werk aan het verkopen
aankoop bij Foto Rooijmans nemen wij serieus. - Consument koopt het bij een winkel (service,
betrouwbaar en geen ongewenste personen
Wij zullen altijd voor jou klaarstaan wanneer
aan de deur)
er vragen of complicaties zijn. Wanneer geen - In veel gevallen krijgt u een hoger bedrag
garantie kan worden geclaimd zullen we
voor uw product
proberen de kosten voor jou zo laag mogelijk te
houden en alles goed wordt opgelost. Dit doen je bent altijd welkom om langs te komen met
wij door onze ervaring, kennis en goede banden het product dat u via ons wilt verkopen, wij
die wij de afgelopen 34 jaar hebben opgebouwd. zullen het controleren en de waarde van het
product taxeren.

Verrekijker in de kijker;
Swarovski el Serie
Swarovski EL serie
In deze rubriek zetten we een bepaalde
verrekijker in de spotlight, oftewel de kijker.
In deze editie bespreken we de Swarovski EL
serie. De Swarovski El serie kenmerkt zich
door de kristalheldere optiek met Swarovisiontechnologie en het unieke ergonomische design
met de open EL-greep. De EL serie is hierdoor
de beste verrekijker die Sworvski Optik levert.
Scherp tot aan de rand
Dankzij de Field Flattener-lenzen geeft de EL
een nagenoeg vlak beeld en een ongeëvenaarde
beeldscherpte. De kleinste details worden
hierdoor haarscherp weergeven in elk deel van
het beeld, zelfs aan de randen.
Het voordeel hiervan is dat de perfecte
randscherpte zorgt voor een beeld zonder
storende vertekeningen, waardoor je snel de
kleinste details kunt waarnemen. De excellente
beeldkwaliteit in het volledige gezichtsveld
maakt voortdurend bijstellen overbodig.
De hoogste standaard
De fluoridehoudende HD-lenzen van de EL
zorgen samen met het uiterst innovatieve
optische design voor minder storende
kleurranden en maximale kleurechtheid.
Een aanzienlijk verbeterde resolutie en een
verhoogd contrast zijn het indrukwekkende
resultaat van deze optische topprestatie.
De voordelen hiervan zijn dat je met de
HD-optiek van Swarovski contrastrijke,
natuurgetrouwe beelden met haarscherpe
contouren krijgt en hierdoor cruciale details
beter kunt identificeren.

Geoptimaliseerde coatings
De geoptimaliseerde coatings van de lenzen
en prisma’s waarborgen een excellente
kleurweergave en een hoge transmissie. De
coating aan de buitenkant van de lens, heeft
een antihechtende werking.
De voordelen hiervan zijn dat het beeld
optimaal wordt bijgesteld en hierdoor de
natuur gaat beleven zoals die precies is. Ook
het schoonmaken van de lenzen is hierdoor
eenvoudiger geworden.

De technische gegevens van de verschillende diameter:

Interesse of vragen?
Heb je nog vragen of wil je een van deze verrekijkers testen? Kom gerust langs in onze winkel
en wij zullen jouw vragen beantwoorden en begeleiden bij het testen van de verrekijker.
Natuurlijk mag je ook mailen of bellen.

aanbieding; opticron mm3 60ga/45
met statief en video-head

Opticron MM3 60GA/ 45+ 15-45x zoom

Door de zeer compacte bouw wordt er buitengewoon weinig licht geabsorbeerd,
waardoor een ongebruikelijke helderheid wordt behaald ondanks een diameter van
60mm. Deze combinatie heeft slechts een lengte van 29,5 cm en een gewicht van 899
gram, waardoor het de ideale travel- telescoop is. dankzij de FMC Optical System wordt
een zeer hoog contrast behaald. Dankzij het Dual-Focus-Systeem kan de Opticron
MM3 zeer nauwkeurig scherpstellen en dat al vanaf 3,5 meter. Deze telescoop komt
met een garantie van 30 jaar!
Wij verkopen de Opticron MM3 60 GA/45 (€499,-) met een statief inclusief video-head
kop (149,-) voor €499,-! Met andere woorden; voor de prijs van de telescoop krijg je er
een gratis statief inclusief video-head bij.
Kom gerust langs om de spotting scope te testen.

VAN € 648,= VOOR

€ 499,=

Aanbieding;Vortex viper hd 10x50

VAN € 629,= VOOR SLECHTS

€ 549,=
De Vortex Viper HD 10x50 Verrekijker is in 2018 verbeterd, hij heeft een breder
gezichtsveld gekregen en biedt nu een nog comfortabeler en rustiger beeld. De Viper
HD kijker beschikt over de gepatenteerde XR anti-reflectie coating die het contrast en
de kleurweergave van de lenzen verbetert. De krachtige 10x vergroting is ontworpen
voor het observeren van bijv. Grote vogels op extreme afstanden, zoals in de open
gebieden. Daarnaast heeft deze verrekijker een grote objectiefdiameter van 50 mm
zodat er veel licht in de verrekijker valt, zo heb je ook goed zicht in omstandigheden
wanneer er weinig licht beschikbaar is.
De Viper HD is een verrekijker die tegen een stootje kan, de body is sterk en biedt een
goede grip. De Viper HD is gevuld met argon gas en voorzien van o-ringen. Dit maakt
hem bestand tegen water
De Vortex Viper HD wordt geleverd met een Glasspak draagtas die jouw verrekijker
beschermt wanneer je deze niet in het gebruik heeft. De Glasspak heeft een uniek
design, waarmee je jouw verrekijker beschermd in de tas op uw borst kunt dragen.
Zo draag jij jouw verrekijker comfortabel mee maar is deze altijd binnen handbereik
mocht je de verrekijker snel nodig hebben.
Toepassing Vortex Viper HD 10x50
Met zijn 10x vergroting is de Vortex Viper HD 10x50 een perfecte verrekijker voor
observaties op grote afstanden. Door zijn grote objectief van 50 mm is hij ook geschikt
om te gebruiken wanneer er weinig licht beschikbaar is.

Aanbieding;pentax papilio ii 8,5x21

VOOR SLECHTS

€ 119,=
De Pentax Papilio II 8,5x21 is een unieke kijker dankzij close focus tot 50 cm, ideaal
voor macro observatie. Wanneer flora en fauna jouw interesses zijn dan is de Papilio
een onmisbaar instrument. Dit compacte porro-model is voorzien van een duurzame
dual-as, gesynchroniseerde IPD aanpassing en volledige multi-coating voor een betere
lichttransmissie.
Dit compacte lichtgewicht combineert asferische lenselementen met een BAK4
prisma, beeldscherpte van rand tot rand. De body is met rubber bekleed, dit geeft
extra grip en bescherming. Met fijne dioptrie aanpassing voor snel en gemakkelijke
centrale fine-focus.

Foto:Tijgerspin, Wil de Veer

Aanbieding;
Opticron Explorer ed 8x42 & 10x42

De Opticron Explorer WA ED Oasis-C is een van onze bestsellers onder de 300 euro. Door
het Wide Angle groothoekbeeld heeft de 8x42 een gezichtsveld van 131 meter en de 10x42
een gezichtsveld van 113 meter breed op 1000 meter. Hierdoor kan je makkelijker vogels
observeren en volgen die voorbij vliegen, zoals bijvoorbeeld grote groepen trekvogels.
Daarbij heeft de Opticron Explorer WA ED een helder, scherp en kleurneutraal beeld. Hierdoor
kan je beter details waarnemen bij vogels en makkelijker het onderscheidt maken tussen
bijvoorbeeld een mannetje of vrouwtje.
De verrekijkers zijn beide stikstof gevuld en waterdicht. Door de drie-traps instelbare
oogschelpen zijn de verrekijkers geschikt voor brildragers en niet brildrager.
Beide vergrotingen komen met een garantie van 10 jaar.

Beide modellen voor slechts

€ 269,=
Foto:Keep, Wil de Veer,
Nikon D7100 + Sigma 150-600mm Sports

Foto: Buizerd, Wil de Veer

interview met een bekende
Naam: Theo Bouten
Jaren actief: Onbekend, maar
begonnen met het observeren van
vogels rond 1960
Actief voor: IVN Venray- Geijsteren

"Hoe ben jij geïnteresseerd geraakt in het
observeren van vogels?"
Heel mijn leven ben ik al bezig met de natuur,
vanaf kinds af aan en hebben vogels indruk
op mij gemaakt. In 1956 ben ik geboren en als
klein mannetje hebben ze mij al eens uit de
vijver moeten redden omdat ik te nieuwsgierig
was naar de beestjes die ik wilde bestuderen.
Ik was altijd buiten bezig, ik vond en vind
het nog steeds geweldig. Maar vanaf welke
periode ik precies ben begonnen met het
observeren van vogels durf ik niet te zeggen,
in ieder geval toen ik nog een kind was.
"Wat zijn de grote veranderingen ten opzichte
van toen je net was begonnen?"
Vroeger was het veel moeilijker, want er waren
bijna geen vogelboeken, geluidsfragmenten en
goede-en betaalbare optiek zoals verrekijkers
en telescopen. Wij hebben op ten duur zelf
geluidsfragmenten opgenomen.
Er is tegenwoordig en vooral na de jaren
80 heel veel veranderd. Zo zijn er goede
geluidsfragmenten, vogel-apps voor de
telefoon, veel verschillende vogelboeken,
zowel getekend als gefotografeerd en is de
optiek betaalbaar en beter geworden.
De beste ontwikkeling vind ik dat optiek
betaalbaar is geworden en dat er veel geluids-

fragmenten zijn, want ik doe heel veel op
gehoor, al wordt dat de laatste jaren wat
minder, de hogere piep geluiden ben ik helaas
kwijt.
Ik heb telefoon apps, maar deze gebruik ik
zeer weinig, want ik vind boeken nog altijd
geweldig. Het opzoeken van een vogel en de
tekeningen vind ik prachtig. Daarom zou
ik niet snel overgaan naar een app op de
telefoon, al helpt het soms als ik het niet in
het boek kan vinden.
"Wat is je meest bijzondere ervaring geweest
tijdens het observeren?"
Ik heb heel veel mooie ervaringen gehad, maar
wat mij nog goed in mijn geheugen ligt is een
moment tijdens de “Blauwborst wandelingen”,
die wij vanuit onze IVN Venray- Geijsteren
groep al minstens 25 jaar organiseren.
Hierbij nemen we mensen mee het veld in
om Blauwborsten te observeren. Tijdens een
van deze tochten keek een mevrouw door
mijn telescoop en zei ze zwaar verwonderd;
“Wauw, die is echt blauw!”, waarop ik
reageerde “Wat had je dan zelf verwacht?”. Dit
vond ik zo geweldig, want ik geniet er heel erg
van wanneer ik andere mensen enthousiast
kan maken en laten genieten van vogels en
kan laten zien hoe mooi de natuur is, niet
alleen vogels, maar alles, van de bomen tot de
insecten.

"Wat is jouw favoriete plek om vogels te
observeren?"
Wij zitten vaak op de Hamert, Nationaalpark
de Maasduinen en Nationaalpark de Peel,
maar Ik heb geen favoriete plek. Het klinkt
misschien raar, maar als je goed leert kijken
wordt elke plek je favoriet. Elke plek heeft
specifieke vogels en elke plek heeft zijn eigen
schoonheden. Zo heb je bij de Peel heel andere
vogels dan bij de Maasduinen. Daarbij kan ik
ook genieten van een klein beekje in een bos.
Ik kan van de kleinste dingen genieten in de
natuur. Het voordeel van Nederland is dat het
relatief klein is, waardoor je niet lang hoeft te
reizen voordat je op een bepaalde plek bent.
Hierdoor ben ik dagelijks te vinden door heel
het land.
"Welke apparatuur neem jij mee het veld in?"
Ik neem standaard mijn verrekijker en
telescoop mee en daarbij neem ik regelmatig
mijn camera en de telefoon mee. Tegenwoordig
digiscope ik via de telefoon en daarbij stuur ik
de waarnemingen door via mijn telefoon. Een
telefoonadapter voor de spotting scope heeft
het gemakkelijker gemaakt om te digiscopen,
al moet ik toegeven dat de kwaliteit niet
vergelijkbaar is met een camera met een
telelens, maar voor bewijsmateriaal is een
foto met de telefoonadapter voldoende.
"Heb je specifieke merken?"
Ik ben begonnen met een onbekend merk,
vervolgens ben ik overgestapt op de Zeiss
Nächtjager. Dit is een verrekijker geweest
waar ik heel veel plezier van heb gehad. Na de
Zeiss ben ik overgestapt op Swarovski en hier
ben ik bij gebleven. Mensen denken dat een
Swarovski duur is, maar ik ben hier naartoe
gegroeid. Ik heb mijn oude verrekijker
steeds ingeruild voor iets beters en zo ben ik
langzaam naar een Swarovski toe gegroeid.
Daarbij is de kwaliteit zo goed dat ik er geen
moment spijt van heb gehad en er dagelijks
weer een "wauw" ervaring door krijg.

Doordat ik dit stap voor stap heb gedaan,
waardeer ik het ook meer en ben ik extra
zuinig op mijn spullen.
"Hoe ervaar jij de najaar periode?"
Ik ervaar de najaar periode als een fijne
periode om vogels te observeren. Elk seizoen
heeft zijn charmes. Er doen nieuwe vogels hun
intrede in het land. Ik word altijd enthousiast
van grote groepen ganzen en ik vind het
geweldig om deze dan ook te observeren.
"Heb jij nog tips voor de lezers?"
Ik heb zeker tips voor de lezers. Een belangrijke
tip is voor onder andere vogelverenigingen,
IVN’s en andere verenigingen om een
telescoop aan te schaffen. Deze telescoop kan
bijvoorbeeld met zijn allen gedeeld worden.
Met een telescoop heb ik het meeste geleerd.
Midden jaren 70 hebben wij gezamenlijk
met de club een telescoop aangeschaft en
hierdoor konden wij alles een stuk dichterbij
halen, waardoor we meer detail zagen, zoals
oogstrepen, veertjes, kleuren etc. En als je dit
gezamenlijk met de club koopt, kunnen ook
de mensen die geen budget voor een telescoop
hebben het telescoop gevoel ervaren.
Een andere tip is om met excursies mee te
gaan, hier leer je heel veel en het is ook vaak
een leuke ervaring. Daarbij zou je eens aan
iemand met een top verrekijker kunnen vragen
of je door zijn/ haar verrekijker mag kijken,
vooral bij slechtere lichtomstandigheden,
want goede verrekijkers komen pas tot
hun recht bij slecht weer en niet bij goede
lichtomstandigheden. Door dit te doen ervaar
je de meerwaarde van een goede verrekijker.

Foto: Bosuilen Juveniel, Wil de Veer
Nikon D800 + Sigma 150-600mm Sports

Fotografie
Foto Rooijmans heeft een groot aanbod in fotoapparatuur voor verschillende soorten
fotografie. Je kan bij ons terecht voor een breed scala aan lenzen. Zo zijn wij gespecialiseerd
in tele fotografie, maar hebben we ook een uitgebreid aanbod in lenzen voor landschap
en macro fotografie. Daarbij hebben we verschillende merken en type camera’s in ons
assortiment en kunnen we eventueel producten bestellen. Wij zullen luisteren naar
jouw behoefte en hier een advies op maat geven. Daarbij stellen wij de camera in met de
juiste instellingen, zodat jij het maximale uit je hobby kan halen.

vooruitblik op de nikon z50
Nikon Z50, de hoogtepunten:
- 20.9 megapixel APS-C sensor
- Ergonomische grip
- Maximale ISO van 51200
- Schiet 11 foto's per seconde
- Voorzien van Z-mount
- 4K video 30 fps en Full HD met
120fps
- Hybride autofocussysteem
- Mogelijkheid om oude F-mount
Nikon lenzen te gebruiken

De Nikon Z50 systeemcamera is ideaal als je wilt profiteren van de voordelen van de Nikon
Z-serie en een fullframe model nog niet bij je past. De Z50 is voorzien van een 20.9 megapixel
APS-C DX-sensor en is daarmee het ideale Z-serie instapmodel naast de grote fullframe
broers Z6 en Z7.
Autofocus
Dankzij de eye-detection autofocus is de Nikon Z50 ideaal voor het maken van fotos van
bewegende voorwerpen zoals bijvoorbeeld vogels en andere diersoorten. Of je nou alleen op
de foto staat of in de menigte, de scherpstelling blijft accuraat. Je schiet 11 foto's per seconde,
zodat je bewegende onderwerpen scherp vastlegt. De 209 scherpstelpunten dekken 90 procent
van het beeld voor een uitstekende scherpte van rand tot rand. In de stand Stil Fotograferen
maak je geruisloos je foto's zonder belangrijke momenten te verstoren.
Z-mount met F-mount mogelijkheden
Dankzij de Z-mount gebruik je alle lenzen met deze mount én met gebruik van de optionele
FTZ-adapter kies je uit honderden objectieven met een F-mount (DX). Hierdoor zou je
bijvoorbeeld de oude lenzen die je al hebt kunnen gebruiken, waardoor je geen nieuwe lenzen
hoeft aan te schaffen en genoeg hebt aan alleen de body en FTZ-adapter.
Ergonomisch design
De Z50 is voorzien van hetzelfde stijlvolle, ergonomische ontwerp als de Z6 en Z7. Dankzij
de grip ligt de lichtgewicht camera goed en stevig in de hand. Daarbij heb je de twee zelf
instelbare knoppen binnen bereik van je vingers, zonder je ogen van je onderwerp af te halen.
De stevige, compacte body weegt slechts 395 gram, exclusief geheugenkaart en accu.
Video's met de Nikon Z50
Je neemt 4K video's op met 30 beelden per seconde. Wil je aan de slag met slow motions?
Dan maak je met de Nikon Z50 Full HD video's van 120fps. Bij het maken van video's wordt
geen sensorcrop toegepast. De microfoonaansluiting stelt je in staat professioneel geluid bij
je video's op te nemen. Tijdens het maken van video's kun je ook foto's maken en je neemt
indrukwekkende time-lapses op.

Foto: Ijsvogel, Wil de Veer

Tele fotografie:
De sigma 150-600mm F5-6.3 dg os
De Sigma 150-600mm F5-6.3 DG OS is beschikbaar in twee versies, de Contemporary en de
Sports versie. Deze lenzen zijn beide uitermate geschikt voor tele fotografie en het fotograferen
van onder andere vogels. Beide lenzen zijn nagenoeg hetzelfde, echter heeft de Sports versie
een aantal voordelen ten opzichte van de Contemporary.
Zo heeft de Sports een volledig metalen behuizing, waardoor deze beter tegen een stootje kan.
Hier tegenover staat echter wel dat de Sports ongeveer 1 kilo zwaarder is, zo is de Sports 2.86
kilo en de Contemporary 1.95 kilo.
De Sports versie is stof- en spatwaterdicht. Dit kan voordelen geven wanneer je ook met
slecht weer langere tijd in het veld staat of veel fotografie aan het strand doet. Mocht je alleen
tijdens droog weer fotograferen, dan hoeft dit geen reden te zijn om 600,- euro meer uit te
geven aan de Sports versie.
Daarbij heeft de Sports versie minder last van chromatische aberratie, doordat deze 1 FLD
element meer heeft. Dit houdt in dat de Sports minder last heeft van kleurafwijking en
minder (blauwige) randjes rondom het object ziet. De Sports heeft 24 lens elementen binnen
16 groepen en heeft de Contemporary 20 lens elementen binnen 14 groepen.

Sigma 150-600 C:
-Bereik: 150-600mm
- Diafragma: f/5-6.3 – f/22
- Diafragmalamellen: 9 (afgerond)
- Optisch ontwerp: 20 elementen in
14 groepen
- Minimale scherpstelafstand: 280 cm
- Maximale vergroting: 1:5
- Afmetingen: 105mm x 260.2mm
- Filtermaat: 95mm
- Gewicht: 1.5 kilo
- Afdichtingen tegen stof en vocht: Alleen
de lensvatting
- Geschikt voor: fullframe en aps-c
camera's
- Uitvoeringen: Canon, Nikon, Sigma, Sony

Sigma 150-600 S:
- Bereik: 150-600mm
- Diafragma: f/5-6.3 – f/22
- Diafragmalamellen: 9 (afgerond)
- Optisch ontwerp: 24 elementen in 16
groepen
- Minimale scherpstelafstand: 260 cm
- Maximale vergroting: 1:5
- Afmetingen: 121mm x 290.2mm
- Filtermaat: 105mm
- Gewicht: 2.86 kilo
- Afdichtingen tegen stof en vocht:
Volledige behuizing
- Geschikt voor: fullframe en aps-c
camera's
- Uitvoeringen: Canon, Nikon, Sigma

PANASONIC LUMIX G9 + Panasonic Leica DG
Vario-Elmar 100-400mm f/4-6.3 ASPH.
Panasonic Lumix G9:
- 20.3 megapixel Digital Live MOSsensor
- 80 megapixel High Resolution
modus
- 6K Photo en 4K Photo
- Geavanceerde Body I.S. (Image
Stabilizer) en Dual I.S.
- AF-snelheid van 0,04 seconden
- 225 scherpstelpunten
- Live View Finder met OLED
scherm
- 3.0 inch kantelbaar touchscreen
- Twee UHS-II SD
geheugenkaartsleuven
- Spatwater- en stofdicht en
vorstbestendig
De Panasonic Lumix G9 is een topmodel van de Lumix G-camera's, met de beste beeldkwaliteit
tot nu toe in combinatie met perfecte mobiliteit en ultrasnelle opnames. De G9 beschikt over 's
werelds snelste scherpstelsnelheid van slechts 0,04 seconden en snelle AF trackingprestaties
waarmee je het onderwerp, bijvoorbeeld een vogel, gemakkelijk kunt blijven volgen. Voor een
nauwkeurige scherpstelling is het aantal scherpstelgebieden 225.
De Panasonic MFT 100-400mm F/4.0-6.3 Power O.I.S. Leica DG Vario Elmar biedt een 35mm
equivalente brandpuntafstand van 200-800mm, maar behoudt een relatief compacte vorm
dat past bij het MFT-systeem. Gekenmerkt door zijn Leica onderdelen, dit geavanceerde
optische systeem is uitgerust met optische asferische en Extra-Low dispersion elementen
om chromatische en sferische aberraties te verminderen over het gehele zoombereik voor
een hoge mate van helderheid en scherpte. Het Power O.I.S. systeem, dat compatibel is met
de Dual IS functie, helpt u om camerabewegingen te minimaliseren voor scherpere opnamen
bij lange brandpuntafstanden.
De G9 is in combinatie met de precieze en rustige 240fps high-speed AF motor van de 100400mm lens een zeer snelle combinatie, waardoor je objecten niet snel zult missen. Bovendien
is het fysieke ontwerp van de lens en de camera zowel stof- als vochtbestendig voor gebruik
in ongunstige weersinvloeden.
Ondanks de robuuste bouw van de camera en lens, blijft dit een compacte en lichte combinatie.
Door de vijfassige stabilisatie in de camera en de optische stabilisatie in de lens heeft de
combinatie een dubbele stabilisatie, waardoor je vanuit de hand foto's kan maken, ook in de
400mm stand.

T/M 15 januari 2020 krijg je €250,- korting op deze combinatie

De eerste foto (links) is gemaakt met een telefoon in normale stand, dit om
een overzicht te geven van het totaal. De tweede foto (rechts) is gemaakt
met de Panasonic Lumix G9 + 100-400mm lens. Het object dat je ziet is een
sticker op het eerste raam rechts van de deur, dit is ongeveer 100 meter
vanaf het opnamepunt. De foto is gemaakt in de 400mm stand en vervolgens is
het beeld dichterbij gehaald doormate van een digitale zoom.

De tweede foto (rechts) is gemaakt met de Panasonic Lumix G9 + 100-400mm
lens. Het object dat je ziet is een krijtbord met een menukaart, dit is
ongeveer 90 meter vanaf het opnamepunt. De foto is gemaakt in de 400mm
stand.

De tweede foto (rechts) is gemaakt met de Panasonic Lumix G9 + 100-400mm
lens. Het object dat je ziet is een tekst, dit is ongeveer 50 meter vanaf
het opnamepunt. De foto is gemaakt in de 400mm stand.

Sony cybershot- hx400
Sony HX400, de hoogtepunten:
- 20,4 megapixel R-CMOS sensor
- 50 x optische zoom
- Carl Zeiss Optiek
- Full-HD filmfunctie
- Fijne grip
- Electronische zoeker
- Compact
- Goede prijs-kwaliteitverhouding

Leg onvergetelijke actie vast met 50x optische zoom (100x Clear Image Zoom). Een
compact design dat een Exmor R-CMOS-sensor met 20,4 MP combineert met een
BIONZ X-beeldverwerkingsprocessor voor ongeëvenaarde prestaties. Daarnaast is
hij ook nog gebruiksvriendelijk en uit te rusten als DSLR-camera. Met de veelzijdige,
ingebouwde multi-interfaceschoen kun je een externe flitser, lamp, microfoon en
meer aansluiten.
Optical SteadyShot
De lens beweegt gyroscopisch en compenseert zo voor bewegingen die veroorzaakt
worden door opnemen zonder statief, zodat je scherpe beelden kunt maken over alle
brandpuntsafstanden.
ZEISS-Lens
Eersteklas 50x optische zoom. ZEISS-kwaliteit zorgt voor prachtige foto's en rijke
details en contrast. Gestabiliseerd met Optical SteadyShot.
Foto in normale stand (0x zoom)

Foto in zoom stand (50x zoom)

Foto: Voor en na 50x optische zoom met de Sony Cybershot HX400. De foto
rechts is het gekaderde gedeelte in de linker foto (Goed kijken en je ziet
het kader).

locatie om te observeren; 't goor
Naam: 'T Soerendonkse Goor
Plaats: Soerendonk
Gebied: Grote Heide
Voorkomende soorten zijn o.a.:
- Zwarte Ooienvaar
- Havik
- IJsvogel
- Waterpieper
- Kemphaan
- Wespendief
- Visarend
- Slobeend
Het Soerendonks Goor, kortweg ’t Goor, ligt
ten westen van Soerendonk in de gemeente
Cranendonck.
’t Goor is onderdeel van het natuurgebied de
Groote Heide. De Groote Heide kenmerkt zich
door uitgestrekte vlaktes van heidegebied en
de enorme rust die je er kan vinden. Met een
rijke fantasie krijg je als snel het gevoel dat
je op de Noord-Amerikaanse prairie wandelt,
het enige dat ontbreekt is een kolossale berg
op de horizon.
’t Goor is een bijzonder plekje in dit
mooie gebied. Door het ondiepe water is
het een verzamelplek voor verschillende
vogelsoorten, die per seizoen hun intrede
doen of weer verder trekken naar een nieuwe
bestemming.

Foto: Klapekster, gemaakt met de
Nikon Coolpix P1000

Vanuit de vogelhut die is gelegen aan de rand
van de plas, kun je rustig en met beschutting
genieten van een dag vogelspotten.
In het najaar maak je grote kans om de
Wintertaling te spotten en met een beetje
geluk kom je op de Grote Heide ook de
Klapekster tegen.
Kom gerust langs in onze winkel voor extra
tips over dit gebied.

Foto gemaakt met de Nikon Coolpix P1000

Foto: Grote Bonte Specht, Wil de Veer

Nieuw merk in het assortiment;
Leofoto

Leofoto is opgericht in 2014 en inmiddels
één van de toonaangevende gespecialiseerde
fabrikanten van fotografische apparatuur
in China. Het bedrijf levert hoogwaardige
statieven van aluminium en carbon en
statiefaccessoires
zoals
balhoofden,
snelkoppelingen en L-plates van zeer
hoge kwaliteit. De fabrieken, testcentra en
gemotiveerde medewerkers met aandacht
en enthousiasme voor hun producten staan
hiervoor garant, waardoor Leofoto statieven
en accessoires tot de absolute top behoren.
Het assortiment van Leofoto bestaat uit
verschillende statieven, die elk een eigen
specialiteit hebben. Zo zijn de statieven uit de
Ranger Serie allround statieven voor wie een
complete kit zoekt. De statieven uit de Hiker
en de Armour Serie hebben een instelbare
middenkolom, waardoor deze statieven
perfect zijn voor de natuur- en sportfotograaf.
De statieven uit de Mountain zijn extreem
stevig en hebben een maximale werkhoogte
van maar liefst 1,80 meter. De statieven uit
de Traveler en Urban Serie zijn met de vier
pootsecties enorm geschikt voor op reis. Voor
elke situatie is er dus een gepast statief!

Minox DTC 395 Wildcamera
VOOR SLECHTS

€ 99,=

Door de “No Glow Leds” is deze wildcamera niet zichtbaar voor nachtdieren en perfect geschikt
voor goede nachtopnamen, zelfs wanneer deze op verder dan 10 meter afstand zijn. Wanneer
de sensor een beweging detecteert start de opnamen met een zeer korte ontspanvertraging
van slecht 0,7 seconde. Deze beelden kunnen vervolgens worden teruggekeken op de 2,4
TFT kleurenmonitor. Deze Wildcamera geeft een zowel overdag als ’s-Nachts een zeer
goede beeldkwaliteit, met gedetailleerde, scherpte, hoog contrast en natuurgetrouwde
kleurweergave. Naast de mogelijkheid om foto’s te maken, kunnen er ook Full HD videoopnamen worden gemaakt. De Minox DTC 395 Wildcamera is spatwaterdicht en heeft een
batterij-levensduur tot 6 maanden.

Vortex Binoharness
VOOR SLECHTS

€ 24,95

Geeft het dragen van uw kijker nekklachten
dan is het schoudertuigje van Vortex een
uitkomst.
Doordat het gewicht zich verdeeld
over beide schouders voelt men nagenoeg
geen gewicht meer. Tevens blijft de verrekijker
strak aan het bovenlichaam, waardoor bij
fietsen of klimmen in de bergen de verrekijker
niet heen en weer gaat bewegen.
De stretchwerking van de riem zorgt tevens
voor minder trillingen tijdens het observeren,
wat zeker op een lange dag in het veld veel
voordeel biedt.

d

Kijk gerust op onze website om het gehele
assortiment te zien
www.fotoRooijmans.nl
facebook; Foto Rooijmans

Foto: Havik, Wil de Veer

