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Je hebt na lang wikken en wegen een kijker uitge-
zocht. Je neemt hem direct mee uit de winkel of 
laat hem thuis bezorgen door de koerier. En dan 
sta je daar met één, vaak twee of soms zelfs drie 
grote dozen. Hoe nu verder? 

Natuurlijk zit er in één van de dozen wel een ge-
bruiksaanwijzing. Deze legt als het goed is uit 
hoe je de kijker in elkaar moet zetten en hoe je 

hem moet bedienen. Maar helaas is deze gebruiksaan-
wijzing meestal in het Engels en soms in het Duits. 
Onze Nederlandse markt is gewoon te klein om het 
voor fabrikanten en importeurs lonend te maken om 
vertalingen te maken, op enkele gunstige uitzonderin-
gen na. Nu kunnen de meeste Nederlanders tegenwoor-
dig wel met Engels uit de voeten, maar een technisch 
verhaal is toch vaak lastig. Daarom in dit artikel wat 
praktische tips. 

Begin direct! 
Wacht niet op de eerste heldere avond: pak de kijker 
direct uit, zet hem in elkaar en kijk of alle mechanische 
en – indien van toepassing – elektronische onderdelen 
werken. Doe dat bij goed licht, zodat je vertrouwd raakt 
met de bediening en straks in het donker ook weet 

waar alle knoppen 
zitten. Test ook de 
optiek eens uit op 
een verre schoor-
steen of boom. Kijk 
daarbij niet door 
vensterglas naar bui-
ten, want dat ver-
stoort de beeldkwali-
teit. 
Heb je je kijker on-
line gekocht, en ben 
je niet tevreden, dan 
kun je de koop bin-
nen zeven tot veer-
tien dagen ontbin-
den. De leverancier 
zal de kijker dan 
zonder morren moe-
ten terugnemen of 
omruilen. Wacht je 
te lang en ontdek je 
een serieus probleem 
met de kijker, dan 
heb je natuurlijk ga-
rantie. Maar hoe dat 
werkt, verschilt per 
merk. Bij de een krijg 
je snel een vervan-
gend onderdeel, ter-
wijl de ander wil dat 
de kijker voor repa-
ratie wordt opge-
stuurd en dat kan 
enkele weken duren. 

Uitpakken en opzetten
De aanblik van die grote dozen kan overweldigend zijn. 
Maar als je een beetje systematisch te werk gaat, valt de 
klus reuze mee. Maak de dozen eerst maar eens op je 
gemak open. Bovenin één van de dozen zit meestal de 
gebruiksaanwijzing. Neem liefst wel de moeite om die 
goed te lezen. In de doos (of dozen) zitten vaak weer 
meerdere kleinere dozen, waaronder twee lange: voor 
statief en kijkerbuis. 
De gebruiksaanwijzing toont met een lijst en/of een 
foto wat er allemaal geleverd moet zijn. Je kunt er voor 
kiezen om eerst alles uit pakken om te zien of je kijker 
compleet is, maar dan kan het ook een rommeltje wor-
den. Kijk eerst waar het statief zit ingepakt en zet dat 
op. Het statief is in bijna alle gevallen een driepootsta-
tief met uitschui!are poten. Schuif die poten niet di-
rect tot hun grootste lengte: lichtere statieven worden 
dan soms te wiebelig. Om echte stevig te staan moeten 
de drie poten met elkaar worden verbonden, of liever, 
ze moeten uit elkaar worden geduwd, zodat ze niet zo 
maar kunnen inklappen. Bij sommige statieven zitten 
drie "exibele spreidpootjes aan de statiefpoten vast. 
Deze moeten dan ge#xeerd worden door het accessoi-
retableautje daarop te klemmen. Maar je komt ook an-
dere methoden tegen om met een accessoiretableau de 
poten stevig uit elkaar te duwen. 

Montering en kijkerbuis
De rest van de montage verschilt per kijker. Bij een kij-
ker met azimutale montering (ook met GoTo) zit de 
montering vaak aan de kijkerbuis vast. De buis kan 
vaak wel los, maar montering en buis worden voor het 
gemak als één deel geleverd. Heb je een kijker met pa-
rallactische montering gekocht, dan zit deze doorgaans 
in een afzonderlijke doos. 
Plaats de montering, eventueel met buis en al, op het 
statief en zet hem goed vast. Bij een azimutale monte-
ring ben je nu al bijna klaar. Heb je een losse parallacti-
sche montering, dan heb je wat meer werk. Deze mon-
tering hee$ namelijk wel vier assen waar hij om kan 
draaien: de poolas en de declinatieas om de kijker op de 
sterren te richten, maar ook een verticale en horizon-
tale as om eerst de poolas evenwijdig aan de aardas te 
zetten. De speling op de verticale as is normaal gespro-
ken niet zo groot, maar moet genoeg zijn om ’s nachts 
de poolas te richten nadat je het statief globaal al op het 
noorden hebt gericht. De horizontale as is draaibaar 
van 0 tot 90 graden, en laat je de poolas instellen van 
evenaar tot pool. In de doos zit de montering opgevou-
wen, maar zet de poolas voor gebruik in ons land al 
globaal op 52 graden. Het afstellen en vastzetten van de 
poolas in hoogte verschilt per model. Soms is er maar 
één grote moer op de horizontale as om deze vast te 
klemmen. Mooier is als er één of twee stelschroeven 
zijn om de hoogte nauwkeuriger in te stellen. 
Bij een parallactische montering zit ook een as met 
contragewicht (verstopt in één van de dozen). Deze 
past op de declinatieas van de montering. Schroef deze 
er vast op, maar schuif het gewicht dicht naar de mon-
tering, zodat het nog weinig kracht uitoefent. Nu kun je 
de kijkerbuis op de montering plaatsen. Dit gebeurt 
veelal met een zogeheten zwaluwstaartplaat. Deze plaat 

Voordat je nieuwe kijker in elkaar staat, moet je 
wel wat werk doen. We tonen hier wat stappen 
van het in elkaar zetten van een 114 mm Newton-
kijker op een parallactische montering. 

Het opzetten van je kijker Edwin Mathlener
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zit vast aan de kijkerbuis, en past in de montering. Op 
die montering zitten één of twee schroeven: één om de 
plaat vast te zetten en soms een tweede om dit nog eens 
extra te zekeren. Kijk bij gebruik in het donker uit dat 
je deze schroeven niet per ongeluk losdraait! 
Een parallactische montering moet je nu in evenwicht 
brengen. Zet de declinatieas los zodat deze kan draaien 
en kijk of de buis uit zichzelf horizontaal blij$. Kantelt 
deze, dan kun je de buis iets verschuiven in de monte-
ring tot hij in evenwicht is. Doe dan hetzelfde met de 
poolas: houd kijker en contragewicht aan weerszijden 
van de montering en verschuif het contragewicht tot 
het geheel in evenwicht blij$. 

Accessoires 
Met de grote onderdelen uit de weg, kun je alle acces-
soires eens goed bekijken. Vaak zitten deze verpakt in 
plastic zakjes in kleine dozen in de grote verpakking. 
Controleer al die kleine dozen goed! Sommige dienen 
alleen ter opvulling, maar je zult niet de eerste zijn die 
een onderdeeltje weggooit. 
Bij je kijker krijg je altijd één of meer oculairs: deze be-
palen de vergroting van je telescoop. Bij een kijker voor 
beginners zitten doorgaans meerdere oculairs, maar bij 
een wat grotere kijker krijg je er vaak maar één en moet 
je zelf voor andere oculairs zorgen. Een lenzenkijker en 
een Schmidt-Cassegrain komen altijd met een zenit-
prisma of -spiegel om makkelijker recht omhoog te 
kunnen kijken bij het waarnemen. 
Heb je een parallactische montering zonder motoren, 
dan zitten er normaal gesproken twee lange, "exibele 
knoppen bij om de montering te kunnen verdraaien. 
Heb je een kijker met motoren, dan zitten deze vaak al 
aan de montering vast, maar er zijn ook modellen 
waarbij je de motoren zelf moet monteren. 
Om de motoren aan te sturen zit er ook een handbedie-
ningskast bij. Plug deze in de montering. Voor de 
stroomvoorziening kunnen in veel kijkers batterijen 
worden geplaatst, maar er zijn ook modellen die alleen 
werken met een externe 12 V voeding. Batterijen en 
voeding worden – vreemd genoeg – niet standaard met 
de kijker meegeleverd. 
Er wordt ook altijd een zoeker meegeleverd. Dat is te-
genwoordig vaak een ‘red dot #nder’: een vizier dat niet 
vergroot maar een rood puntje op de hemel projecteert. 
Voor het richten op heldere objecten en het ijken van 
een GoTo-kijker volstaat dit meestal wel, maar veel 
waarnemers geven toch de voorkeur aan een echt richt-
kijkertje met kruisdraad. 

Testen
Probeer ten slotte alles eerst eens overdag uit. Zorg dat 
je zoeker evenwijdig staat aan de kijker (zie ook het ar-
tikel van Erwin van Ballegoij op blz. 16). Leer waar alle 
knoppen zitten. Gluur eens naar de buren. En speel met 
een GoTo-kijker het ijken eens na. Natuurlijk heb je 
geen sterren om op te ijken, maar de kijker hee$ vaak 
een functie om globaal ijksterren in beeld te zetten. Ge-
bruik dat om de bediening te testen en te leren kennen, 
en overtuig je ervan dat alles draait zoals je zou ver-
wachten. Tevreden? Dan ben je er klaar voor om voor 
het eerst met je kijker de nacht in te gaan. 
Zet je kijker in de schemering op: dan heb je nog wat 
licht om alles op te bouwen. Gun de kijker daarna tijd 
om af te koelen – dat is nodig om turbulenties in de 
kijkerbuis te voorkomen – en laat je ogen aan het don-
ker wennen. Een GoTo-kijker kun je ondertussen op de 
eerste heldere sterren proberen te ijken. 

Sowieso is het goed om eerst eens een heldere ster in 
beeld te zetten en te kijken of je een mooi scherp beeld 
kunt krijgen. Lukt dat, dan ben je klaar om maan, pla-
neten en deepsky-objecten te gaan bekijken. 

Informatie online
Veel amateurs delen hun eerste ervaringen met instru-
menten op forums. Dat kan erg leerzaam zijn. Ook leuk 
zijn de #lms die mensen maken van het uitpakken en 
opzetten van hun kijker: Kijk op YouTube en zoek op 
‘unboxing’ plus ‘telescope’.

Als ook de kijkerbuis op de montering staat, moet je de 
kijker in evenwicht brengen. Zet daartoe de poolas en de 
kijkerbuis beide horizontaal, zoals hier getoond. Je kunt 
nu het contragewicht en de kijkerbuis verschuiven totdat 
je beide assen los kunt laten zonder vast te schroeven. 

Het statief staat. Dat ziet er 
nog niet erg indrukwekkend 
uit. 

Met de montering op het 
statief, afgesteld op 52 gra-
den, begint het al ergens 
op te lijken.

Je begint altijd met één of meer dozen. Waarom er op de 
verpakking van veel kijkers zo’n belachelijk sterke vergro-
ting wordt geadverteerd, is een raadsel. 
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