
Geachte lezer,

Voor de meesten van ons ligt de vakantie al even achter de rug, samen met het drukke overaan-
bod van sportactiviteiten en de media-aandacht daaromtrent. Hopelijk hebt u tijdens deze 
zomermaanden de tijd gevonden om rust te zoeken en er met uw fototoestel op uit te trekken. 

Ondertussen zijn de schoolpoorten opnieuw geopend en hebben hopelijk heel wat jongelui 
zich aangetrokken gevoeld tot de fotografie. Daarmee staat een nieuwe lichting actieve en 
creatieve fotografen er aan te komen. Photokina 2016 in de vierde week van september is 
voor iedereen in de sector een niet de missen gelegenheid om zijn kennis bij te schaven en 
informatie op te doen voor toekomstige investeringen. Dit najaar belooft overigens bijzonder 
druk te worden. 

Wij nodigen u uit op de standen van onze leveranciers om er de interessante nieuwigheden te ontdekken, een praatje te 
maken, en voordeel te halen uit de vele promotie-aanbiedingen. In deze nieuwsbrief vindt u daarover al enige informatie. 
Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober is de Australische fotograaf Peter Coulson te gast in onze studio. Deze «modern age 
black-and-white master of Photography» houdt er dan een workshop. Nadere informatie daarover vindt u weldra op onze 
website en facebookpagina. Peter is ambassadeur van Hasselblad, Zeiss, Ilford en Broncolor. 

Wij hopen u binnenkort te ontmoeten op Photokina 2016, de hoogmis van de fotografie, en op de workshop van het 
tweede weekend in oktober. Ondertussen wensen wij u alvast veel leesplezier. 

       Marc Pirmez, algemeen directeur
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Zeiss Lens Gear 

Zeiss heeft een systeem bedacht dat toelaat 
met de premium objectieven Otus, Milvus 
en Loxia voortaan ook probleemloos video-
opnamen te maken. Er is namelijk een ring 
gemaakt met een brede royale kartelrand 
die over het objectief wordt geschoven en 

geblokkeerd en dan perfect aansluit op een follow focus systeem. Hij 
komt in vier formaten : mini, small, medium en large, in overeenstemming 
met de diameter van de diverse objectieven. 

Het aanbrengen van deze ring is kinderspel en daarvoor zijn helemaal 
geen werktuigen van doen. De ring is vervaardigd uit aluminium, weegt 
nauwelijks wat, en is voorzien van een verharde coating. Hij kan even snel 
weer afgenomen worden maar stoort niet bij het opnemen van foto’s. 
Een unieke mogelijkheid voor bezitters en kopers van Otus, Milvus en 
Loxia objectieven die video-ambities hebben ! 

Deze ring waarborgt een soepele ‘follow focus’ bij het maken van video-
opnamen. Bij elke ring wordt en soepel bandje met een zelfklevende 
zijde geleverd om de laatste speling in het diameterverschil op te vangen. 
Het beschermt tevens de scherpstelring tegen krassen en kan zo nodig 
gewassen worden. 

Elk van de vier formaten is bestemd voor objectieven van een bepaalde 
diameter. 

Mini : bereik van 62 tot 69 mm, met GumGum van 60 tot 67 mm. 
Small : bereik van 71 tot 77 mm, met GumGum van 69 tot 75 mm. 
Medium : bereik van 78 tot 84 mm, met GumGum van 76 tot 82 mm. 
Large : bereik van 86 tot 93 mm, met GumGum van 84 tot 91 mm

Mini : Bestelcode ZE2174-298  Prijs : 150,42 euro, excl. BTW 
Small : Bestelcode ZE2174-299  Prijs : 158,82 euro, excl. BTW 
Medium : Bestelcode ZE2174-300  Prijs : 167,23 euro, excl. BTW 
Large : Bestelcode ZE2174-301  Prijs : 175,63 euro, excl. BTW 

Zeiss vertroetelt de onafhankelijke videofilmers ! 

Zij houden er aan steeds meerdere objectieven met een verschillende 
brandpuntsafstand bij de hand te hebben en dat reflecteert zich in hun 
koopgedrag. Daarom biedt ZEISS nu ‘kits’ aan tegen gunstige voorwaar-
den. 

Wie twee of méér video-objectieven uit het gamma Otus, Milvus of Loxia 
koopt, krijgt ze meteen in een passende koffer geleverd en tegen een 
gereduceerde prijs : Minus 5 tot 10 % al naargelang het geval. Klaar om 
ermee op stap te gaan ! Dit voordeelaanbod verschilt volgens het type 
objectief. 

Otus 
Bij aankoop van een set van twee Otus objectieven 
wordt daarop een korting verleend van 5%.  Als het er 
drie zijn dan wordt de korting verhoogd tot 10%. De 

objectieven worden geleverd in een stevige maar 
lichte (3,7 kg) Otus Case die 470x357x176 mm 
groot is, en aangeboden wordt tegen de prijs 

van 503,36 euro, excl. BTW. 

Milvus 
Bij de aankoop van Milvus objectieven wordt een korting toegekend van 

8% als het er twee of drie zijn, en een korting van 
10% als het er vijf of méér zijn. De Milvus Case 
waarin de objectieven geleverd worden, is even 
licht en groot als de Otus Case en er kunnen zes 
objectieven in bewaard of meegedragen worden. 

Omdat deze objectieven een verschillende bui-
tendiameter hebben, is er voor elk van hen 
een specifiek aanpasstuk nodig (een ‘inlay’). 
De Milvus Case wordt aangeboden tegen 

de prijs van 503,36 euro excl. BTW. 

Il existe également une édition en langue française.  Elle vous sera envoyée sur simple demande.  

www.hotz.be
Raadpleeg geregeld onze 
website die haast dage-
lijks wordt bijgewerkt. 
U vindt er gedetailleerde 
informatie over al onze 
producten, ook deze die 
in dit nummer zijn ver-
meld. Ook over onze pro-
moties, de workshops en 
andere activiteiten. Ieder-
een vindt er gemakkelijk 
zijn weg in !

En volg ons nu ook op



Via ‘bronControl app’ kunnen een of 
meerdere Siros 800 L flitsers van op 
afstand worden bediend met behulp 
van een smartphone of een tablet. In 
een combinatie zijn de flitsers her-
kenbaar door de specifieke kleur 
van een LED indicator. 

Het vermogen van de flits is regelbaar over 9 stops. 
Het instellicht is een LED lamp van 25 watt.
Alle reflectoren en accessoires uit het Broncolor 
assortiment, kunnen met de Siros L gebruikt worden. 

Naast de Siros 800 L is een lichtere versie beschikbaar, de Siros 400 L. Hij 
biedt dezelfde kwalitatieve karakteristieken als de 800 L maar is 1 stop 
minder krachtig. 

Technische informatie : www.broncolor.com 

Siros L 
Een flitser, een batterijlader, een Li-ion batterij en een draagtas. De af-
standsbediening RFS 2.1. en/of syncro kabel zijn optioneel.

Siros 800 L WiFi / RFS 2.1  Bestelcode 31.720.XX 
   Prijs : 2.010,40, excl. BTW 
Siros 400 L WiFi / RFS 2.1  Bestelcode 31.710.XX 
   Prijs : 1.733,74, excl. BTW 

Outdoor Kit 2 
Met twee flitsers, één batterijlader, twee Li-ion batterijen, een flitsparaplu 
zilver/zwart van 85 cm, een softbox van 60x60 cm inclusief adapterring, 
een syncro kabel van 5 meter en een trolleywagentje/rugzak voor het 
opbergen en transport, maar zonder de afstandsbediening RFS 2.1 

Siros 800 L Outdoor Kit 2
Bestelcode 31.751.XX 
Prijs : 4.002,35, excl. BTW
 
Siros 400 L Outdoor Kit 2 
Bestelcode 31.750.XX 
Prijs : 3.449,03, excl. BTW 

Voor fotografen die exclusief 
in studio werken, blijft de Siros S 
voor aansluiting op het net beschikbaar 
in de versies 800 en 400. 
Hun prijs ligt uiteraard lager. 

Siros 800 L 
Deze compacte flitser die met batterijvoeding functioneert, is ondertus-
sen uitgegroeid tot de meest populaire van ons assortiment. Hij levert 
een vermogen van 800 joule bij een constante kleurtemperatuur van 
5.500°K over het hele regelbereik. 

De Siros 800 L biedt een extreme mobiliteit, zowel in de studio als 
op verplaatsing dankzij de lithium-ion batterij met een capaciteit van 
ruim 440 flitsen bij vol vermogen. Ze kan in nauwelijks 75 minuten van 
0 tot maximale capaciteit opnieuw worden geladen en functioneert 
probleemloos bij temperaturen van -10°C tot +60°C. 

Loxia 
Voor de Loxia objectieven voor Sony camera’s 
is een soepele draagtas Loxia Bag voorzien, 
405x330x170 mm groot en die goed 3 kg weegt. 

Daarin is extra ruimte voor een camera en 
diverse accessoires. Ze wordt aangeboden 
tegen de prijs van 335,29 euro, excl. BTW. 
Bij aankoop van een set van twee objectie-
ven wordt een korting van 5% toegestaan. 
Bij drie objectieven wordt dat 10%. 

Zeiss VR ONE Plus 
Met deze bril met open VR 
platform begeeft ZEISS zich in 
de virtuele wereld die steeds 
meer adepten aantrekt. Ge-
zien de enorme ervaring op 
het gebied van de optica die 
deze fabrikant in de loop der 
jaren heeft opgedaan, is zijn 
succes gewaarborgd. Het hoge 
kwaliteitsniveau van deze 
ZEISS VR ONE Plus en zijn ex-
clusieve noviteiten zullen hem 
snel populair maken. 

De ZEISS VR ONE Plus met een beeldveld van circa 100° is geschikt voor 
gebruik met Smartphones met een scherm van tussen 4.7 en 5.5 inches. 
Hij biedt een pupilafstand van tussen 53 en 77 mm. Brildragers kunnen 
hem gebruiken zonder dat ze hun bril hoeven af te nemen. Er is boven-
dien geen enkele mechanische regeling of aanpassing nodig. 

De uitzonderlijk hoge kwaliteit wordt permanent gewaarborgd over de 
totaliteit van het zichtbare beeldveld. De natuurlijke luchtcirculatie voor-
komt dat het beeldscherm aanslaat. Het transparante front van de bril 
verhoogt aanzienlijk het realiteitseffect. 

De draagband waarmee het toestel aan het hoofd wordt bevestigd, kan 
gemakkelijk worden verwijderd. De ZEISS VR ONE Plus levert precies 
dezelfde uitzonderlijke resultaten wanneer hij vrij met de hand voor de 
ogen wordt gehouden. De schuimband waarmee hij eventueel tegen het 
aangezicht wordt aangedrukt, kan gemakkelijk vervangen en zo nodig 
gewassen worden. 

Technische details : http://zeissvrone.tumblr.com/ 

ZEISS VR ONE Plus in witte uitvoering 
Bestelcode ZE2174-931      Prijs : 108,40 euro, excl. BTW.

Photokina 2016 
Zeiss kondigt op Photokina de komst aan van enkele bijzondere objectie-
ven. Sommige daarvan zullen op de beurs getoond worden. De levering 
wordt voorzien tegen eind 2016 en de lente van volgend jaar. 

Sinar eShutter 250
Sinar heeft een tweede type toegevoegd aan zijn elektronische sluiters, 
een model dat als kortste sluitertijd 1/250 seconde heeft. Zoals het type 
125 is hij bijzonder precies, past hij op alle Copal ‘0’ objectieven, en ver-
betert hij in aanzienlijke mate de workflow. Hij biedt eveneens een open 
systeem zodat hij met alle Sinar objectieven en een groot deel van de 
objectieven van andere merken kan gebruikt worden. 

Op Photokina (hal 2.1, stand A-019) 
stelt Sinar voor dit type sluiter zijn 
‘Control 2’ voor die vanaf novem-
ber 2016 leverbaar zal zijn. Control 
2 is uitgerust met  WLAN zodat de 
sluiter via iOS-apparatuur van op 
afstand kan worden bediend. De 
sluitersystemen in gebruik kunnen 
eventueel worden opgewaardeerd. 



EIZO organiseert een cash back actie op de verkoop van de ColorEdge 
monitoren. Ze is uitsluitend van toepassing op de apparatuur die afge-
nomen wordt bij de firma Hotz n.v. Deze cash back actie loopt af op 15 
oktober 2016 en de deelnemingsformulieren met bijlagen moeten uiter-
lijk op 30 oktober in het bezit van de organisatoren zijn. 

Potentiële deelnemers vinden het aanvraagformulier tot deelname op 
de website www.eizo.be. Het moet, samen met het aankoopbewijs en 
behoorlijk ingevuld worden teruggestuurd naar dezelfde website of 
via de post naar EIZO Europe GmbH Belgium-Luxemburg, Antwerpse 
steenweg 22 te 2860 Sint-Katelijne-Waver. Onvoldoende gefrankeerde 
zendingen worden uitgesloten. 

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de aanvraag, wordt op de aankoop-
prijs van een ColorEdge een van de volgende bedragen terugbetaald aan 
de koper : 
100 euro op een CG248-4K of een CG318-4K; 
75 euro op een CG277; 
50 euro op een CG247 of een CG2420; 
20 euro op een CS270; 
10 euro op een CS2420. 
Elke deelnemer krijgt nadien gratis een Powerbank nagestuurd. 

Zomerpromotie op de MBX 500 Hot Sync 
Tot bij het sluiten van Photokina 2016 biedt PrioLite zijn MBX 500 met 
een aantal waardevolle accessoires aan tegen een sterk gereduceerde 
prijs. Het pakket bestaat uit de PrioLite MBX 500 HS voorzien van een 
5 duim reflector en een passende afstandsbediening Remote Control 
Hot Sync. 

Het type van deze afstandsbediening is functie van de camera waarmee 
hij zal worden gebruikt. Bij bestelling dus niet vergeten het merk/type van 
de camera te vermelden : Nikon, Canon, Pentax of Sony Alpha7. 

De normale prijs van deze combinatie bedraagt 1.343 euro, excl. BTW. 
Ze wordt nu tot bij sluiting van de Photokina aangeboden voor 937,50 
euro, excl. BTW. 
Bestelcode : X16-01-001. 

De voorraad 
is beperkt ! 
Wie eerst komt, 
eerst maalt ! 

Zomerpromotie op SC-P grootformaat printers 
Ze loopt tot eind september 2016 en betreft de volgende printers : 

SC-P 6000 (24’’) : een prijsreductie van 500 euro. 
Bestelcode C11CE41301A0       Prijs : 1.995 euro, excl. BTW. 
SC-P 7000 (24’’) : een prijsreductie van 600 euro. 
Bestelcode C11CE39301A0       Prijs : 2.395 euro, excl. BTW. 
SC-P 8000 ‘44’’) : een prijsreductie van 600 euro. 
Bestelcode C11CE42301A0       Prijs : 3.295 euro, excl. BTW. 
SC-P 9000 (44’’) : een prijsreductie van 800 euro. 
Bestelcode C111CE40301A0      Prijs : 4.195 euro, excl. BTW.  
SC-P 20000 (64’’) met gratis twee rollen Hot/Cold press papier van 60’’. 
Bestelcode C11CE20001A0        Prijs: : 10.995 euro, excl. BTW. 

Voortaan één type doos voor alle inkjet vellen 
Marketingspecialisten en grafici hebben er zich twee jaar lang over ge-
bogen ! Daarbij hielden ze rekening met de opmerkingen en suggesties 
die cliënten en gebruikers hen sedert vorige Photokina hadden overge-
maakt. Op de editie 2016 wordt de nieuwe design geïntroduceerd. 
Er is gekozen voor een modern en stijlvol ontwerp in zwart en zilvergrijs. 

Op de frontzijde is onderaan ruimte voorbehouden voor het specifieke 
etiket met de nodige productinformatie over de infoud. Het PermaJet 
firmalogo staat, eerder discreet, bovenaan. De zonnebloem is minder 
prominent aanwezig dan voorheen. 

De layout van het etiket werd grondig aangepakt. Het heeft een redelijk 
formaat en is ruim en systematisch ingedeeld. Alle nodige en nuttige ge-
gevens zijn leesbaar weergegeven in het Engels. De naam van het product 
springt in het oog. De gekleurde balk er boven verwijst naar de groep 
waartoe het papier behoort. 

De rugzijde van de doos is volledig zwart. Daarop staat, in negatieve druk, 
de technische informatie over het product in vijf talen: in het Frans, het 

Duits, het Spaans, het Italiaans en het Chinees. Een duidelijke verwijzing 
naar de steeds ruimere internationale verspreiding die de PermaJet pro-
ducten de jongste jaren in de wereld hebben gekend. 

De nieuwe verpakking is erg aantrekkelijk en leidt tot een snellere en 
gemakkelijkere identificatie van de verschillende kwaliteiten en types 
PermaJet inkjetpapier. 

Deze dozen zijn vervaardigd uit 100% zuurvrij materiaal. Ze kunnen 
dus later ook worden gebruikt voor het bewaren en het transport van 
afgewerkte inktjet foto’s zonder gevaar voor verkleuring of voortijdige 
veroudering. 

Info : www.permajet.com. 
Photokina, hal 3.1, stand B-006 
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Astat-SL 

Novoflex heeft zijn collectie statiefkragen 
uitgebreid met een model voor grote en 
zware objectieven zoals Leica Vario-Elmarit 
SL f:2.8-4 van 24-90 mm ASPH (dat 1.140 gram weegt) en Leica Apo-Va-
rio-Elmarit-SL f:2.8-4 van 90-280 mm dat ruim 1,7 kg zwaar is. 

Zoals alle statiefkragen van Novoflex is ook deze Astat-SL Arca com-
patibel en heeft hij een 1/4’’ en een 3/8’’ schroefvatting in zijn basis. Hij 
omknelt de objectieven dichtbij het evenwichtspunt van de combinatie 
camera/objectief zodat de fotograaf in comfortabele omstandigheden 
kan werken. 

In de Astat-SL kan het objectief vlot worden gedraaid tijdens een fotoses-
sie zodat de fotograaf snel kan omschakelen van portret- op landschaps-
opnamen en omgekeerd. Daartoe is op de zijkant van de ring een lange 
(blauwe) schroef aangebracht waarmee de klemkracht enigszins kan 
worden gemilderd zodat de combinatie camera/objectief probleemloos 
90° kan worden gedraaid. 

Astat-SL kan worden gebruikt met nagenoeg alle statieven en snel-wis-
sel-plaatjes. Van de objectieven die door de fabrikant met een eigen 
statiefkraag werden uitgerust, kan deze meestal afgenomen worden en 
zonder probleem vervangen door een Astat-SL. Combinaties die van een 
Astat-SL werden voorzien, kunnen bovendien gemakkelijk en comforta-
bel van uit de hand worden gebruikt. 

Bestelcode : ASTATSL 
Prijs: 139,65 euro, excl. BTW.  

SL EOS : de eerste elektronische adapterring 
van Novoflex 

Hij is bestemd voor de professionele high-end camera’s van het Leica SL 
gamma en laat toe op deze toestellen ook de ruim 30 EF objectieven van 
Canon te gebruiken. Deze collectie omvat zowel zoom- als prime-objec-
tieven en ook vier tilt/shift exemplaren. 

De SL EOS adapter draagt de gegevens van de volgende functies feilloos 
over van de camera naar het gebruikte objectief : autofocus, automa-
tische diafragmacontrole, AF/MF modus 
en de scherptediepte aanduiding. Ook 
de EXIF data van het diafragma en van 
de brandpuntsafstand worden overge-
maakt. 

Informatie : www.novoflex.de

Bestelcode : SL/EOS 
Prijs : 439,95 euro, excl. BTW. 

Photokina vindt dit jaar plaats in Keulen van dinsdag 20 tot zondag 
25 september. Ze is dagelijks toegankelijk van 10 tot 18 uur. Wij 
nodigen u uit tot een bezoek aan de standen van onze leveranciers. 
Andermaal kunt u er kennis maken met nieuwe producten en werk-
wijzen die in de loop van de komende twee jaar mogelijk een invloed 
zullen hebben op uw manier van werken en/of op uw verkoop. 

Gedurende de hele periode zijn er leden van onze verkoopstaf 
aanwezig en gemakkelijk bereikbaar per GSM. Raadpleeg daarvoor 
de vooropgestelde planning hierna. Op de stand van Broncolor kunt 
u nagenoeg permanent iemand van hen aantreffen. 

Standennummers van onze leveranciers 

ALFABETISCH 
Broncolor 04.1 I-040 
Eizo Europe 04.1 J-011 
Epson Europe BV 02.2 B-011 
Explorer Cases by GT Line 04.1 F-009 
Foba 04.1 H-024 
Hahnemühle Fine Art 03.1 A-025 
Kaiser 02.1 B-035 
Kobold 04.1 I-040 
Leica 01.1 A-004 
Leica PRO 02.1 A-019 
Novoflex 02.1 A-041 
PermaJet 03.1 B-006 
Rodenstock Filter 02.1 B-035 
Sinar Photography AG 02.1 A-019 
Walkstool 04.1 G-024 
Zeiss AG 02.2 B-013 

OPGEDEELD PER HAL 
Hal 01.1 : Leica (A-004) 
Hal 02.1 : Kaiser (B-035) - Leica PRO (A-019) - Novoflex (A-041) 
Rodenstock (B-035) - Sinar (A-019) 
Hal 02.2 : Epson Europe BV (B-011) - Zeiss (B-013) 
Hal 03.1 : Hahnemühle Fine Art (A-025) - PermaJet (B-006) 
Hal 04.2 : Broncolor (I-040) - Eizo Europe (J-011)
Explorer Cases by GT Line (F-009) - Foba (H-024) - Kobold (I-040) 
Walkstool (G-024) 

Aanwezigheid van de verkoopstaf van Hotz n.v. 
op Photokina 2016 
Marc Pirmez : de volledige periode 
Peter Rasschaert : de volledige periode.  GSM +32/475 70 28 21 
Paul Hertoghs : de volledige periode.      GSM +32/479 74 86 96 
Jan Dieryck : van dinsdag t/m vrijdag.       GSM +32/477 55 40 81 


