
Geachte lezer,

De firma Hotz is er in geslaagd haar boekjaar 2010 af te sluiten met een omzet als nooit 
tevoren in haar geschiedenis. Hiermede wens ik allen te bedanken die bijgedragen hebben tot 
dit resultaat. In de eerste plaats onze cliënten maar ook de medewerkers binnen het bedrijf en 
de groep De Beukelaer, de docenten die hun medewerking verleenden aan onze workshops, de 
verantwoordelijken van de beroepsorganisaties en de leerkrachten van de fotoscholen. 

Onze verwachtingen voor 2011 zijn hoog gespannen. De nieuwigheden die op Photokina 
werden gepresenteerd, zijn nu nagenoeg allemaal leverbaar zodat wij op de Photo Business 
Days 2011 uitsluitend nieuwe producten kunnen tonen. Vorig jaar hebben wij nieuwe initiatieven 
ondernomen naar de fotoscholen toe. De vele positieve reacties die wij daarop ontvingen, zijn 
voor ons een stimulans om ze in 2011 nog te intensifiëren.
 Marc Pirmez, afgevaardigd bestuurder
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Manfrotto: kwaliteit tegen een voordelige prijs

Drie nieuwe reeksen statieven en monopods tegen een bijzonder 
aantrekkelijke prijs. De traditionele stevigheid, betrouwbaarheid 
en kwaliteit van het merk blijven onverminderd gehandhaafd. De 
driezijdige centrale zuil van de 290 Series voorkomt torsie, en 
bufferkragen vangen de schokken op. De benen van de compacte 
390 Series (vier secties) kunnen in twee verschillende hoeken 
worden vast gezet. Bij de lichte Compact Series (vijf secties) 
werd speciale aandacht besteed aan de vormgeving van hun bal-
hoofd en panoramakop. 

De nieuwe tafelstatiefjes van de Pocket Series met een bijzonder 
origineel design werden apart ontworpen voor, enerzijds, reflex- 
en bridgecamera’s en, anderzijds, voor compactcamera’s. Ze vinden 
gemakkelijk een plaats in elke fototas. 

Ten behoeve van professionele fotografen biedt Manfrotto 
de heel nieuwe MT057 Series aan, een gamma van vier 
statieven uit carbon en magnesium met vier of drie sec-
ties. Hun centrale zuil kan voorzien zijn van een tand-
rad met draaihendel of vastgeklemd worden. Goed 
voor apparatuur van 12 of 18 kg. Daarbij horen de 
nieuwe balhoofden MH054 en de bijzonder 
stevige MH057, al dan niet met snelklemplaat. Ze 
hebben een behuizing uit magnesium. Hun holle 
bal kan bij het kantelen precies op 90° worden 

geblokkeerd.   

LINO & STILE, een primeur voor België !            

Onder deze namen, die op z’n Italiaans dienen uitgesproken te 
worden om het accent te leggen op de exclusieve design, lan-    
ceert Manfrotto een eigen kledij- en tassen-collectie. Het bijzon-
der luxueuze LINO gamma bevat mooi afgewerkte fotovesten, 
regencapes, wind jackets, handschoenen, schoudertassen, rugzak-
ken, tassen voor statieven, enz. In het meer democratische STILE 
gamma vinden we een aanzienlijk assortiment rugzakken, schou-
dertassen en heuptasjes allerhande. Zij ogen bijzonder fraai en bie-
den een doelmatige bescherming aan hun inhoud. Zoals wij van de 
Manfrotto kwaliteit gewoon zijn.  

Delkin CombatFlash 

Delkin heeft een CF geheugenkaart  gelanceerd die, bij wij-
ze van spreken, onverwoestbaar is. Deze CombatFlash kan 
bovendien hoge lees- en schrijfsnelheden aan en is UDMA 
compatibel. Ze wordt in de Verenigde Staten gefabriceerd, 
aan bijzonder strenge kwaliteitstesten onderworpen, en stuk 
voor stuk behandeld met het Tekta infusie proces. Daardoor 
is ze bestand tegen extreem hoge en 
lage temperaturen, tegen de invloed van 
water zelfs op grote diepten, tegen me-
chanische schokken en trillingen,  tegen 
roest en zwamvorming. 

CombatFlash is beschikbaar in 4, 8, 16 
en 32 GB, respectievelijk voor 60, 96, 
190 en 320 euro.  
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Broncolor

De Senso Kits die op Photokina werden gelanceerd, zijn beschik-
baar. Het zijn er vier : twee op basis van de Senso A2 (1.200 joules) 
en twee op basis van de Senso A4 (2.400 joules) en telkens met 
één of twee Litos toortsen. De vorm daarvan wijkt af van het tra-
ditionele uitzicht maar ze blijven compact, multifunctioneel, en zijn 
gemonteerd op een panoramakop. De meeste accessoires uit het 
Broncolor assortiment passen er op. Prijs : vanaf 2.874 euro.

PROMOTIE TOT 15 MAART  2011 
Een gratis flitstoorts bij aankoop van een Topas A of de Grafit 
A generator. De kopers kunnen kiezen voor een Picolite, een 
Unilite of een Pulso G. Dat levert een prijsvoordeel op dat kan 
oplopen tot 1.539 euro.  

Gitzo Athena                   

Droomt u ervan een perfecte pa-
norama-opname te maken vanaf een 
zes meter hoge mast ?  Of uw re-
flexcamera draadloos te sturen van 
op enkele honderden meter afstand 
… of van aan de andere kant van de 
wereld ? Met Athena, de jongste reali-
satie van Gitzo, kan dat.

Athena is een beugel waarin 
een geavanceerde reflexca-
mera, eventueel met een sterk teleobjectief, kan worden vastge-
schroefd en vervolgens in alle richtingen bewogen zodanig dat hij 
zowat 90% van een sfeer kan observeren. Zijn bewegingen worden 
tot op één tiende graad nauwkeurig gestuurd en gecontroleerd 
van op een laptop scherm. 

Motoraandrijving zorgt voor de beweging, onafhankelijk in de drie 
dimensies en met een zelfregulerende waterpasstelling. Gitzo 
Athena vindt toepassing in de algemene fotografie, de sport- en 
architectuurfotografie, bij observatie in de natuur, op moeilijk toe-
gankelijke plaatsen of in gevaarlijke omstandigheden, in de weten-
schap en de medische technieken. 

Visatec           

PROMOTIE TOT 31 MAART 2011
Een extra korting van 10% bovenop de normale 
verkoopvoorwaarden van Visatec flitssystemen en hun    
accessoires.

Dedolight              

Dedolight is ‘s werelds nummer één als het op continuver-
lichting aan komt en verwierf daarvoor in de professionele 
ciné wereld al menige onderscheiding. In de digitale fotogra-
fie en bij het opnemen van videoclips wordt steeds vaker 
continuverlichting gebruikt. Daarom heeft de firma Hotz de 
vertegenwoordiging van dit merk voor de fotowereld aange-
trokken. Op de Photo Business Days 2011 zal een uitgebreid 
en aangepast assortiment apparatuur met interessante ac-
cessoires te zien zijn. 

Begin juni wordt in de Hotz demoruimte te Aartselaar een 
workshop over het gebruik van Dedolight continuverlichting 
georganiseerd. Daarvoor hebben wij een buitenlands foto-
graaf aangesproken die al vele jaren met dit materiaal werkt. 
Wie aan deze workshop wil deelnemen, kan zich nu al aan-
melden. 



Epson 7890 / 9890

Deze twee nieuwe printers met een werkbreedte van respectie-
velijk 24’’ en 44’’ (61 en 112 cm) vervangen de types 7880 en 
9880. Het zijn opnieuw acht kleuren printers voor UltraChrome 
K3 inktcassettes maar hun drukcapaciteit ligt 1,4x tot 1,8x hoger 
dan die van hun voorgangers. Bij gebruik van het automatische ka-
libratiesysteem SpectroProofer  werkt dit wel circa 20% sneller. 

De lay-out manager van de Windows Driver zorgt voor een nog 
intelligentere benutting van het drukoppervlak en dus voor een 
verminderd papierverbruik. Op deze printers kunnen de nieuwe 
inktcassettes van 150 ml worden gebruikt.   

                                                

INTRODUCTIEKORTING
TOT EIND FEBRUARI 2011
Stylus Pro 7890 (24’’): 2.245 euro en een rol Permajet Oyster 
van 24’’ gratis.
Stylus Pro 7890 met SpectroProofer : 3.145 euro, inclusief de   
Mirage RIP software ter waarde van 678 euro en een rol Perma-
jet Oyster van 24’’. 

Stylus Pro 9890 (44’’): 4.945 euro en een rol Permajet Oyster 
van 44’’ gratis.
Stylus Pro 9890 met SpectroProofer : 6.025 euro, inclusief de   
Mirage RIP software ter waarde van 678 euro en een rol Perma-
jet Oyster van 44’’. 

PROMOTIES TOT 31 MAART 2011
Een korting van 500 euro op de Stylus Pro 7900 en een korting 
van 1.000 euro op de Stylus Pro 9900. Wanneer men kiest voor 
één van deze printers die is uitgerust met de Epson Spectro-
Proofer ontvangt men, bovenop deze korting, de Mirage RIP 
software gratis, een extra geschenk van 678 euro.  

De Epson Stylus Pro 11880 met een nuttige werkbreedte van 
162 cm, bieden wij u tot 31 maart aan voor 8.070 euro wat over-
eenstemt met een korting van 1.500 euro plus een extra korting 
van 5%. Bovendien krijgt u er een rol Permajet Oyster van 60’’ 
gratis bij.  

Art Premier                       

Iedereen heeft er belang bij dat inkjet prints er mooi blijven uitzien. 
De Eco Print Shield vernis verlengt hun levensduur in veel gevallen 
met 50%. Hij beschermt ze tegen vocht en vingerafdrukken, tegen 
krassen en tegen de schadelijke invloed van UV-licht. 

Eco Print Shield kan aangebracht worden 
met een kwast, een schuimroller of een 
pistool, bij voorkeur in meerdere lagen, 
op alle types canvas en op alle Fine 
Art papieren. De vernislaag breekt 
niet tijdens het opspannen van can-
vas. Eco Print Shield is beschikbaar 
in spuitbussen van 400 ml, flessen 
van 0,9 liter tegen 38,37 euro en 
voldoende voor het behandelen van 
ca. 10 m2, en in kannen van 3,7 liter. 

National Geographic : The Africa Collection                      

De kleur van deze tassen en hun accessoires straalt degelijkheid 
en vertrouwen uit. Hun design en afwerking is synoniem van ste-
vigheid en betrouwbaarheid. Sinds kort is de collectie volledig en 
kan u ze in onze toonzaal testen en keuren. 

The Africa Collection overstijgt in ruime mate het gebruik als fo-
totas. De tassen kunnen ook dienen als schooltas, om uw vakan-
tiespullen mee te nemen, als u de natuur in trekt, of gewoon om te 
gaan shoppen. Een collectie waarop men verliefd wordt ! 

Mirage 1.5

Deze nieuwe stand-alone 
versie kan gebruikt wor-
den met schermen van di-
verse formaten vanaf 13’’ 
en laat toe de instellingen 
van vaak weerkerende 
opdrachten op te slaan. 
Mirage 1.5 ondersteunt 
de meest recente model-
len van de Epson Stylus 
Pro printers (Windows 
of Mac) evenals Photoshop 64 bit. Er zit ook een bijkomende 
plug-in op voor Adobe Illustrator. 

Men kan er méér media dan voorheen in opslaan en ze in 
groepjes rangschikken wat een beter overzicht verschaft en 
het kiezen makkelijker maakt. De mogelijkheden van Mirage 
Pro Extension werden eveneens aanzienlijk uitgebreid. Zo 
kan nu de SpectroProofer gebruikt worden om snel indivi-
duele ICC profielen te maken voor andere printers die ook 
door Mirage worden ondersteund.   



Schneider Tilt & Shift objectieven                 

Ze verruimen in aanzienlijke mate de mogelijkheden van de di-
gitale reflexcamera’s omdat ze een controle van de perspectief 
toelaten. Deze nieuwe PC-TS objectieven hebben een bijzon-
der hoge resolutie, gekoppeld aan een zerotolerantie voor wat 
hun mechanische precisie betreft. 

Dankzij hun bijzonder groot beeldveld kunnen ze probleemloos 
gebruikt worden met reflexcamera’s met een full-frame sen-
sor. Ze bieden dan een zijdelingse verschuiving van plus/minus 
12 mm en kunnen over 8° gekanteld worden. Gecombineerd 
kunnen deze bewegingen over 360° worden uitgevoerd waar-
bij om de 30° een stop is ingebouwd. 

Beschikbaarzijn:
PC-TS Super Angulon van 50 mm, f:2.8 HM 
PC-TS Makro-Symmar van 90 mm, f:4.0 HM 
PC-TS Apo-Digitar van 120 mm, f:5.6 HM Aspheric voor het 
Mamiya / Phase One systeem  

EEN INFORMATIE: Op 4 februari 2011 heeft Schneider-
Kreuznach aangekondigd dat het is toegetreden tot de «Micro 
Four Thirds System Standard Group». In de loop van dit jaar 
kunnen wij uit Kreuznach dus passende objectieven verwach-
ten voor dit systeem dat nog heel wat potentieel in zich heeft.  

Carl Zeiss              

Blijkbaar zijn lichtsterke objectieven met vaste brandpuntsafstand 
en manuele scherpstelling nog steeds erg gegeerd door professio-
nele fotografen. De verkoop van Zeiss objectieven liep inderdaad 
als een trein in 2010. Hun mechanische en optische kwaliteit staat 
buiten kijf. Wie daaraan twijfelt kan in onze showroom hun doors-
nede eens komen bekijken. Op een paar na hebben we ze allemaal 
in de vitrinekast staan. 

Op Photokina lanceerde Zeiss een mooie collectie UV filters van 
de meest courante diameters, naast een pakket polarisatiefilters. 
Het grote merendeel daarvan is nu uit voorraad leverbaar. 

De Compact Prime CP.2 objectieven 

Ze vormen een categorie apart waarin vooral videofilmers belang 
stellen. Dit gamma omvat 10 objectieven waarvan de brandpunts-
afstand varieert van 18 tot 100 mm.  

Compact Prime CP.2 objectieven zijn speciaal ontworpen voor het 
maken van videoclips met geavanceerde reflextoestellen van Ca-
non en Nikon, maar kunnen eveneens met professionele videoca-
mera’s worden gebruikt. In deze sector zijn ze erg gewild omdat ze 
optische mogelijkheden bieden waaraan geen enkel foto-objectief 
kan tippen. 

Ze kunnen worden gebruikt op full-frame reflextoestellen. De 
Compact Prime objectieven zijn allemaal even groot en voor-
zien van dezelfde grote instelringen wat het gebruik en de instel-
nauwkeurigheid bevordert. Bovendien hebben ze een uniek diafrag-
ma met 14 lamellen, zijn steviger gebouwd als normale objectieven, 
en de toleranties bij de productie, zowel optisch als mechanisch, 
zijn veel strenger.                           
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