
Wat is een geschikte camera om een cursus fotografie 
bij Nieuwe Veste te volgen? 
 

Algemeen 
Nieuwe Veste stelt geen eisen aan je camera, je kunt dus in principe met elke digitale 

camera de cursus volgen. Om zelf beslissingen te kunnen nemen moet de camera 
handmatig in te stellen zijn. Een spiegelreflex of een betere compact camera kost 

ongeveer € 500,-. De mogelijkheden die een digitale spiegelreflex of camera systeem 
met verwisselbare objectieven biedt zijn echter groter dan van een compact camera. 

Dat betekent dat je met zo’n systeem betere resultaten zult krijgen wanneer je de 
opdrachten gaat maken. Ons advies is dan ook om voor de cursus gebruik te maken 

van één van bovengenoemde systemen. 

 
Tip 1: kom je er echt niet uit, begin dan de cursus met een camera die je al hebt of 

kunt gebruiken. De kennis die je opdoet tijdens de cursus stellen je in staat om zelf 
een goed besluit te nemen wat aan te schaffen. 

 
Tip 2: met een goed en dus duurder objectief kun je de beeldkwaliteit aanzienlijk 

verbeteren. 
 

Hieronder wat voor en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Deze zijn zeer 

algemeen en verschillen sterk per merk en type, gaan dus niet altijd op. 
 
type  voordelen  nadelen 

 

compact camera - meestal goedkoper - beeldkwaliteit meestal wat minder 

 - klein, licht - beperkte mogelijkheden voor kleine  

 - makkelijk te bedienen    scherptediepte   

 - onopvallend - meestal geen RAW bestanden 

  - geen verwisselbare objectieven 

  - geen zoeker 

  - klein waardoor moeilijker te bedienen 

 

high-end compact - verwisselbare objectieven - beperkte mogelijkheden voor kleine  

 - relatief klein en licht    scherptediepte   

 - goede beeldkwaliteit - soms geen zoeker 

 - onopvallend - klein waardoor moeilijker te bedienen 

 - RAW 

  

Spiegelreflex - verwisselbare objectieven - duurder 

 - goede beeldkwaliteit - groot, zwaarder 

 - RAW - onopvallend fotograferen lastiger 

 - veel instelmogelijkheden 

 - kleine scherpte diepte is mogelijk 

 - uitgebreide keuze aan  

    objectieven zoals macro en tele 

 - uitgebreide keuze aan accessoires 

    zoals externe flitser en batterypacks 

 
Voor een uitgebreid overzicht van camera’s met objectieve testrapporten en  

-vergelijkingen, zie: www.dpreview.com 
 

http://www.dpreview.com/

