
Technische info: 
Camera’s en lenzen 



 



Camera’s en lenzen 
Kort samengevat over verschillen in camera (merken) en lenzen:


• Lenzen, sensor en software in de camera bepalen vooral het verschil in het beeld wat je 
“vangt” met de ene of andere camera/lens. 

• De rest van eigenschappen van camera’s is voornamelijk een verschil in hoe makkelijk, snel, 
direct, je dingen kunt regelen tijdens het fotograferen.


• En hoe jij daar allemaal mee omgaat is natuurlijk vervolgens het belangrijkste…


In dit document wordt nader op alles ingegaan.


Inhoud:


1. Technische basis: hardware	 3

2. Technische basis: software	 7

3. Soorten camera’s	 8

4. Prijzen camera’s	 9

5. Wat is een “ goede” set	 9

6. Extra’s	 9

Technische info  Camera’s en lenzen    2022 ©fotoclub De Marnerkiek    2



1. Technische basis: hardware 
Belangrijkste onderdelen van een camera zijn: lens, sensor, sluiter, diafragma, camerahuis/knoppen. 

De eerste twee onderdelen hebben grote invloed, en zijn ook vaak het verschil tussen camera's (en 
merken). Ook is dat de grootste reden voor prijsverschillen.


De lens 
Dit is een belangrijk verschil tussen camera’s , en tussen merken.

Een lens bepaalt voor een heel groot deel de “ kwaliteit” van je foto's.


Lichtsterkte

De lichtsterkte is: hoeveel licht laat de lens door, meer licht=grote lens= zwaarder (en duurder… )

Meer licht: dus ook in donkere situatie nog “ genoeg” voor de sensor.

Met het diafragma regel je hoeveel er echt doorgelaten wordt.


De lichtsterkte van een lens wordt aangegeven door de grootse hoeveelheid licht die mogelijk is= grootste 
opening= laagste diafragma.

Bijv 1.4 is erg laag, gangbaar is 3 en hoger.

Een laag diafragma zorgt wel voor een kleine scherptediepte ( dus achtergrond kan mooi vaag zijn).


nb; ook van belang is combi lichtsterkte lens en de maat van de sensor: een kleinere sensor maakt niet 
gebruik van alle licht, dus in feite is dan de lichtsterkte waarde wat hoger. 

Invloed op je foto: 
Meer licht: betere werking sensor, zeker bij minder aanwezig licht. Daardoor zijn de kleuren beter, en is er 
minder ruis. Je kunt de ISO lager zetten. 
Meer licht: je sluitertijd kan korter zijn, in sommige gevallen handig. 
Lager diafragma: geeft minder scherptediepte: mooi effect. 

Kwaliteit van de lens

Je hebt de kwaliteit van het glas in de lens, en de kwaliteit van het geheel.


Bij het glas is voornamelijk de scherpte van belang, vaak is het midden wel OK, maar de randen minder. 
Hierin zit het grootste verschil tussen lenzen. Vooral bij lage diafragma is dit te zien.

In het algemeen is de kwaliteit van een “prime” lens beter dan een zoomlens.

Er bestaan goedkope prime lenzen, die heel goed , en lichtsterk zijn, maar dan mis je wel vaak autofocus.


Andere zaken die spelen zijn contrast ( verschil tussen lichte en donkere stukken), kleur ( de ene lens kan 
soms anders” kleuren” dan de ander), vervorming ( vooral te zien bij regelmatige patronen, of 
gebouwen),CA ( blauwe randjes bij sterke overgang van licht naar donker, bijv silhouet van bladeren), enz. 

Of het van belang is, is mede een zaak van persoonlijke voorkeuren en soort foto’s dat je maakt.


Verder gaat het bij de bouwkwaliteit over weerbestendigheid, sterkte materialen ( bijv plastic of 
metaal) ,werking scherpstel- en diafragma ringen, en de snelheid van autofocus.


Eventueel:  is er ook beeldstabilisatie in lens en/of camera.

Ander punt: gewicht van de lens: duurder/beter is meestal zwaarder, maar zwaar kan ook soms lastig zijn…


Invloed op je foto: 
Verschilt nogal hoe je fotografeert, en waarvoor je foto’s gebruikt worden. 
Sommige minpunten zijn alleen te zien als je heel goed kijkt, of niet altijd van belang. 
( als je bijv landschap fotografeert, wil je alles scherp, maar kun je werken met een heel klein diafragma, 
waardoor de scherpte sowieso beter wordt. Maar dan wil je misschien graag wel weerbestendige lenzen..) 
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Brandpunt

Dit geeft aan in hoeverre de lens vergroot/verkleint. Lange afstand= telelens, korte afstand is groothoek. 
Maat is in mm, boven de 50mm is tele, onder de 50mm is groothoek.

Lens met vaste afstand heet ook wel “prime” lens.

Variabel = zoomlens.

Ook van belang kan zijn hoe dichtbij je kunt fotograferen (close-up of macro)


Ook hier mede afhankelijk van maat van de sensor, meestal wordt “omgerekend” naar kleinbeeldformaat ( full 
sensor). 
Fuji heeft bijv een wat kleinere sensor, en heeft daarom een “ crop” factor van 1,5. Een 50mm lens wordt 
dan omgerekend 75mm. 
Een zoomlens is meestal een compromis van zaken, daarom vaak relatief mindere kwaliteit dan een prime. 

Invloed op je foto:  
Niet alleen kun je verre onderwerpen dichterbij halen, ook de verhoudingen worden anders. Telelens drukt 
alles wat meer op elkaar. Bij groothoek is het verschil tussen voorgrond en achtergrond veel groter. 
Van groot belang voor je compositie.. 
Een en ander afhankelijk van jouw fotostijl.. 
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De Sensor 
De sensor is de plek waarop bij het foto nemen de informatie wordt “ vastgelegd”. Dus een belangrijk 
onderdeel.


Type sensor

Een sensor bestaat uit drie soorten pixels; voor groen, rood en blauw. De verdeling van die kleuren is niet 
altijd hetzelfde je hebt de Bayer en de Trans-X sensoren ( Fuji).

( Sigma heeft ook Foveon, dan is het in drie aparte lagen per kleur)

Er is maar een beperkt aantal fabrikanten van sensoren, de verschillen tussen merken zijn klein.


Invloed op je foto: 
Verschillen de meningen over… 

Sensor grootte

Er zijn veel maten van sensoren, in fotocamera’s zijn het 
ruwweg 5 maten:


• Heel klein: zit bijv in je telefoon

• Klein: in pocketcameras

• Normaal: in de betere camera’s

• Full frame: idem, worden betaalbaarder

• Medium formaat: voor de meer professionele markt. 
 
nb: Kleine sensoren worden meestal vergeleken met een 
fullframe formaat, het verschil is de “Cropfactor” 
Dat zie je dan ook terug in de brandpuntsafstand van lenzen 
en in de scherptediepte die in dezelfde mate verschillen


Groter is wel altijd duurder….


Invloed op je foto: 
Verschillen de meningen over… 
Grotere sensor: geen cropfactor, en kleinere scherptediepte mogelijk. 
Grote sensor: in principe meer ruimte voor pixels> dus grote pixels = betere kwaliteit. 
Maar als je er toch weer heel veel pixels op zet, gaat dat voordeel weer verloren. 

Sensor onderdelen

Verder is van belang hoeveel pixels er in de sensor zitten, gaat in miljoenen. Op dit moment is 24 Megapixel 
heel normaal, trend is nog meer. Aan 8 heb je in feite genoeg… ( meer pixels is ook grotere bestanden).

Tegenwoordig zitten er ook speciale extra “ scherpstelpunten” op de sensor. 

Ander ding: de minimale ISO van een sensor. Dit geeft aan hoe “gevoelig” een sensor is, in de camera in te 
stellen, maar elke sensor heeft wel een minimale gevoeligheid.

Gevoelig: met (veel) minder licht bepaalt de sensor toch goed wat de kleur enz. is.

voordeel:  je kunt kortere sluitertijden gebruiken/diafragma opening kan kleiner.

Nadeel: de pixels pikken ook “ruis” op.


Invloed op je foto: 
Verschillen de mening over.. 
In principe bepaalt de lens veel meer, maar elke sensor heeft wel een bepaald “ karakter”. 
Meer pixels geeft wel meer opties voor croppen. 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Sluiter, diafragma 
Deze 2 hebben grote invloed op foto, maar tussen camera’s is dat een minder groot verschil.

(vaak is het enige verschil het sluitergeluid, en de vorm van “bokeh” dat is hoe het onscherpe deel er uit 
ziet)

Voor “profs” is ook de levensduur van de sluiter van belang.


Invloed op je foto 
De combi van sluitertijd en diafragma bepaalt hoeveel licht er binnenkort op de sensor. 
In combinatie met de ISO van je sensor geeft dat de grens aan wat je kunt instellen. 
Deze drie zaken zijn dan ook eigenlijk de belangrijkste zaken die je instelt ( naast keuze lens of in of 
uitzoomen, en scherpstellen) 

Diafragma geeft de meeste direct zichtbare invloed ( onscherpte achtergrond). 
Sluitertijd komt wat minder nauw ( als het maar snel genoeg is voor bewegingsonscherpte). 
Maar nogmaals, bij de keuze van je camera speelt dit eigenlijk geen rol. 

Overige onderdelen: 
Naast het voorgaande, zijn er nog een aantal zaken die verschillend kunnen zijn bij camera's en lenzen. 

Te denken valt aan:


• Tegenwoordig steeds vaker: IBIS ( stabilisatie, in lens en/of camera

• Knoppen en menu zijn per merk nogal anders

• Scherpstelringen en diafragma ringen of juist knoppen.

• Waterdichtheid

• Slijtvastheid

• Gewicht

• Lensvatting

• Grip op de camera

• Vind je hem mooi…


Invloed op je foto: 
Al dit soort zaken hebben niet heel direct invloed op een foto, maar goede bediening kan wel verschil 
maken..! (te kleine knoppen, onduidelijk menu). 
Altijd geldt: leer je camera goed kennen, zodat je makkelijk de juiste instelling maakt voor jouw foto. 

Technische info  Camera’s en lenzen    2022 ©fotoclub De Marnerkiek    6



2. Technische basis: software 
Sensor, sluitertijd, diafragma, ISO, lens(brandpuntafstand): de combi hiervan is de basis voor een foto.

Sensor en lens zijn een gegeven, sluiter(tijd), ISO en diafragma stel je in.


Bij dat” instellen” is er al software die je helpt: autofocus, lichtmeting>diafragma/tijd instellen, kleurbalans 
bepalen.


Verder: bij het nemen van de foto wordt er iets vastgelegd door de sensor, indien dat recht toe recht aan 
naar een “bestand” wordt geschreven is dat een RAW bestand. Hierin zit geen echte “ slimheid” wat betreft 
beeldbewerking o.i.d. het is de “ ruwe” data (zit vaak wel een beetje slimheid in..)… 


Maar de gegevens kunnen ook met slimheid in camera worden vastgelegd, in principe in een JPEG 
bestand. Er vindt dan aanpassing plaats van kleur, scherpte, enz. 

En eventueel al omzetting naar een zwartwit foto, of met lenscorrecties, of met speciale effecten. 

Of aanpassing grootte ( minder pixels) , of de beeldverhouding ( vierkant, of breder)


Het menu van een camera is ook belangrijk ! 

Verschillen zitten vaak hierin, elk merk is anders, is ook kwestie van gewend aan, en persoonlijke voorkeur. 
Soms is het te ingewikkeld!


Tegenwoordig hebben de meeste merken de mogelijkheid voor een “ update” van de software (de firmware) 
waardoor allerlei zaken opeens beter werken, of er meer slimheid is.


Invloed op je foto: 
Als je met RAW bestanden werkt, is er weinig invloed op je foto door software in de camera.  
Vaak is wel iets gedaan met kleurbalans, maar verder zul je alles zelf, achteraf, in Lightroom o.i.d. moeten 
doen. Dan kun je de allerbeste kwaliteit krijgen, maar dan moet je wel gaan bewerken! 

Als je JPEG bestanden gebruikt, maak je gebruik van de slimheid in de camera. 
Per merk is dat heel verschillend. Veel merken hebben heel veel kennis, en leveren zeer goede resultaten. 
Beter dan veel mensen in Lightroom kunnen realiseren….. 

De keus is aan jou. 
Of: doe beide; bewaar foto’s zowel in RAW als in JPEG. 

Tenslotte: 

Voor veel fotograferen zijn er verschillende redenen om voor een bepaald merk te kiezen: 
• Vanwege de ( volgens hen) goede lenzen van dat merk. 
• Vanwege de fijne camerabody ( voelt goed in de hand, menu is fijn, knoppen goed) 
• Vanwege de “slimheid” in de camera bij het foto’s maken:autofocus en belichting enzovoorts werken naar 

hun smaak goed. 
• Vanwege de slimheid in de fotobewerking: de foto’s zijn zonder eigen nabewerking direct naar hun zin. 

Wat is voor jou belangrijk?  

Een signaal kan zijn dat je vaak tegen een zelfde soort “probleem” aanloopt met jouw camera. Bijv (te) vaak 
verkeerde scherpte, of over/onderbelicht. 
Terwijl je wel dacht het goed ingesteld te hebben. Misschien ken je je camera niet goed genoeg?  
Of past deze camera niet bij jouw manier van fotograferen ?  
Leen eens een heel andere camera van iemand! 
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3. Soorten camera’s 
Er bestaan veel soorten camera’s, ruwweg:


• Camera in Smartphone ( kleine sensor, kleine lens)


• Kleine camera met vaste (Zoom)lens> eigenlijk vervangen door smartphone


• Grotere camera met vaste lens, of vaste zoomlens  
(Bridge cameras zijn daarin een soort met een heel grote zoomfactor.)


• Spiegelreflexcamera ( je kijkt optisch door de lens via een spiegel, lenzen zijn verwisselbaar, sensor niet 
heel klein tot groot)


• Systeemcamera ( huidige standaard voor wat serieuze fotografie). Als spiegelrefllexcamera, maar je kijkt 
door een elektronische zoeker.


• Drones, onderwatercamera’s, direct klaar camera’s……


Invloed op je foto: 
Ligt niet direct aan soort camera, maar vooral  aan : welke lens/sensor enzovoorts er in zit. 
Er zijn heel goede kleine camera's, maar er is vaak wel ergens een compromis. 
Wat telt is; hoe fotografeer je, en wat is je budget… 
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4. Prijzen camera’s  
• Er zit nogal een prijsverschil in camera en lenzen. Als je iets aan wilt schaffen is goed oriënteren 

belangrijk.  
Een goede site voor info over camera’s en alles eromheen: dpreview.com ( ook voor alle oude types).


• Nieuw of 2e hands? 
Nieuw zijn (de wat betere) camera’s best prijzig. Maar de betere camera’s van de laatste 5 jaar zijn 
allemaal (nog) goed genoeg…dus kun je rustig 2e hands kopen. 
Als ze ouder zijn moet je wel wat onderzoek doen.


• De prijs van een nieuwe camerabody zakt vrij snel, die van lenzen veel minder. Dat houdt ook in dat je een 
aangekochte 2e hands lens vaak weer goed kan verkopen, leuk om eens uit te proberen


• Hoe lang gaat een camera mee? Technisch best lang. 
Probleem is dat als een camera problemen geeft, reparatie vaak erg duur is…


• In het algemeen: bekende en veel verkochte camera's zakken iets minder snel dan onbekendere types en 
merken. ( maar daar kunnen heel goede tussen zitten..) 

5. Wat is een “ goede” set 
Dit hang natuurlijk heel erg af van jouw soort fotografie ( en van je budget !).

Een paar algemene regels:


• Voldoende pixels. 16MP is genoeg, meer kan geen kwaad, maar heeft ook nadelen ( grotere bestanden, 
duurder enz).


• Lens of lenzen geschikt voor je doel. 

• Bediening/menu naar persoonlijke smaak.

• Past het in je tas?

• Kijk uit voor GAS (Gear Addiction Syndrome)

• Start eens met een goede “ kitlens” (omgerekend ruwweg 24-70 mm zoomlens) daar kun je alle kanten 

mee op. Kun je onderzoeken of je meer groothoek wilt of tele.  
Goedkoop maar toch goed , klein en flexibel starten: kies 2e hands, voor MFT merken ( Olympus, 
Panasonic). 

6. Extra’s 
Naast al het voorgaande zijn er nog allerlei andere zaken rondom fotocamera's. 
Een opsomming zonder verdere toelichting:


Met (enige) invloed op foto:

• Zonnekap

• Tussenringen 

• Filters

• Flitsers, lampen 

• Statieven 

• Grijskaart

• Afstandsbediening


Rest:

• Tassen

• Regenkap

• Schoonmaakartikelen

• Riemen

• Batterijen/laders

• Geheugenkaarten

• Schermprotectors
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