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We testen de producten grotendeels in de praktijk. Een objectief of
camera gebruiken we op dezelfde manier zoals we ook onze eigen
apparatuur gebruiken. Daardoor lopen we tegen praktische bezwaren
of voordelen aan die minstens zo belangrijk zijn als alleen de droge
cijfers en testresultaten. Daarnaast kijken we onder gecontroleerde
omstandigheden naar de belangrijke aspecten,

(amerat
Bij onze camera-reviews geven we scores voor vijf verschillende crìteria.
We beoordelen camera's per categorie, de scores van een compactcamera
kun je dus niet direct met die van een spiegelreflexcamera vergelijken. Ook
zijn beoordelingen tljdgebonden. Je kunt camera's van nu immers moeìlljk
vergelijken met camera's van een paar jaar geleden.

Oueronzereuiews
ELke edìtie testen we diverse camera's, obiectieven en accessoires. Maar hoe testen we deze
producten precies en hoe beoordelen we ze? 0p deze pagina geven we ie een overzicht van
onze criteria en testrnethoden.

Beetdkuatiteit
De score voor de beeLdkwaliteit beoordelen
we aan de hand van de ru¡sprestaties, het
dynamisch bereik en de kleurweergave van
de camera.

Bed [enlng
Bii de bediening beoordeLen we niet alleen de

ergonom¡e, maar ook de menustTUctuur van

Snetheid
0nder snetheid vaLt het autofocussysteem,
maar ook de tiid die de camera nodig heeft
om foto's weg te schrijven.

B eh u lzing
Bij de beoordeling van de behuizing kìjken we

naar de bouwkwaLiteit, maar ook het Lcd en

de zoeker nemen we in ogenschouw.

Prijs/kuatiteit
Komen de prestaties van de camera ook
overeen met wat ie op basis van de priis mag
verwachten?

Categorleen
Camera's deLen we in onderstaande (sub)

categorieen in. De scores en de awards
ziln aLLeen onderLing te vergeLiiken bii

cameTa's in dezeLfde subcategorie. Kriigt een

compactcamera van ons een Goud Award,

dan wil dat niet zeggen dat deze cameTa even
goed presteert aLs een spiegeLrefLexcamera
met diezelfde award.

Sp legelrefiexcamera's (dslr)
. lnstap
. Geavanceerd
. Professioneel

tomoacte
õùòidembamera's (CSC)
. lnstap
. Geavanceerd
. High-end

0bieclieven
De beoordeling van objectieven
lijkt op die van camera's, maar
we gebruiken hiervoor een
aantal andere criteria.

Scherpte
Alle obiectieven testen we op

scherpte. Bii zoomobiectieven

kiiken we naar diverse

brandpuntsafstanden,

Vervormlngen
0nder vervormingen rekenen

we zaken zoaLs chromatische

aberratie, viBnettering, vertekening

en flare, Een hoge score betekent

biivoorbeetd dat het obiectief

wein¡g vervormingen heeft.

Autofocus
We kiiken niet alleen naar de

sneLheid van de autofocus,

ook de geluidsproductie en de

nauwkeurigheid nemen we mee in

de beoordeling,

Behu lzlng
Steekt het obiectief degelijk in

etkaa¡ ziln er bijvoorbeeld stof- en

regenafdichtingen?

Prijs/kuatiteit
Komen de prestaties van het

objectief ook oveTeen met wat

ie op basis van de prìis mag

verwachten?

6

Awards
Wlj kunnen niet bepalen hoeveel waarde jij hecht
aan bepaalde elgenschappen van een objectief of
camera, de ene persoon zal bijvoorbeeld snelheid
belangrijker vinden dan een ander. Daarom geven
we scores voor de afzonderlijke criteria. Wel vellen
we een eindoordeel in de vorm van één van
onderstaande awards.

Brons
Een product dat doet wat het moet doen,
maar niet echt uitblinkt kriigt een bronzen
award.

Zl[ver
Producten die een goede indruk op
ons achterlaten krijgen een zilveren
award.

CIoud
Weet een product ons echt te overtuigen.
dan be[onen we het met een gouden award

PtatIna
Voor de echt uitblinkende producten is er
de platina award. Een product moet ons
voLLedig weten te overtu¡gen w¡llen we
deze award toekennen.

Ondercheidinçn
Sommige producten hebben een opvallende
eigenschap, zeer goede prijs-kwaliteitverhoudìng
of steken boven de rest uit dankzij hun ontwerp.
Hiervoor delen we de volgende onderscheidingen
uit. Deze kunnen ook gecombineerd worden met
een award.

lnnovatlef
Hebben fabrikanten Lef en komen ze met nieuwe technieken
of toepassingen? Dan kunnen ze een innovatie award
verwachtenl

Budget
ls het product vr¡endeliik voor ¡e portemonnee,
dan kriigt het een budget award mee.

[Jeslgn
Niets zo persoonliik als smaak, maar voor een
bovengemiddeLde aandacht voor het ontwerp kennen
we een design award toe.

DIGIFOIO PRO 6 reI



KAMERA

GISTREER EN MAAK KANS OP EEN GRATIS USB DOCK T.W.V. €49,95

VERKRIJGBAAR VOOR

CANON & NIKON

De TC-1401 Teleconverter biedt een verhoging van
de brandpuntafstand met ongeveer 1.4 keer. De

autofocus bli.lft werl<en tot een diafragmavan f /8.
Dit maakt van de lens een 210-840mmf /7-91

SlGfVlA 150-ó00mm
f/5-ó.5 D0 0S HSM Contemporary

+ TC-1401 (1.ax) Teteconverter

Uitstekende optische prestaties in

een [ichtgewicht pakket

. Lichtgewicht en compacte constructie

. Water- en olieafstotende coating op glaselement

. Stof- en spatwaterdichte mount

. '1 FLD en 3 SLD lenselementen

. Met zoomlock en handmatige scherpstelling switch

SIGMA USB Dock
Sluit de USB Dock aan op uw computer en u l<unt

de lens firmware bijwerken en parameters zoals

focus instellen. De aanpassingen worden verwerkt
met speciale software (SICMA Optimization Pro).

Voor het Sports objectief kunt u ook de AF snel-

heid, focus begrenzer en OS-functie aanpassen.

SIGMA 150-ó00mm
115-6.5 D0 0S HSM Sports

+ TC-l401 (1.ax) Teleconverter

Een super-tetezoom geoptimatiseerd
voor professioneel gebruik
. Leg hoge snelheid actie vast
. Stof- en spatwaterdichte constructie
. Water- en olieafstotende coating op voorste en

achterste glaselementen
. 2 FLD en 3 SLD lenselementen
. Met zoomlocl< en handmatige scherpstelling switch

n de periode oktober t/m december

verloot Sigma 20 x een USB Dock

onder kopers van deze lenzen op

oorwaarde dat er is geregistreerd via

ww.si gmabenel ux.co m / nl / my - si gma
(Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd)

VERKRIJOBAAR VOOR

CANON & NIKO]'|

ldeaal voor
vogelsPotting,

wìldlife en
motorsPort
fotografie**,. ¿rìFËi&l
ã- itrr]
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]ril(o]r rfolIIT lrrEl D5600
Nikon introduceert de nieuwe D5500 als opvolger van de D5500. De D56OO-
spiegeLreflexcamera is net al.s ziin voorganger voorzien van een24 megapixelsensor
Nieuw is de toevoeging van SnapBridge en een timelapse-functie,

lllEUWE SOIIY'S: A6500 Ell RXîOO U
De a6500 is de opvolger van de a5300 en beschikt
net aLs ziin voorganger over een aps-c sensor.

Nlkon breidt haar assortlment van
SnapBridge compatlbele camera's uit
met de nieuwe D5600. Met SnapBridge
kun je snel en gemakkelljk foto's
overzetten naar een smartphone
oftablet zodatje deze meteen
kunt delen. De verbinding loopt via
Bluetooth 4.0, wat relatìef welnig
batterlj verbruikt, en de D5600 heeft
een ingebouwde Wi-Fi verbinding. Ook
kun je de camera op afstand bedienen
met een smartphone of tablet. Net als
de D5500 en de D5300 heeft de Nlkon
D5600 een 24 megapixelsensor van
het aps-c-formaat. De camera heeft
een ISO-bereik van 100-25.600 en een

EXPEED 4 beeldverwerki ngsengine.
Nieuw in de D5600 is de optie om de
auto ISo-functie in of uit te schakelen
via het touchscreen. Ook is er een
timelapse-fu nctie toegevoegd.
De body is ook iets lichter dan zijn
voorganger en weegt 415 gram. De
diepe grip zorgt voor een stabiele en
comfortabele greep. De nieuwe Nikon
D5600 is vanaf 24 november 20,l 6

verkrljgbaar. De adviesprljs voor de
D5600 kit met AF-P 1B-55 VR-objectief
is€849,-, en de D5600 kit mer AS-S DX

1 B-105 VR-objectief is €999,-. o

I lnfo nikon.nL

in petto. De RX100V schiet 4K en uit die video's kunnen
ook beelden worden gedestilleerd. Uiteraard in B

megapixel, want dat is 4K tenslotte. Bij filmen in Full HD
wordt dat automatisch 2 megapixel. Ook heeft Sony de
mogelijkheden om ìn slow motion te filmen aangepakt.
Er is keuze ult 1 000fps, 5OOfps en 25Ofps en uit 50p en
25p afspeelsnelheden. De RXlOOV is beschìkbaar in
november en kost € 1 200, o

46500
Deze sensor heeft24.2 Megapixels en
heeft hetzelfde autofocussysteem als
de a6300.Tevens beschikt de a6500
over een 5-assige beeldstabilisatie
dle een winst moet opleveren van
vijf stops. Nieuw in de a6500 is het
touchscreen. Hiermee kunnen
gebruikers de autofocus vastzetten
op een onderwerp die daarna soepel
gevolgd wordt. Ook is het mogelijk het
scherm te gebruiken als touch-pad
wanneer je de viewfinder gebruikt.
Met de a6500 is het volgens Sony
mogelijk om zeer professionele

videobeelden te maken. Tijdens
het maken van de opnames wordt
de volledige sensor uitgelezen wat
resulteert in 6K beelden. De extra
informatie die de camera opneemt
wordt samengevoegd om uiterst
scherpe videobeelden te produceren.
Ook biedt de a6500 de'Slow & Quick'
opt¡e die het mogelijk maakt om in
één video in acht stappen, soepel
over te gaan van superslowmotion
tot versneld afspelen. Het ontwerp
van de Sony a6500 is flink onder
handen genomen en beschikt nu
over de beste eigenschappen van de
a6300 en de razend populaire Sony

a7 serie. Zo beschikt de a6500 over de
robuuste vatting en grip van de ATll
serie en heeft het nog de viewfinder
van de a6300, met scherpte van hoek
tot hoek. De Sony a6500 wordt in
december in de winkels verwacht
en krijgt een adviesprìjs van €1.700,-
voor de body. De camera wordt ook
aangeboden met een SEL\670Z
objectief, deze set komt voor een
adviesprljs van €2.800,- op de markt.

RX100U
Sony komt ook met een nieuwe,
vijfde versie van de RX100. Hij heet
heel logisch RXl00Ven heefteen 1

inch-sensor en is volgens de fabrikant
sneller dan alle voorgangers. De
RX 1 00 V is uiteraard de opvolger van
de RX 1 00 lV en heeft een verbeterde
autofocussnelheid. Sony zegt dat
de nieuwe camera binnen 0.05
seconde scherp kan stellen. De RX

100V biedt 20,1 megapixel en de
3l 5 autofocuspunten bedekken 65
procent van het beeld. Het vaste
objectief van de RX100V is een
ZEISS' Vario-Son nar T* 24-7 0 mm
f /1.8 - 2.8. Een breed inzetbaar én
lichtscherp objectief dus. Ook op
video-gebied heeft Sony het nodige

B

I lnfo sony.n[
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Fotog raf ie is g roter da n
ooit tevoren.ledereen
maakt foto's en ook met
ieder device dat binnen
handbereik is. Niet a[[een
je camera, maar ook je
smartphone en tabtet
maken tegenwoordig
prachtige foto's en zo
zit je dus nooit zonder
camera. Dat betekent ook

dat je steeds meer foto's
verzamett, HeeI je sma rtpho-
ne-bibtiotheek staat voI en
ook je geheugenkaarten en
harde schijven zitten votmet
dierbare momenten.
Canon witdit probteem graag
optossen met de clouddienst
lnsta.lrista is een ontine
dienst waarmee je atje foto's
overzichtetijk, gemakkelijk
en veitig opsLaat zodat je
foto's op één centra[e pLek

beschikbaar zijn. Daarnaast
zijn je foto's op die manier
ook attijd bijje en kun je ze
snel en gemakkelijk oproe-
pen via je telefoon, computer
of ta blet.

RAW
lrista is dan van Canon, dat
betekent niet dat je atleen
ats je een camera van Canon

hebt gebruik kunt maken van
de clouddienst. lrista is voor
iedereen toeganketijk en ook
kunnen de foto's gedeetd
worden met ìedereen. Goed
om te weten is dat je ook
RAW's op kunt staan in lrista.
Nìet atteen bestanden uit een

Canon, ook RAW-foto's uit
camera's van andere fabrì-
kanten zijn gewoon zichtbaar
in lrista. De clouddienst kun
je koppeten aan aI je Canon
camera's met Wìfì, zodat je
gemaakte foto's meteen vei-
lig opgeslagen worden in de

cloud. Via je smartphone en
tablet is het zo mogetijk nog
gemakketijker: je downloadt
de gratis lrista-app (zoweI
voor iOS en Android) en ver-
voLgens kun je alje foto's op
je device bekijken. 0ok kun je
ervoor kiezen om atje tete-

foon- of tabletfoto's voortaan
automatisch in lrista op te
s[aan, zodat die vaak dier-
bare foto's verIig en gemak-
ketijk bereikbaar zijn. Voor de
pc is er een desktopuptoader
beschikbaar en daarnaast
is er een pIugin voor Adobe

JE FOTOCOLLECTIE VEILIG EN
GEORDEND MET IRISTA

Je hebt een mooie camera, een smartphone én een tabl.et en atlemaaI
maken ze prachtige foto's. A[[een: hoe breng je die foto's nu mooi en over-
zichtel.ijk samen? Canon heeft daar de clouddienst lrista voor ontwikketd.

Zo heb je atje mooiste foto's al.tijd bij de hand!

'lrista is een online dienst waar-
mee je al je foto's overzichtetijk,
gemakkelijk en ve¡lig opstaat'

ACTIE
Krijg nu 50GB gratis extra
opstagruimte met deze
actiecode: iristagift
. Ga naar irista.com om

je te registeren.
. Vutde code rristagift in

en je hebt 50GB gratis.

De code is tot uiterlijk
31/03/17 geldig

0tGtt0I0 PB0 6 Ët



Lightroom, waarmee je direct
vanuit Lightroom bewerkte foto's
op kunt s[aan in lrista.

DELEN
A[ deze verschiLlende foto's, van
je camera, tetefoon en tabtet, zijn
gezamenIijk te bekijken in lrista,
zodat héétje f otocollectie op één
plek opgestagen is. Uiteraard
kun je atbums aanmaken, zodat
je de coLlectie overzichtelijk kunt
houden. Ook handig is'smart
tagging', waarmee je tags toe
kunt voegen aan de EXIF-data
zodat je aLje foto's op die manier
kunt categoriseren. Zo vind je ge-
makketijk en snetatle foto's te-

rug die bijvoorbee[d met'natuur',
'famitre' of 'vakantie' getagd zijn.
ln die EXIF-data kun je uiteraard
ook a[[e informatie over je foto
teru gvi nden, bijvoorbeetd over
wanneer je de foto gemaakt
hebt, maar ook de inste[[ingen
van je camera. Je albums kun je
vervolgens deten met anderen of
naar je eigen device downloaden
a[s je de originele bestanden
nodig hebt.

FOTOBOEKEN
Naast het opslaan van je foto-
coLlectie, heeft lrìsta nog meer
interessa nte mogeLijkheden.
Je kunt bijvoorbeeld ook heeI

gemakketijk mooie HD-
fotoboeken maken van
foto's uìt je fotocoLtec-
tie. Deze mooie boeken
zijn heeteenvoudig di-
rect in lrista te maken.
Je kunt het fotoboek
zetf vormgeven, maar
ook kan lrista je boek
automatisch vutten.
Beste[[en gaat heeI ook
direct vanuit lrista,

GRATIS
lrista is beschikbaar
voor iedereen én ìs gra-
tis tot een opstagcapa-
clteit van 1 5GB. 0ok zijn

er geen restricties aan
je bestandsformaat. En

als je je nu registreert
krijg je gratis 50GB
erbij.

ln de toekomst biedt
lrista twee extra mo-
getijkheden: opslag tot
100 GB voor € 1,99 per
maand en 1 000G8 voor
€,11,99 per maand.

O iristq
MEER INFO IRISTA.CON/
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LEDGO
sHet mooiste licht voor

professionel e fotog rafen
en cineasten
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Foto: Frank Doorho{

Energie-zu inige
en duurzame
led spotlights

Sterke en regelbare
on-cam led panelen

Flexìbele en waterdichte
led panelen

Light-modelling Kleurechte led pan
met barndoorsaccessorres
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imported by: IMAGING www.ledgo-light.nl info@tse-imaging
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DIGIFOTO

AWARDS2016
Het iaar 2016 zat weer voL met fotografienieuws, 0ok is

er weer een groot aantaLnieuwe camera's, objectieven en
andere fotografiegerelateerde producten op de markt

gekomen die wiivoor iullie hebben getest.

De opmars van de spiegelloze camera is nog steeds aan de gang, maar ook spiegelreflex-
fabrikanten innoveren en geven zich niet snel gewonnen. Ook op het gebied van

actioncamera'sendroneswas2016eeninteressantjaar. lnhetoverzichtdathiernavolgt
nemen we de belangrijkste nieuwe prodLlcten uit 2016 op, inclusief de beoordeling en de
DlGlForo-awards die we hebben uitgedeeld. Een mooi moment dus om te kijken welke

camera of welk objectief het beste bij jou past!
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Setestln: Dl0lF0T0 Pro 3 20ì6
Priis € 2299,- (Body)

lnfo nlkon.nL

Beoord etlng
BeeLdkwaIiteit oaoooao.aoro
Bediening oooooaoaaa lo

Snetheid

Behulzing ooaoaaaaoa to

Priis / kwatitelt aoaoa...a s

Getest [n

DlGlF0T0 Pro 6 2016
Priis € 599,- (incLusief k¡tobiecilef)
lnfo nikon.nI

Beoordellng
BeetdkwaLlteit ooaoaoooos
Bedienlng oaaaaaoo s

Snelheid ooaaoooo I
Behuizing oaaaooaoo e

Pr¡is / kwallteit oaaaaoooao ro

lttKoilD500

]üKOilD3ÉOO

De lUikon ID5OO is een
professionele aps-c camera die
indrukmaakt
Noblesse oblige, oftewel adel
verplicht. Het heeft voor Nikon
geen zin een professìonele

camera uit te brengen, wanneer
die de vergelijking met de andere
professionele camera's van het
merk niet kan doorstaan. Dus
heeft Nikon bij de D500 niet
alleen de buffer vergroot en de
snelheid van continuopnamen
verhoogd, maar ook de sensor,
het scherpstelsysteem en de
ergonomle verbeterd. Het
eìndresultaat ls een camera die in
alle opzichten een professionele
aps-c-camera genoemd kan
worden. Het is ook meteen
duidelljk voor welk marktsegment
de D500 bedoeld is: dat van
de gevorderde amateur en de
professional, dle behoefte heeft
aan een snelle camera voor het
telebereik.De D500 is een zeer
geslaagde synthese van de beste

Met de D3(OO komt Nikon
mel een n¡euw inslapmodel
sp¡egeheUlexcamera
De Nikon D3400 ìs de opvolger
van de D3300 en komt met een
aantal interessante updates. Eén

van de grootste veranderingen is

de enorme groei in batterijduur.
Waar de D3300 met een volle
batterlj al rond de 700 foto's
kon maken, kan de nieuwe
D3400 maar liefst 1200 foto's
maken. Ondanks het vrij simpele
AF-systeem stelt de D3400 bij
weinìg licht met lichtzwakke
objectieven zeer snel en goed
scherp. Bij vìdeo en liveview is de
D3400 in het nadeel, maar toch
weer een stuk sneller dan eerdere
N ikon-camera's, bijvoorbeeld
de D7100. De sensor is vaakzeer
hoge kwalìteit. Blj de vergelijking
met de D3300 valt meteen op dat
de D3400 nu een ingebouwde
mogelilkheid heeft om foto's naar
een smartphone te versturen.

eigenschappen van de
DB1 0, de D750 en de
D5. Hij maakt niet alleen
een professionelere en
degelijkere indruk dan de
D7200, maar ook dan de
D300s. De D500 maakt het
jarenlang gemis van een
professionele aps-c-camera
in één zeer overtuigende
klap qoed. Nikon doet

Het gebruik van sociale
media is zo lngeburgerd,
dat het zo langzamerhand
een must is. ln vergelijking
met de D3300 is het ISO-

bereik verhoogd van 12.800
naar 25.600, al houdt dat
niet in dat de ruis bij de
hooqste ISO-waarden ook

dat zelfs zo goed, dat de
camera meteen ook voor
ander groepen interessant
wordt. Je zou je zelfs mogen
afvragen of Nikon daarmee
niet zijn eigen fullframe
camera's kannìbaliseert. De
prìjs van de D500 ls echter
hoog genoeg om het voor
Nlkon tot een winstgevende
concurrentie te maken.

kleiner ls. De beeldkwaliteit
van de D3400 is van zeer
hoog niveau. Daarbij is de
camera vooral ideaal voor
wie net kennismaakt met
de reflexcamera, of voor wie
redeneert dar de kwaliteit
van het instapmodel al

hoog genoeg is.
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CANO]IEOSSOD
0etest in: DlGlF0T0 Pro 2 20ì6
Pr¡is € 1039,- (Body)

lnfo canon.nI

Beoordellng
BeeLdkwaLiteit

Bedlening

Snetheid

Behuizing

Prils / kwal.iteit aaooooaa I

BeeLdkwaIitelt
Bediening

Snetheid aa.ooooa B

Behuizing oaaaooaoa s

Priis / kwatìteit ooooooaaaa ro

PEIIIAXI{-1
0etest ln: DlGlF0T0 Pro 3 2016
Prijs € 1.999,-
lnfo ricoh-imaging.nI

Beoordellng

De EOS 8OD is het midrange
spiegelreflexmodeluan
Canon en uervangtde
EOSToD
De Canon EOS BOD is een
camera die precies doet
wat hij moet doen. Een fijne
aps-c sensor met goede
beeldkwaliteit en uitstekende
autofocus. Het ontbreken van
de mogelijkheìd om in 4Kte
filmen vinden we jammer,
zeker aangezien de camera
erg aantrekkelijk is voor
videografen, vooral met het
powerzoom-accessoire dat bij
de EOS B0D verkrijgbaar is.

De camera ligt goed ln de
hand en tenzlj je erg grote
handen hebt, zal je de camera
de hele dag comfortabel
kunnen gebruiken. Het menu
voelt erg vertrouwd en is

overzichtelijk. Alle instellingen
staan op logische plekken
en kunnen makkelijk, met de
fysieke knoppen én met het

De eer¡te d¡g¡tale
fullframe van Pentax
weel te ovettu¡gen
De Pentax K-1 ìs de
langverwachte dìgitale
fullframeca mera van het
roemruchte merk. En Pentax
heeft niet teleurgesteld met
deze K-'ì. De camera is stevig,
zoals je van een Pentax maq
verwachten. Kìjk maar eens
naarde bevestlging van het
kantelbare scherm op de
achterzijde van de camera,
je kunt de camera er zonder
problemen aan optillen.
De K-1 heeft een fullframe
36-megapixel sensor met een
party trick. Met Pixel Shift kun je
nóg meer beeldinformatie uit
de sensor halen. Als je een foto
maakt met Pixel Shift, maakt
de camera in een korte tijd
vier foto's. Tussen deze foto's
verplaatst de sensor steeds één
plxel, waardoor elk lichtdeeltje

touchscreen, aangepast
worden. Het grote
assorti ment beschikbare
objectieven maakt het een
zeer veelzijd ige camera
en door de compacte
maar toch waterdlchte en
stofbestendige body is het
een ìdeale camera om mee
te nemen op reis. Wilje een
goede qeavanceerde

door vier pixels wordt
opgevangen. Door deze

vier foto's samen te voegen
krijg je zeer scherpe foto's
met erg mooie, natuurlijke
kleuren. Kortom: de Pentax
K-1 is een erg interessante
camera met de fijne sensor,

camera met een aps-c sensor
en is 4Kfilmen voor jou geen
must, dan ben je met de EOS

B0D absoluut aan hetjuiste
ad res.

Pixel Shift en de degelijkheld
die we Pentax gewend zijn.
Ook is er de mogelijkheid
om oudere Pentax-
objectieven op de K-1 te
gebruiken. En, de camera is

ook relatief voordelig, zeker
voor een fullframe.
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Setest in: DlGlF0T0 Pro 2 2016
Priis € 7109,-
lnfo nikon.nI

Beoordetlng
BeeLdkwatiteit
Bediening

SneLheid

Behuizing

Priis / kwaLiteit aaaa...aa e

0etest Ln: Dl0lF0T0 Pro 4 2016
Priis € 6399,-
lnfo canon.nl

Beoordeling
BeeLdkwatiteit aoaaaaooae
Bedìening aoooaaoo s

Snetheid oaaaaaooao ro

Behuizing oooooooao e

Priis / kwaLiteit ..a..oo. I

]til(oilD5

aaaaaaaaao 10

De Nikon D5ishelnieuwe
professionele topmodel
vanlllikon
De D5 is een compleet nieuwe
generatie van het topmodel van
Nìkon. Aan het uiterlijk ls bijna niets
veranderd, iets dat professionals
zullen waarderen, maar aan de
binnenzijde van de camera zijn des
te meer vernieuwingen te vinden.
De sensor is nieuw en ook het
scherpstellingssysteem is compleet
nieuw ontworpen. De D3/D4/D4s
hadden 51 scherpstelsensoren
waarvan 15 kruissensoren; nu
zijn het er 153 waarvan maar
llefst 99 van het kruis-type. Het
scherpstelsysteem is zo goed,
dat in de normale fotografische
praktijk er nauwelijks situatles te
vinden zijn waarin deze tegen de
grenzen van zijn kunnen aanloopt.
De sensor is nieuw en de camera is

qua iso-waarden tot astronomische
mogelijkheden in staat. Je kunt
maximaal 3.280.000 (hi5) selecteren.
De hoeveelheid ruis is tegenover de

OokCanonheefieen
n¡euwlopmodelvanhun
sp¡egeheflexreek¡.' de Canon
EOS lD-l( ltlalk ll
De MK llzou geen MK llzijn, als er
geen belangrijke zaken zijn verbeterd
ten opzichte van eerste versie van

de Canon EOS 1 D-X. Dat begint al bij
de sensor, die qua ruisprestaties een
grote stap vooruit zet. Een belangrìjk
verschil is daarnaast dat de MK ll

scherpstelsensoren op de sensor
heeft, Dual Pixel Phase Detection
genoemd, voor scherpstelling bij
Live View en film. De Canon biedt
61 scherpstelvelden waarvan 41

kruissensoren en vijf dubbele
krulssensoren. De minimale EV-

waarde waarbij het AF-systeem
nog werkt is -3. Een fenomenale
prestatle die in de praktijk een wereld
van verschil maakt met spiegelloze
camera's. De Canon EOS 1D-X MK
ll is een bijzonder goede opvolger
van de EOS 1D-X. De dynamiek, de
ruisprestaties en de autofocus zìjn

voorga n gers afgenomen,
bij tpqt anderhalve
stop en bij RAWs één
stop.ln de praktijk ls

de Nikon D5 hetzelfde
uiterst betrouwbare en
snelle werkpaard van de
fotojournal ist, sport- of
natuurfotograaf als de

goed. Op het qebied van
film en fotograferen in live
view biedt de Canon meer
mogelijkheden dan de
concu rrentie. Opmerkelijk:
de Canon is nog wel een
reflex, maar ook al een

voorgangers, dat nu weer
een stuk beter is geworden
Eniqe nadeel: voor een
eventuele spiegelloze
opvolger is de lat nu wel
heel hoog geleqd.

beetje een splegelloze
ca mera. Waa rschijnlijk
kijken we over een paar jaar

terug op deze camera's als

de laatste reflexcamera's
voor fotojou rna I isten.

CA]IO]I EOS î D-X ITIARI{ II
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CANOTIEOSSDITIARI{IU

srGrIlASDQUATTRO

tetest [n: DlGlF0T0 Pro 5 2016
Priis € 4129,99
lnfo canon.nI

Beo o rd etin g

BeetdkwaLiteit aaoooao..s
Bediening

Snetheid aaaaa... I
Behuizing aaooaaaaaa 10

Priis / kwatiteit oaa.aaaa I

Getestln: Dl0lF0T0 Pro4 2016
Priis € 799,- (body) - (body + slcMA
30mm Fl.4 DC HSM Art: € 1049,-)

lnfo sigmabene[ux.com

Beoo rdeting
Beetdkwatiteit oaaaaaoooaro
Bediening oaaaaaaa s

Snelheid a..aoo E

Behuizing aaoaoooo I
Pr¡is / kwaLiteit a....aoaa. ro

DeCanonEOSSDisookin
de nieuwste gedaante een
zeer inlere¡¡anle camefa
De EOS 5D van Canon is

al meer dan tien jaar een
ontzettend populalr model.
Met de nieuwste, de Mark lV,

verzet Canon de standaard.
De camera hee[t een 30,4
megapixel fu I lframesensor
en beschikt over een
autofocussysteem met
61 AF-punten, waarvan er
41 crosstype zìjn. Om het
onderwerp te volgen maakt
de Mark lV gebruik van het Al
servo AF lll-systeem dat we
eerder hebben gezien bij de
Canon EOS 1D-X Mark ll.

De Canon EOS 5D Mark lV
is een uitstekende camera
en een goede opvolger van
de Mark lll. De camera heeft
geen revolutionaire nieuwe
features, maar is vooral te
zien als een geüpdatete
versie van de 5D Mark lll.

De biizondereS¡gma¡d
Quallro is in de goede
handen fenomenaal
Zo nu en dan verschijnt
een camera die het totaal
anders doet dan veel van de
concurrenten. Zo ook deze
Sigma sd Quattro. Met zijn
eigenwijze uiterlijk, bijzondere
39-megapixel meerlaags
sensor en relatief lage

aanschafprijs is het een zeer
veelbelovende camera.
De resolutie ligt op hetzelfde
niveau als dat van bijvoor-
beeld een Nikon DB10 en op
pixelniveau haalt hij een 20 à

25o/ohogere resolutie dan de
Nikon DB10 uit de meerlaags
aps-c-sensor. Bljzonder, zeker
als je naar de lage prijs van de
camera kijkt. De sd Quattro
verdient het om als een serieus
alternatief gezien te worden,
niet alieen als een avontuur
van een objectieven maker.

Dual Pixel Raw, waarmee
je achteraf bijvoorbeeld
het scherpstel pu nt
kunt veranderen, is zeer
veelbelovend, maar op
het moment nog nìet zo
goed ontwikkeld dat het
daadwerkel ijk revolutiona ir

te noemen is, hoewel het wel
die potentie heeft. We vìnden
het zeer interessant om te

Als je weet wat je ermee
doet en je werkt vaak

in goed controleerbare
omstandigheden, dan is de

sd Quattro een verbluffende
camera. De beelden zijn
prachtig van resolutie en detail
en hebben een plasticiteit
die je normaal alleen bij

kijken waar deze technologie
heengaat. De autofocus
is uitstekend, zelfs onder
moeilijke omstandigheden,
de beeldkwalìteit is super,

met weinig ruis en veel
dynamiek en de camera
heeft genoeg interessa nte
video mogelijkhede n.

beelden uit een midden- of
g f ootformaatca m era aa ntreft.
Tel daar de relatief lage prijs én
de reeks beschikbare goede
Slgma-objectieven bij op en
je hebt een camera waar je
eigenlijk niet meer omheen
ku nt.
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FUIIFIIilIX.PRO2
Getest ln: Dl0lF0T0 Pro 3 20ì6
Priis € u99,- (Body)

lnfo fuiifiLm.eu/nI

BeoordetLn0
BeetdkwaLiteit

Bediening aaaaaaaa I
Snetheid aaoooaaoaa ro

Behuizìng aaaaaaaa I
Priis / kwaLiteìt ..aaaoa 7

Getest in: DlGlF0T0 Pro 3 2016
Priis € 699,-
lnfo fulÌfitm.eulnL

Beoord e[[ng
BeeLdkwal.iteit oooaa...aoro
Bediening oaaaaaa 7

Snelheid ooaaaaaa o

Behuizing aaoaooooa s

Priis / kwaLiteit .....o... e

FUIIFILilXTO

DeX-Prolisde
langverwachte opvolger
van de indrukwekkende
l(-Prot
De camera lijkt qua uiterlijk nog
veel op zijn voorganger met
een metalen retrobehuizinq
en een kleine rubberen grip.
De body is weerbestendig,
kan tegen een stootje en de
knoppen voelen stevig aan. De
camera heeft geen modus-
knop,.ie kan de diafragma-,
slu¡tertiJd- en iso-instellingen
wijzìgen via de toegewezen
knoppen en je kunt de opties
ook op automatlsch zetten.
Dit lijkt wennen, maar in
werkelijkheid gaat dit zo

natuurlijk dat je de modus-
knop geen mornent mist.
De Fujìfilm X-Pro 2 is een vrij
snelle camera en kan tot acht
foto's per seconde maken en

dat wel 30 foto's lang als je

Compactecamera
meteengfoothañ
Met het uitbrengen van de

X70 weet Fujifilm de lichtste
aps-c camera ter wereld op
de markt te brengen. Deze

kleine compactcamera met
een aps-c sensor heeft een
standaard 2Bmm objectief dat
met de digitale teleconverter
te gebruiken is als 35mm en

50mm objectief (allemaal

35mm equivalent). Dit werkt
prima, maar zorgt er wel
voor dat de camera niet
meer volledig handmatiq te
bedienen is en niet meer in
raw kan schieten.
Dit is de eerste camera uit de

Fujìfilm X-series die beschikt
over een touchscreen en

dlt werkt erg goed. Met dit
scherm kan je makkelijk een
scherpstelpunt kiezen, een
foto maken, of door je foto's
bladeren. De X70 heeft een
grote knop voor de sluitertijd
op de bovenkant en een

schìet in raw. Gebruik je alleen
jpeg, dan blijf de camera
schieten tot de batterìj leeg is.

De foto's die uit de X-Pro

2 komen zijn erg goed.
Door het ontbreken van de
laagdoorlaatfì lter zijn de
foto's haarscherp en door de
unieke opstelling van de plxels

diafragma- en controlering
aan de voorkant. Deze

controlering kan meerdere
functies toegewezen krijgen,
Als je de camera op'manual
focus' zet, kan je met deze ring
scherpstel I en.

De X70 heeft 49

autofocuspunten die
makkelijk via het touchscreen

worden beeldfouten zoals

moiré tegengegaan.
Dit is een goede en zeer
veelzijdige camera die
uitstekende foto's levert. Voor
iedereen die op zoek is naar

een compacte vervanger voor
zijn of haar dslr is de X-Pro 2

zeker de moeite waard.

of met de draaiwieltjes in
te stellen zijn, Bij de'single
point' au tofocus werkt dit
allemaal bijzonder goed , maar
bij'contl n uous autofocus'
heeft de camera moeite
met het kiezen van een

scherpstelpunt. De'manual
focus' werkt dan weer wel erg
makkelil k.
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Studeren aan de Foto academie?

Bezoek oîze Open Dag op 14 janvari.
Wist je dat je de Opleiding tot Fotograaf naar eigen studierempo kunt volgen? Bij onze opleiding op
HBO-niveau kun je kiezen uir een voltijd-, dag- en avond/dagdeelopleiding.
Laat je tijdens de Open Dag informeren, inspireren en advisere n.

Bekijk het Open Dag programma en meld je vooraf aan via: fotoacademie.nl/aanmelden-open-dag

Q^-^l^^+l^+-^ 7tr, 1^1 a tr\/ 
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DIGIFOTOË AUTARDS 2or6

Getest in: Dl8lF0T0 Pro 2 2016
Priis € 1250,- (Body)

lnfo sony.nI

Beoordetlng
Beetdkwa[iteit aaooaaaaoaro
Bedlening aoaoooaa I
5ne[held
Behulzing aaaaoaooao to

Prlls / kwal.iteit .ooo.... I

Setest [n: tltlt0T0 Pro 3.2016
Prlls € 1600,-
lnfo sony.nL

Beoordetlng
Bee[dkwatltelt .o.oaa.7
Bedlenlng aoooaaaa g

Snetheid aoooo... ã

Behuizing oaoooaaa s

Priis / kwal.iteit ooo.... 7

solrYA6Ð00

SOIIVRIÍ1OITIARI{Iil

De Sony A63O0 is compact,
maar lorh heel volwassen
De A6300 is een camera waar
wij enthousiast van worden,
De compacte Sony ls een
volwassen camera, voorzien van
indrukwekkende techniek. De

camera maakt een moderne en

degelijke lndruk en is gemaakt
van magnesium. Voor de
afwerking heeft Sony gekozen

voor een mooie matzwarte lak.

De sensor in de 46300 heeft
24,2 megapixels en een hybride
autofocussysteem met 425

fasedetectie autofocuspu nten.
De camera is trouwens voorzien
van een elektronische sluiter
voor com pleet stil fotograferen.
Handig voor bij bijvoorbeeld
een concert. Ook mooi is de
mogelijkheid 4K-video te
schieten, met een bitrate van
maximaal 1 00Mbps. Hierbij
wordt de volledige sensor
uÌtgelezen en gedownsampled
naar 4K. Dat levert een scherper

De Sony RII.O ltlark lll i¡
eenzeef ueelziidigeen
bruikbare camefa mel een
mooiZElSS.obiecticf
Eén camera dle de volledige
inhoud van een professionele

fototas kan vervangen, dat
klinkt erg interessant. Een

professional zal deze stap
waarschijnlijk niet zo snel

maken, maar op papler ziet het
cv van de derde generatie RX1 0

er goed uit. Een vast 24-600mm
f / 2.4-4 TEISS-objectief (35 m m

equivalent), een 20,1 megapixel
1-inch-sensor en filmen in 4K

vormen een interessant recept.
De RX10 MK lll is met dit
objectief een zeer veelzijdige
camera, die op papier een
dslr met verschillende prime-
objectieven overbodig maakt.
Voor de serieuze amateur
en de consument is de RX10

MK lll een camera die heel

veel verschillende functies

beeld op met minder moìre,
terwijlje nlet inlevert op
beeld hoek.
De techniek is dus behoorlijk
volwassen en dat levert een
camera op dle je als fotograaf
graag naast bijvoorbeeld een
A7 of een fullframe van een

tegelijkertijd biedt. De

beeldkwaliteit is door het
ZEISS-objectief zeer goed. Tel

daar het grote zoombereik
en de uitgebreide
filmmogelijkheden in 4K bij
op en je hebt een camera
waar je tijdens een reis of

andere fabrikant in je fototas
stopt. Ook het mooie aanbod
van kwa litatieve objectieven,
zowel van Sony zelf als

van andere partijen, is een
voordeel en maakt een erg
indrukwekkende camera van
de 46300.

vakantie uitstekend mee uit
de voeten kunt. Een extra
accu is wel aan te raden,
maar dan heb je ook gelijk
het grootste nadeel van deze
camera te pakken. Kortom:
de RX10 MK Ill is een erg fijne
camera.
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illPosslBtEI-1
0etest[n: Dl0lF0T0 Pro4 2016
Priis € 299,99
lnfo transcont¡nenta.nt/impossibte

Beoordellng
Beetdkwatiteit .aaooo6

De nieuwe Polaroidcamera
Veel mensen worden nog steeds
enthousiast van een foto die d¡rect uit
de camera komt rollen. Tegenwoordig
zie je Polaroid camera's dan ook steeds
vaker opduiken. lmpossible bracht kort
geleden de l-1 op de markt, een retro
uitziende polaroid camera met een
aantal interessante nieuwe fu ncties.
Hoewel de camera eruit zlet als een
originele polaroid camera, heb je met
de l-1 een stuk meer controle bij het
maken van een beeld. De aan/uit knop
beschikt nog over een extra functie,
deze kun je namelijk naar bluetooth
modus doordraaien. Met je iPhone
is het mogelijk om vervolgens via
bluetooth verbinding te maken met
de camera. De l-1 camera app beschikt
namelijk over extra functies, die het
fotograferen met de l-1 nog een stuk
interessanter maken!
De camera is volledig te besturen vìa de
i05 app. Deze app maakt het niet alleen
mogelijk om de belichtingsinstellingen
aan te passen, maar biedt ook veel
creatieve hulpmiddelen zoals double

's Werelds kle¡n¡te
camefa met 1" ¡ensof
Afgelopen jaar waagde DxO, bekend
van fotobewerkingssoftware en
camera- en objectieventests, zich
voor het eerst zelf aan het produceren
van een camera. Het resultaat is de
bijzondere DxO ONE camera. Een

kleine camera ter grootte van een
hotelzeepje die is ontworpen om
samen te werken met een iPhone of
ìPad. Het concept van de ONE is goed
uitgewerkt. Je steekt de ONE in de
Lighting connector en de app ontwaakt
en je kunt fotograferen. Behalve de
automatlsche stand, zijn er A,5 en P
Ook de scherpstelling kan handmatig
ingesteld worden. Het display, dat
eigenlijk bedoeld was om ln zwart-wlt
cijfers weer te geven, fungeert ook
als elektronische zoeker en dat is een
verrassende oplossing. Uiteraard heeft
de ONE slechts een kleine batterij en
die moet je echt opladen, want ook
wanneer hij in de Lighting connector
zit, heeft hij minimaal 1070 lading nodig.

exposure en schilderen met licht. Niet alleen
is het maken van een polaroid foto gewoon
erg leuk, de lmpossible l-1 zorgt er met zijn
app voor dat het fotograferen nog leuker en
speelser wordt. Een plezier om mee te werken

Hier zou een menu-optie op zijn plaats zijn,
die gebruik van stroom uit de iPhone/iPad
toestaat. De beeldkwaliteit van de DxO ONE

is goed te noemen door de 1-inch sensor van
de camera. Een bijzonder leuke en ook goede
camera.

Bediening

Snelheid ooooo.6
Behuizing aoaoaaaaoo ro

Priis / kwal.iteit .ooaoa 6

Bediening

Snelheld oa...aa 7

Behuizing oaaaaaaoaa lo

Priis / kwaLitelt ....ao 6

DXOOI|E
0etest in: Dl0lF0T0 Pno 4 2016
Priis € 499,99
lnfo transcontinenta.nt/impossibte

B eoo rdetln g

Beetdkwatiteit ooooooooB
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0etest in: DltlF0T0 Pro 3 2016
Priis € 598,99 (Body)

lnfo panasonic.com/nL

Beoo rd ellng
BeeLdkwaLiteit ..ooaoooa.ro
Bediening .aoaaoa 7

SneLheid

Behuizìng aaaaaaoaa s

Priis / kwaLiteit aaaoooa.. s

Setestln: Dl8lF0T0 Pro 1 2016
Priis € 679,99
lnfo panasonìc.com/nI

Beoo rdetln g

Beetdkwaliteit ooaaoaaaaolo
Bediening

Snelheid aoaoaoaa B

Behuizing aoaaaaaa s

Priis / kwatiteit aaoaoaao I

PAI|ASOIüCGX80

PAI|ASO]ÜCTZTOO

Hetmiddenmodel
vanPanasonirmel
focusopÍK
De Panasonic GXBO is een
prima, compacte en stevig
aanvoelende camera met
uitstekende autofocus. De
16,8 megapixel Live MOS

sensor van deze camera
levert uitstekende beelden
Panasonic heeft ervoor
gekozen om de camera
zonder anti-aliasing filter
op de markt te brengen.
Dit geeft scherpere
beelden, maar de kans op
lensfouten als moiré wordt
wel aanzienlijk groter. De
jpeg-engine ln de camera
moet er echter voor zorgen
dat deze fouten worden
opgemerkt en weggehaald
voordat de foto wordt
opgeslagen. Panasonic
leqt met deze camera

Een uiterstcompacte
camefa mel de n¡euwsle
snufies
DeTZ100 is de nieuwste
camera in de Travel Zoom-
lijn van Panasonic; het is

een compactcamera gericht
op de semiprofessìonele
fotograaf die altijd en overal
een degelijke camera bij
zich wil hebben. Om die
reden is de PanasonicTZl00
voorzien van een grotere
sensor dan de meeste
compactca mera's, waar-
door hìj beter presteert
bijweinig licht en je in
staat stelt om meer detail
vast te leggen. Wat de
beeldkwaliteit ook ten
goede komt is de vijf-
assige beeldstabilisatie in
de vorm van Hybrid OIS

die ervoor zorgt dat je bij
relatief lange sluitertijden
nog scherpe foto's kunt
maken. Op de lens iseen

draairing bevestigd, die

de nadruk heel erg op de
4K-mogelijkheden. De camera
kan filmen in 4K met 25 beelden
per seconde en maakt creatief
gebrulk van deze mogelijkheid
door'post-focus' en'4K-burst'
te bieden. Alle 4K-beelden
kunnen alleen in jpeg worden
opgeslagen met een maximale

in de camera via het menu
kan worden gebruikt voor het
verstellen van het diafragma of
als handmatige focusring om
scherp te stellen. Automatisch
scherpstellen doet de camera
uitstekend en gaat over het
algemeen heel soepel en
snel, ook bij weinlg licht.
De beeldkwaliteit van de
uiteindelijke foto's,

resolutle van B megapixels.
Desondanks is het een hele
handige functie als je echt
snelle actie op de foto wilzetten
en werkt het soepel en lntultlef.
Helaas heeft de Panasonic
GXBO geen microfoonlngang,
waardoor de camera minder
geschikt is als echte filmcamera.

die als jpeg- of raw-bestanden
kunnen worden opgeslagen,
is uitstekend en zelfs

indrukwekkend te noemen
voor het kleine formaat van

de camera. Het is met recht
een camera die ook voor de
sem i profess io nele fotog raaf
zeer interessant is.
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PAlrASOltrcGXs
0etest in: DlûlF0T0 Pro Ì 2016
Priis € 897,- (Body)

lnfo panasonic.com/nL

Beoordellng
BeeLdkwaLiteit

Bediening

SneLheid

Behuizi ng

Priis / kwaLiteit oaaaaaa. B

Getest Ln: DlGlF0T0 Pro 1 2016
Priis € 1.199,99

lnfo otympus.nL

BeoordeILng
BeeLdkwaLiteit

Bediening

Snetheid

Behuizing

Priis / kwatiteit .aaoaa 6

Compactaamefauoof
ser¡euze fotografen
De rangefinder-achtige GXB

heeft de'flip-op OLED-

zoeker van zijn voorganger
de GX7 geerfd en geeftje
de mogelijkheid om in ware
Rolleiflex-stijl te werk te gaan.
Leuk voor de straatfotograaf.
De camera is groter dan
zljn voorganger, maar de
magnesium body is stevig en
robuust, goed gebalanceerd
en heeft dan ook een zeer
aangename en grote grip.
Het is een degelilk qebouwde
camera en zo voelt hij ook aan
De GXB ìs uitgerust met een
gloednieuwe 20,3 Megapixel
MOS sensor en levert
ontzettend mooie beelden.
Er is een ruisverbetering
ln vergelljking met de 16

megapixel sensor van de GX7

en heeft ongeveer 1 /3 stop

Na 53 iaarterug¡n een
moo¡iasie
ln 1963 is hij voor het eerst
gelntroduceerd en na 53 jaar

is hij terug:de Olympus PEN-F

Met ruim 20-megaplxels,
een elektronische zoeker
en zeer snelle reactietijd.
Met een zogenaamde
retrolook heeft de camera
nog veel stijlkenmerken
van de oorspronkelijk
geìnt roduceerde analoge
PEN-F van Olympus. Het is de
eerste digitale PEN met een
elektron ische zoeker naast

het kantel bare touchscreen.
Naast de opvallende
vormgeving biedt deze
camera natuurlljk veel meer.
De camera heeft bijvoorbeeld
B1 scherpstelpunten. Het
beeldscherm, met een
resolutie van ruim 1 miljoen
pixels, heeft verschil lende
touch-bed ieningsfuncties
zoals vergroting van het AF-
gebìed, sluiterontspanning

beter dynamisch bereik. De

beelden die uit de camera
komen bevatten veel detail,
zachte overqangen en juiste

kleuren. Verder vinden we
nieuwigheden zoals de 4K

fotofunctie en Post Focus.

In deze modes wordt het
beeld uiteraard weer wat
bijgesneden en verlies je dus
wat resolulie.

en het regelen van de wlfi-
verbinding. Ook beschikt
de camera over een knop
aan de voorkant waarmee je
direct een creatief filter over
de foto kan leggen.Met 20,3

megapixels en een 5-asslge

beeldstabilisatie verwacht je
goede kwaliteit foto's en dat
is precies wat deze camera

etitry.-.

Door zijn iets grotere bouw,
comfortabele grip en
gemakkelijke en volledige
bediening is de GXB een

zaligheid ìn de praktijk. Ben je
op zoek naar een compacte
camera, dan zlt je met deze
GXB zeker goed.

levert, De ruìs is tot en met ISO

3200 onder controle en zelfs

daarboven kun je met een

kleinere afbeelding prima uit
de voeten.
De PEN-F wordt geleverd met
een externe flitser. De flitser is

zowel horizontaal als verticaal
te draaien, Erg handig als je
indirect wilt flitsen.
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]til(oil HEYthIsSrOlt 360

Beoordeting
BeeLdkwa[ìte¡t

Bediening

5neLheid

Behuizing aaaaaaaaaa ro

Priis / kwaLiteit ....aaa.. e

Getest ln: Dl0lF0T0 Pro 6 2016
Priis € 600,-
lnfo sony.nL

B eoo rd etLn g

Bee[dkwatiteit ...aoa..g
Bediening oaooaaaa I
Snetheid o....oa 7

Behuìzing a.aoooaao s

Prils / kwatiteit aaao.ooa I

Getest [n DIGIF0T0 Pro 6 2016
Priis € 499,-
lnfo nikon.n[

Ite 360 gtaden aclionram
van Nikon
Eerder dit jaar kondigde Nikon
aan een eerste stap te zetten in de
wereld van actioncams. Het bedrijf
heeft nu drie camera's uitgebracht
in de KeyMission-lìjn, waaronder
deze 360 graden camera.
Deze Nikon KeyMission :;60 beschikt
over twee objectieven en twee
20MP sensoren die het samen
mogelijk maken om volledig 360
graden te filmen, De bee lden van de
twee sensoren worden ín de camera
al naadloos samengevoegd, zodatje
dat niet achterafzelf hoeft te doen.
De KeyMlsslon 360 fllmt n 4K mer
24p en Full HD tot 60p. Cok heeft de
KeyMission 360 over een timelapse-,
superlapse en 'loop movies'
modus, waarmee je gemakkelijk
zeer creatieve video's kan maken.
De KeyMission 360 heeft geen
scherm, maar is zeer eenroudig in te
stellen met je smartphor'e door de
verbinding via SnapBridcle.

fHa.t¡oncammet
beeldstabili¡atie
De laatste jaren zijn acticncams
ontzettend populair geworden. Om
klein te blijven moeten a:tioncams
wat ¡nleveren op beeldklvaliteìt
en daardoor geven actioncams
nieL de beste beelden. De nieuwe
Sony x3000 heeft beeldstabilisatie,
waardoor de kleine cam€ ra

aanzlenlijk betere beeld€n maakt.
De beeldstabilisatie levert goed
werk waardoor de videoLreelden
een stuk rustiger zijn dan beelden
van vergelijkbare camera's zonder
en zorgen voor scherpere video's
meL veel details. De kleuren zìjn
natuurgetrouw en het ZEISS Tessar

objectief levert beelden met relatief
weinig vertekening, ondanks de
grote beeldhoek.
Omdat je nier altljd de be ste
beelden krijgt als je camera
binnen handbereik is kan je de
X-3000 gebruìken met een kleine
afstandsbediening. Dit is een zeer
ðangename en ìnlultieve manier

De KeyMission 360 ls

een behoorlijk stevige
camera die zonder extra
behuizing tot 3O meter
onder het wateroppervlak
blijft werken en vallen
tot twee meter zonder
problemen overleeft.
Mochten er krassen op

om de camera te bedienen
en bìedt veel creatieve
mogelijkheden. Het is ook
mogelijk om dit allemaal te
doen met je smartphone,
maar er zijnzü momenten
waarop je liever niet je dure
smartphone meeneemt.
Als we dan toch een punt

de camera komen, dan
kan hoef je niet de hele
camera te vervangen, Voor
de objectieven zit een
beschermende koepel die
los verkrijgbaar en binnen
enkele tellen te vervangen
is,

van kritiek hebben, is

het wel de accuduur. Dat
actioncams een relatief
beperkte accuduur hebben
is een gegeven en de X3000
is daarin geen uitzonderlng.
Met een volle accu kan de
camera iets meer dan twee
uur continu filmen.
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Beoo rdeling
Scherpte
BeeLdfouten

Behuizing

Priis/kwaLiteit

B eoo rd etln g

Scherpte

Beeldfouten
Behuizing

Priis/kwaLiteit
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]til{oìtAIr-s ]til{l{on 2olltilt FlLgG ED

Getest ln: DlGlF0T0 Pro 4 2016
Priis € 415,- tot € 469
(af hankel.ijk van vatting)
lnfo samyangbenelux.com

Samyangbiedtin
dekla¡sieke2qmm
brandpuntsafsiand
fuooraps-rirdatl6mmf
een obiectief voor een heel
aanfrekkeliihepriis
In de praktijk blijkt het
objectief heel fijn om mee
te werken. Je lotograleert
met een handmatlg
objectief sowieso anders,
iets bedachtzamer. De grote
scherpte en het hoge contrast
blj volle opening helpen ook
mee. In de praktijk voldoer
het objectieferg goed: in
reportageachtige situaties is

vrijwel alles wat er toe doet al

bij volle opening uitstekend.
Gediafragmeerd haalt het
objectief echt uitstekende
prestaties en dat al vanf /5.6.
Het bokeh is - zeker voor een
groothoek - fraai. De Samyang
voldoet heel qoed aan de
eisen die je aan zo'n llchtsterke

De lichtsterke 2omm t,l'B
groothoek van lllikon heefl
een update gehad en i¡
even ueelz¡idig als alliid
Nikon heeft vanaf 1 959
verschillende versies van de
20mmf /1.8 gemaakt, maar het
ontwerp van de voorganger
van de deze versie dateert uit
1984. Na dertiq jaar was het
hoog tijd voor een update,
Hij past mooi in de nieuwe
serie van goedkopere vaste
brandpunten van Nikon.
ln de test bleek de Nikon
een prima objectief. Bij volle
opening is er iets minder
contrast en wat onscherpte
in de hoeken en een lichte
sferische aberratie. Met
diafragmeren wordt het
contrast in het centrum en
tot ln de hoeken heel snel
heel goed, maar neemt de
scherpte naar de randen en
hoeken vrij langzaam toe.
Vanaf f /5.6 en f/B worden

groothoek kunt stellen: hlj
levert al bij volle opening
uitstekende prestatles over het
grootste deel van het beeld
en gediafragmeerd over het
gehele beeldveld, De overige
elgenschappen zijn ook dik in

orde. De prijs is ook laag voor
de geboden kwaliteit. Er is wel

concurrentie, bijvoorbeeld
deTokina 14-20mmf /2 en
de Fujifilm 1 6mm f / 1.4, maar
beide objectieven kosten
het dubbele. De Samyang is

ook verkrijg ba ar voor m4/3
en is dan goedkoper en de
prestaties (met name in de
hoeken) zijn dan nog hoger.

0etest ln: Dl0lF0T0 Pro 2 2016
Priis € 788,-
lnfo nikon.nI

uìtstekende waarden behaald
die nauwelijks te overtreffen
zijn qua scherpte. De bokeh-
test laat een verrassend fraai
bokeh zien. Belangrijk voor
een supergroothoek: het
objectief is zeer ongevoelig
voor tegenlicht.

Voor wie het groothoek-
gebied met twee of
desnoods drie vaste
brandpu ntsafsta nden af kan
doen, is het een welhaast
ldeale keuze. Kortom: een
prima objectief dat zijn geld
duidelijk waard is.
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TAIIIROII 1 6-300il1fl1Ê 13.5-6.3

rAlIIROlt 2g-300iltmÊ 13,5-6.3 Dl uC P/i4Ð

tetest ln:

DlGlF0T0 Starter 3 20ì6
Priis € 784,-
lnfo transcontinenta[.nt/tamron

Getest [n: DlGlF0T0 Pro 4 20ì6
Priis € 929,-
lnfo transcontinenta.nt/tamron

Beoo rdetlng
Beetdkwatiteit Oooooaaag
Bedlening aaaaaa 6

Snetheid aoooaaoa B

Behuizlng aoooaaoo I
Priis / kwatitelt aooaaaooao ro

De ideale alleskunner uoor op reis
DeTamron 16-300mm f/3.5-6.3 Di ll
VCPZD Macr is wat Amerikanen een
walk around lens noemen, een lens
om mee rond te lopen om alles te
fotograferen wat je tegenkomt: een
hele kathedraal van binnen maar ook
het puntje van één van de torens,
een heel bos maar ook een enkele
paddenstoel of bloem. De tele-stand
is lang genoeg om details die met het
blote oog niet zichtbaar zijn, weer te
geven. Hij lijkt nog het meest op een
standaardzoomlens voor je camera,
maar dan met een heel sterk uitgebreid
bereik. Wat dat bereik betreft, blijft er
weinig te wensen over. Wat lichtsterkte
betreft wel, maar zo'n wens is niet erg
realistisch. Technìsch gezien ls zo'n lens
natuurl¡jk een compromis; wanneer
je alles kunt, ben je zelden de beste
in alles.Tamron heeft echter op een
slimme manier de nadelen van het
grote zoombereik opgevangen. In

de praktijk komt het erop neer dat je
een vrij klein diafragma moet kiezen,

Deelldegeneral¡e

De typische koper van zo'n objectìef
is iemand die een reflexcamera koopt
en het liefst een objectief heeft waar
hij ln zoveel mogelijk situaties mee
uit de voeten kan, Technisch gezien is

een superzoom echter meer dan enig
ander objectief een compromis: het
grote bereik in één behuizing dwingt
de ontwerper op vele ander gebleden
compromissen aan te gaan. Bij alle
superzooms is dat de lichtsterkte.
De prestat¡es van het objectief
zijn echt goed, beter dan die van
alle voorgangers. Wel worden de
afbeeldingsprestat¡es langzaam
minder van groothoek naar tele,
maar dat is bij dit soort constructies
min of meer onvermijdelijk. Een heel
grote vooruitgang vergeleken met de
oerversie is de kortste instelafstand:
die is in de loop der jaren steeds
verkleind van 2 m tot nu iets minder
dan vijftlg centimeter. Al met al is de
2B-300mm een erg aantrekkelijke
superzoom. Door de hoge kwallteit is

minìmaal B en maar nog liever 10 of 1 1.

Wie dus in de standaard groene Auto-stand
fotografeert zal met name in de uiterste
tele-stand vaak veel minder scherpe foto's
maken dan waartoe de lens in staat is.

het objectiefgeschikt als vervanging van
een standaardzoom. Desondanks is het
echter aan te bevelen het te combineren
met één of meer lichtsterke brandpunten
ofeen groothoekzoom.
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0etest ln: Dl0lF0T0 Pro 4 20ì6
Priis € 749,-
lnfo tse-imaging.nI

Beoorde[ng
BeetdkwaLiteit
Bediening

Snetheid aooaaaa. I
Behuizing oooaoaaooa ro

Priis / kwatitelt aaaaaaaaoa ro

Getest ln:

Dl0lF0T0 Starter 3 20I6
Priis € 459,-
lnfo sigmabeneLux.com

De fokina AT-X Pro 5D 11-
2Omm f12.8 ¡s een biizonder fiine
groolhoekzoom
De 1 1-20mm is zeker technisch gezien
het beste jongetje uit de klas blj Tokina
en ook bij de aps-c-groothoeken ln het
algemeen. Al bij volle opening bereikt
het objectief vrijwelover het hele
beeldveld al heel goede waarden, die
beter zijn dan de waarden die sommige
concurrenten blj hun optimale
diafragma behalen. Bij de kortste
brandpuntsafstand zljn de hoeken blj
f /2.8 enf /4 nog niet optimaal, maar
albijf/5.6 zljn ze werkelijk uitstekend,
een enofme prestatie. Bij de langere
brandpuntsafstanden (vanaf '1 3m m)
zijn de hoeken zelfs bij f /4 enf /2.8
al zeer goed tot uitstekend. De
gevoeligheid voor strooilicht is ook
zeer goed. Het bokeh is heel aardig,
zeker voor een groothoekzoom, maar
niet zo mooi als dat van de Tokina

14-20mm f /2.Het is een werkelijk
voorbeeldig objectief dat bij alle
brandpunts-afstanden al bi) f / 5.6 zijn

IDe Sigma l.O-20mm f13.5 EX DC
HSM is een supergroothoekzoom
meleen groot bereik
Qua specificaties biedt de Sigma

meer dan je zou verwachten voor het
geld dat je voor deze supergroothoek
neerlegt. 10mm als uiterste groothoek
is uitmuntend.
Mechanisch maakt het objectief ook
een goede ìndruk, alle ringen draaien
soepel en zonder speling en de

scherpstelmotor doet vrij stil en snel
zijn werk. Bij het fotograferen werkt
alles naar behoren. De lens voelt solide
aan en is voorzien van rubberen ringen
voor zoomen en scherpstellen, ieder
met een aparte structuur. Het is een
objectlef dat het bereik van 10mm tor
20mm goed weergeeft. Op de uiterste
groothoekstand zijn de hoeken ietsje
minder scherp, maar dat is, zeker gezien
het zeer acceptabele bedrag dat je voor
de lens betaalt, zeker niet erg.

De 5ìgma is een zeer betaalbare
supergroothoek met een verrassend
bereik. De kwal¡teit van het objectief
is, zeker gezien de bescheiden prijs,

optimum haalt, ook in hoeken. Daarmee is het
de enige groothoekzoom voor aps-c waarmee
je echt van de volledige resolutie van de sensor
kunt profiteren. De 1 

'l -20mm f/2.8 is een ideale
universele groothoekzoom. Hij is lichtsterk,
optisch vrijwel perfect, heeft niet veel last van
strooilicht en heeft een mooi bereik.

goed. De ongevoeligheid voor strooilicht,
kleurfouten en vertekening is een groot
pluspunt. Ook voelt het objectief degelijk en
solide aan. Al met al is de Sigma 1O-20mm
een lens die heel geschikt is voor wie het
su pergroothoekgebied wil verken nen.

TOHII|A AT-X pRO SD 11-201lIiltÊ I2.g
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llilll{on 1 0-2ÉIIl fllF 13.5-É.5G ED

PAIIASO]üC 1 2 -60lll ill Ê I ?.5-5.6

tetest ln:

DIGlF0T0 Starter3 20ì6
Priis € 919,-
lnfo nikon.nl

Setest in: Dl8lF0T0 Pro 2 2016
Priis € 449,95
Info panasonic.nI

Beoo rdellng
Beetdkwatiteit oaooaoaaae
Bediening oooooaoaa e

Snetheid

Behuizing

Priis / kwatiteit .aaaoooaa s

Het lllikkor DX-obiedief
van ullragroothoehtot
biinastandaard
Er zijn nauwelijks objectieven die het
hele groothoekbereik zo mooì afdekken
als deze Nikkor. In kleinbeeldtermen
is het een 15-35mm-zoom, dus vanaf
u ltragroothoek tot bijna standaa rd.

Ondanks het felt dat de DX-
groothoekzoom goedkoper ls dan
zijn voorganger, heeft hij veel goede
eigenschappen geërfd.
De belangrijkste daarvan is de
ongevoeligheid voor strooilicht. Bij een
groothoek schijnt de zon al heel snel in
de frontlens en het is prettig wanneer
een lens daar zonder overstraling en
lichtvlekken op reageert. Mechanisch
zit het objectiefzeer goed in elkaar.
Optlsch zit het ook goed, of misschien
wel heel goed. Bij volle opening zijn
de hoeken van het beeld nog niet
optimaal en het centrum mist een
beetje contrast, maar dat trekt gelukkig
snel bij. De Nikkor l0-24mm ls een zeer
goede ultragroothoekzoom die het op

Nieuwe Panasonk 12-6Omm bl¡ikt
een waardeuolle u¡tbre¡d¡ng
Panasonic zet al een aantal jaren

vol in op mirrorless. De 12-60mm ìs

een van de nieuwste aanvullingen
op objectievengebied en wordt als

standaardobjectief geleverd bij en kele
Panasonic LUMIX-camera's. Met de
1 2-60mm f /3.5-5.6 komt Panasonìc met
een zeer bruikbaar en flexibel inzetbaar
objectief. Het objectief beschikt over drle
asferische lenzen en één ED-lenselement.
Dit laatste element voorkomt
vervorming en alle lenselementen zljn
voorzien van meerdere coat¡ngs om
dubbelbeelden en schitterìngen tegen
te gaan. Dit alles samen zorgt voor
optimale resultaten, zelfs bij helder
zonlicht. De zeven lamellen van het
diafragma vormen een ronde opening,
die zorgdragen voor een prachtige
achtergrondonscherpte. Optisch
presteert het objectief qoed. Verrassend

zijn de prestaties bij welnig of moeilijk
licht, die zijn meer dan voldoende.
De 12-60mm heeft ingebouwde
beeldstabilisatie, maar werkt ook samen

geen enkel front laat afweten. Voor wie belanq
hecht aan de extra millimeters, is dit verreweg
de beste keuze. De vrij geringe lichtsterkte ls

de enlge zwakte van dit objectief, maar voor
landschaps- en stadsfotografie is dat uiteraard
geen probleem.

met de sensorshift-beeldstabilisatie van de
Lumix-camera's. Uit de hand fotograferen bij
weinig licht is mogelijk met dit kitobjectief. Alles

bij elkaar is de 12-60mm van Panasonic een

zeer bruìkbaar objectief, voor uiteenlopende
situatìes. Het kitobjectief is compact, water- en

stofbestendig en voelt kwalitatief meer dan
goed aan. Kortom: een waardevolle uitbreiding.
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0etest in: Dl8lF0T0 Pro 4 2û16
Priis € 1800,-
lnfo sony.nI

soltYFEsoililIFt.htA

Beoo rd e ling
BeetdkwaLiteit

Bediening

Snetheid

Behuizing

Priis / kwallteit aaoaa..a I

tetest [n: Dl0lF0T0 Pro 3 2016
Priis € 479,99
Info samyangbenetux.com

Beoordetlng
Beetdkwatiteit oaaooooaos
Bediening oooooaoa I
SneLheid aaaaooo 7

Behuizing ooaaaaaa I
Priis / kwaLiteit aoooo.o.a e

Sony leuert mel de SOmm frLqZA
een erg goede somm af
Bij dit n¡euwe objectief is meteen op
het eerste gezicht duidelijk dat het niet
zomaar een sta ndaa rdobjectief betreft.
Het objectief is zeker twee zo breed
als een normaal standaardobjectief
met dezelfde lichtsterkte en ook twee
keer zo lang. Het herinnert nog het
meest aan de Zelss Otus, maar heeft
anders dan dat objectiefook nog eens
AF. De mechanische opbouw is, zoals
je dat van Zeiss verwacht, uitstekend.
Het objectief is heel goed beschermd
tegen reflecties (ook door de coating)
en de scherpstelrlng loopt prettig.ln de
praktijk bl¡jkr de verrekening dan ook
minimaalte zijn en van beeldwelving
is geen sprake. Het objectief levert een
welhaast ongelofelijke scherpte en dlto
contrast bij volle opening ln het centrum
tot aan de randen, terwijl de hoeken
dan ook heel erg goedzijn.Vanaf f/2.8
is het objectlef over het hele beeldveld
perfect, dus het is ook al geschikt voor

De Samyang 5Omm ff1.2 is een
waardevolle toeuoeg¡ng
Er zijn heel veel 50mm-objectieven
op de markt. De Samyang 50mm
f /1 .2 wijkt daar echter vanal doordat
hij iets lichtsterker is, maar ook
omdat hlj consequent ontworpen
is voor spiegelloze camera's. Het
objectief is keurig matzwart van
binnen, de diafragmalamellen zien
er mooi regelmatig en rond uit en de
scherpstelllng verloopt erg (maar niet te)
soepel. Het diafragma klikt in op halve
waarde, een goed compromis, en de
coatlng van het objectief is redelijk. Het
objectief is verder geheel mechanisch
en moet handmatig bediend worden. De
resolutie van het objectief is zeer goed,
al vanaf volle opening. Het contrast is

bij volle opening relatief zeer goed. Het
microcontrast is ook al heel snel goed.
Ook het bokeh is goed, er is aan de
randen wel een restje van ulring bokeh
te herkennen, maar dat is vrij gemakkelijk
te retoucheren. Blj volle openlng zijn
lichtc¡rkels niet helemaal rond maar
dat blijft erg binnen de perken. Coma
is heel goed gecontroleerd, net als de

sensoren met resoluties die wij ons nu nog niet
eens kunnen voorstellen. De Zeiss is zo goed, dat
je een lichtsterke standaardzoom er graag voor
thuislaat. Hij is een stuk duurder dan de gewone,
standaardobjectieven, maar levert ook een veel
hogere kwaliteit. Kortom: zeer aanbevolen.

vertekening. Het heeft er alle schijn van dat
Samyang een goede keuze gemaakt heeft door
een echt nieuw ontwerp te maken in plaats van
het zoveelste Gauss-ontwerp aan de reeks toe te
voeqen.
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0etest [n DIGIF0T0 Pro 2 2016
Priis € 2.000,-
lnfo sony.nI

Beoo rdelLn g

Beetdkwatiteit
Bedlenìng

Snetheid oooooaaaoo ro

Behuìzing aaaaoaaaa s

Priis / kwatltelt aooaa. 6

Getest [n: Dl0lF0T0 Pro 2 2016
Priis € 859,-
lnfo transcontlnenta.nt/tamron

Beoord etlng
BeeLdkwatiteit aaaoaaooas
Bediening aoooaaaoa s

Snelheid aooaaaaaaa ro

Behuizing ooooooaoa s

Priis / kwaLiteit oo..... ?

soltYFEgslllt¡Fll,.h

aoaooaoaaa't0

Het eerste porlretobiect¡ef
in deSonyG Mastelliin
In februari introduceerde Sony zijn G

Master-l ijn van professionele objectieven,
Sony heeft kosten nog moeite gespaard
om lets speciaals af te leveren. Een

van de nieuwe modellen is een 85mm
f/1 .4-portretobjectief. Het objectief is

opgebouwd uit elf lenselementen verdeeld
over acht groepen, waarvan er drie van het
ED-type zijn om interne reflecties tegen te
gaan, terwljl het eXtreme Aspherical (XA)-

lenselement en de elf diafragmabladen
zorgen voor een gelijkmatige bokeh. De
Sony FE 85mm F1.4 GM heeft afgedichte
naden tegen weersinvloeden en stof.
Het objectief maakt meteen een
uitstekende lndruk in onze test. Opvallend
is de combinatie van hoge scherpte met
een fraale beeldoverdracht. Al bij volle
opening is er een hoog contrast en dito
scherpte tot ver in het midden van het
beeld. Daarna wordt de scherpte in een
klein gebied weer duidelijk minder om naar

de uiterste hoeken weer toe te nemen.
fotca.f /4 is er een rest van sferische
aberratie te zÌen.

Hel eersle 85mm f11.8 obiect¡ef
met beeldstabilisatie
Beeldstabilìsatie is bij een B5mm f/1.8-
objectief een noviteit. Bij zoomobjectieven
die B5mm binnen hun bereik hebben is
beeldstabilisatie al standaard, maar daar
is f/2.8 het maximum. Wie wel eens met
een zoomobjectief met beeldstabilisatie
bij 85mm gewerkt heeft, zal beamen
dat beeldstabilisatie ook voor deze

brandpuntsafstand al heel zinnig is. In

die zln is het dus een vrij voor de hand
liggende keuze van Tamron. Bij het ult de
doos halen van hetTamron-objectief zijn
we aangenaam verfast. Het objectief maakt
een zeer degelijke indruk.
De autofocus van het objectief heeft een
fijnafstelling nodig, maar verder ziet het
beeld er goed uit. Laterale chromatische
aberratie is niet meteen te zien en het
contrast is niet hoog maar de bokeh is fraai.
De beeldstabilisatie werkt goed. Het 2/3
stops verschiltussen f/l.B en f/1.4 is slechts
een fract¡e van het aantal stops dat met
beeldstabilisatie te winnen is (drie à vier),
dus in die zin heeft het ook bestaansrecht.

Sferische aberratie is een beeldfout die
bij portretobjectleven vaak bewust ¡ets

ondergecorrigeerd blljft, omdat hij wel iswaar
de scherpte iets vermìndert maar ookzorgt voor
een fraai bokeh en een mooie beeldoverdracht.
Het bokeh is dan ook voorbeeldig.

Het objectief heeft ook een fraaìe bokeh
wanneer het enigszins gediafragmeerd is.

Kortom: aan te bevelen voor wie bij portretten
niet de allergrootste opening zoekt én
afhankelijk is van beeldsrabilisatie.
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Getest [n: DlSl F0T0 Pro 2 2016
Pr¡is € 1729,-
lnfo transcontinenta.nL/zeiss

Beoordellng
BeeLdkwaLiteit aoaoooooooro
Bediening aaaaaoaa I
Behuizing aooooaoa I
Priis / kwaLiteìt ooo.o. 6

GetestIn: DlGlF0T0 Pro 6 2016
Priis € 1.119,99

lnf o transcontinenta.nt/zelss

Beoo rdetlng
Beetdkwatiteit aooaoaooae
Bediening aaaoooo 7

Behuizing oaoooooa I
Priis / kwaLiteit ooooo. 6

Ililvus betekent adelaar, Adelaars
ziin uermaard uanwege hun gezichts-
vermogen dus het moge duideliih ziin
wat ZEISS ermee wil zeggen.
Op zich ìs een lichtsterkte van f /2.0bt)
een macro-objectief al een prestatie
van de ontwerpers. Het Planar-ontwerp
ls daar ook geschikt voor: het verenlgt
lichtsterkte en symmetrie in zich, en
symmetrie is een voorwaarde voor goede
afbeeldingseigenschappen op alle afstanden.
Het objectief verenigt twee functies in zich.
Enerzijds is het zoals de oude naam al zegt, een
macro-objectief. Anderzijds is het echter een
portretobjectiel zowel qua brand pu ntsafstand
en beeldoverdracht als qua lichtsterkte.
100mm is zelfs een min of meer ideale
brandpuntsafstand. scherpte en contrast van
het objectief zijn bijzonder hoog. Al blj volle
diafragmaopening is het centrum uitstekend
en de randen en hoeken al heel erg goed,
terwijléén stop diafragmeren het objectief over
het gehele beeldvlak ultstekend wordt. Wat het
objectief echter noch meer bijzonder maakt, is

dat de afbeeldingseigenschappen zo goed zijn,
het heeft een heel fraai contrast, maar tekent
nooit te hard. De voorgangers waren altijd al

IDe MilvusZf35 van ZEISS is een
kwalitatieve en mooie optie in de
f elbevochten 35mm-markt
De ZEISS Milvus 2/35 opereert in een
felbevochten deel van de markt, voor deze
brandpuntsafstand kun je bij veel fabrikanten
terecht. De Milvus zonder autofocus is
een van de meer kostbare opties, maar de
ZEISS overtuigt op vele punten.De scherpte
is indrukwekkend, maar het is vooral de
onscherpte dle dit objectief zo begeerlijk
maakt. De beelden bevatten een schltterend
zachte onscherpte d¡e heel mooi ontwikkelt
vanuit de scherpe delen van de foto. Bij

gebruik van een groot diafragma is dit
objectief esthetisch op zijn best, dan zie je
het unieke ZEISS-karakter het beste terug.
Wat je overigens alti.¡d ziet, onafhankelljk
van je diafragmawaarde, is de filmische look
die de foto's uit de Milvus 2/35 hebben. De
beelden bevatten kleuren, contrast en tonen
waarvoor.le bij sommige concurrenten naar
fotobewerkingsprogramma's zult moeten
grijpen.Voor fotografen die bereid zijn een
dergelijk bedrag neer te leggen voor een 35mm
draait het niet om de voordeligste opt¡e, maar

prachtige objectieven, nu is de ZEISS zelfs
nog beter geworden. Wel is het - zoals
vrijwel alle ZEISS-objectieven - vrij prijztg,
maar het is wel zijn geld waard - tenzij je
nìet zonder autofocus kunt natuurlijk.

om beeldkwaliteit en bouwkwallteit. Dat
zijn twee eigenschappen waarin de ZEISS

uitblinkt. De fantastische onscherpte en
de filmlsche kwaliteiten zorgen er samen

met de brede inzetbaarheid voor dat dit
objectief ongetwijfeld veeltijd aan je

camera gaat doorbrengen.
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Eetest [n: Dl0lt0T0 Pro 6 20ì6
Priis € 2459,-
lnfo nikon.nL

Ire1o5mmf,t'qßeen
ialoersmakend obiectief
Een 50mm of B5mm f/1 .4, dat is de
normaalste zaakvan de wereld. Maar
een 105mm f /1.4, dat is toch best een
ti kje bijzonder. Een kort teleobjectief
met een derqelljke lichtsterkte, dat ls

zelden vertoond. Het unique selling
point van deze 105mm ls natuurlljk de
lichtsterkte vanf /1.4. Dat geefr je de
mogelijkheid om je onderwerp erg mooì
van de achterqrond te scheiden,Tel daar
de korte tele-brandpuntsafstand bij op
en je hebt een objectief waarmee je
prachtige dingen kunt doen. De kwaliteit
van scherpte én onscherpte gaan hand
in hand bij dit objectlel want Nlkon heeft
zich bij het ontwikkelen speciaal gericht
op een moole onscherpte. Dat is ze gelukt,
het bokeh is schitterend zacht en geeft
bij de juiste achtergrond een magìsch
effect mee aan je foto's. Deze nieuwe
105mm f/1.4 is werkelijk een schitterend
objectief. De scherpte is prachtig, maar
de onscherpte ìs dat eveneens en deze
combinatie geeft het objectief in veel
geval len echt meerwaarde tegenover

De Nikon Af-S lUikkor 2(-?Omm
fl2.8E ED UR is een echt werkpaard
voor de profes¡¡onele fotograaf
Nikon heeft naar eigen zeggen geluisterd
naar de professionele gebruikers van de
24-7}mnf /2.8 en deze feedback gebruikt
om een volledig nieuw objectief te
ontwerpen. Volgens Nikon is het objectief
sneller, sterker en stabieler. Nikon
meldt dat het objectief compromisloos
is gebouwd wat betreft optische en
mechanische onderdelen. Het ontwerp is
zo robuust dat professionele gebruikers
de24-7)mm als werkpaard kunnen
gebruiken, Het objectief is bestand
tegen spatwater, stof en zand, Nieuw
is de fluorcoating op het voorste en
achterste lenselement, waardoor water,
stol vuil en vet worden afgestoten.
De Nikon AF-S Nikkor 24-70mmf /2.8E
ED VR is een echt werkpaard voor de
professionele fotograal Het objectlef kan
tegen een stootje en schrikt ook niet van
een regenbuitje of een reportage in een
zanderige of stoffige omgeving. Door de
nieuwe beeldstabìlìsatie kun je ook met

andere lichtsterke optles met meer beeldhoek
De prijs ligt op een hoog niveau, dat is te
verklaren door de hoogwaardige opt¡sche
constructie. Voor portretfotografen ls het
echter een objectiefdat op eenzame hoogte
staat en dat unieke mogelijkheden biedt.

lange sluitertijden uit de hand fotograferen,
ideaal voor de reportagefotograaf. Nikon heeft
de beeldkwaliteit weten te verbeteren ten
opzichte van de voorganger, maar zoals elk
objectief heeft ook de 24-70m m f/2 BE ED VR

de nodige beperkingen, zoals een zichtbare
vertekening en de wat minder scherpe hoeken
bij de grootste diafragma's.

ilil{l{on Al.'-s rosillil F ILÉE ED

Beoordellng
Beetdkwa[iteit
Bediening

5neLheid

Behuizing

Priis / kwaLlteit aaaa.aoo I

0etest in: DlûlF0T0 Pro I 20ì6
Prils € 2499,-
lnfo nikon.n[
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Beoorde[[ng
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Setest in: ll0lF0T0 Pro 2 2016
Priis € 1.199,-

lnfo sigmabenetux.com

Beoorde[ng
BeeLdkwaLiteit

Bediening

Snetheid

Eehuizing

Priis / kwatiteit aaoaaoaa I

0etest[n: Dl0lF0T0 Pro4 2016
Priis € 3.000,-
lnfo sony.nL

Beoordeling
BeetdkwaUteit .aaaoo.oas
Bediening aaaoaaaa B

Snelheid aaaaa... g

Behuizing aaaoaaaa I
Prijs / kwaLiteit aOoao.ooa e

Snelle zoomlens uoor
aps-ccameta's
De 50-100mm f/1.8 is
een fecente aanvulling
op de ART-lijn van Sigma.
Het objectief voelt door
de metalen behuizing
erg stev¡g aan en je

krijgt door de interne
focus de indruk dat het
objectief behoorlijk
duurzaam is. De zoom- en
focusringen zijn van een
zacht rubber voor veel
grip en lopen soepel.
Maar niet té soepel, je
moet de ringen wel
bewust draaien. Hierdoor
veranderje niet snel per
ongeluk de waarden en
heeft de zwaartekracht
ook geen invloed op je
bra nd pu ntsafsta nd.
Wel is het objectief
erg zwaar en zou
beeldstabilìsatie zeer
gewenst zijn. De ART-

De geliefde lelezoom,
nu ¡ndeG{er¡e
Een 70-200 telezoom
is meer dan enig ander
objectief het werkpaard
voor professionele
fotografen. Sony had al

een dergelijk objectìef
maar komt nu met een
nieuwe versie in de
G-serie, Uiterlilk lijkt de
telezoom sterk op andere
objectieven in de G-serie.
Mechanisch is er niets
op aan te merken, elf
diafragma lamel len, goede
reflectie-bescherming en
soepel lopende zoom-
en scherpstelringen.
De opbouw, zes ED

elementen waarvan
lwee super-ED en drie
asferische elementen
waarvan een dubbelzijdig
en een extreem asferisch,
laat zien dat Sony veel

objectieven van Sigma zijn de

toplijn van het bedrijf en de
objectieven worden met de
hand in elkaar gezet. Het is dus
geen verrassing dat het objectief
erg mooie beelden oplevert.
De ronde diafragmabladen en
het lage f-getalvan f/1,8 over
het hele zoombereik zorgt voor

mooie achtergrondonscherpte,
Dit objectìef is ongetwijfeld één
van de besre aps-c objectieven
op de markt. Het zoombereik
in combinatie met de fijne
diafragmawaarde maakt dit
objectiefzeer geschikt voor veel
fotografen, zeker voor degenen
die zweren bij aps-c.

aaaaoaaaaa l0
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soltY G FE 70-200il1 illF l2,g
moeite gedaan heeft om
beeldfouten te corrigeren. ln
de prakti¡k blijkr her objectief
dan ook heel goed te voldoen.
Zonder veel moeite leverr
het scherpe en contrastrijke
beelden, die vooral opvallen
door de beeldoverdracht.
Opvallend is dat het bokeh,
zowel in de voor- als achtergrond

mooi is, alwordt het naarmate
de brandpuntsafstand langer
wordt iets minder mooi in
de lichten. Verder blijkt het
objectief goed besta nd tegen
open lichtbronnen in beeld
en heeft het een ingebouwde
verteken ingscorrectie die Adobe
Camera RAW al uit de RAW,

bestanden haalt.
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Getest [n: DlGlF0T0 Pro 4 2016
Priis € 679,-
lnfo nikon.nI

Setest [n Dl0lF0T0 Pro 6 2016
Priis € 249,- (HasseLbLad modute)
€ 449,- (Lenovo Moto Z PLay)

lnfo [enovo.nI

ltllfoltsB-5000

rElrouoilorozP1AY

De lllikon SB-5OOO flilser is de
radiografische opuolger van de SB-91O
De SB-5000 heeft hetzelfde richtgetal,
maar is iets compacter en heeft uiteraard
radlografische besturing voor bijna dezelfde
adviesprijs. Het is dus in feite een flitser met
een ingebouwde gratis radio(besturing).
Ook heeft Nikon bij de SB-5000 een
ventilator toegevoegd, waardoor de flitser
1 20 achtereenvolgende opnamen kan
maken met pauzes van vijf seconden. Dat is

ongeveer het dubbele van de SB-91 0.

Het Nikon-systeem heeft gelukkig de
universalltelt van het optlsche systeem
behouden. Je kunt dus allerlei combinaties
maken met andere flitsers, die alleen optisch
aan te sturen zijn. Het is nu zelfs mogelijk
om zes groepen te maken (radiografisch)

waar dat er met optisch nog drie zijn. De
SB-5000 is een goede opvolger van de
5B-910. De verkorte oplaadtljd, ventilatie
en uiteraard de radlografische functie zijn
belangrijke toevoegingen. De uitbreiding
tot maar liefst zes groepen maakt het
systeem nog flexìbeler. De mogelljkheid om
radiografische en optische communicatìe te

Een smartphone uoow¡en uan een
Hasselblad-camera? f azeker, maak
kennis mel de lenouo Molo Z Play met
de Has¡elblad-cameramodule
De Moto ZPlay ts een smartphone van
Motorola die je aan je eigen wensen aan
kunt passen doormiddelvan diverse
Moto Mods. De van zichzelf erg dunne
smartphone is zo uìt te breiden met
bijvoorbeeld een extra batterij, audio van
JBL ofeen projector om je beelden op een

scherm of muur te projecteren. Een andere,
zeer interessante, optie ìs de Hasselblad
True Zoom Moto Mod. Motorola heeft
met de legendarische camerafabrikant
samengewerkt om de camera-ervaring
voor de Moto Z Play naar een hoger plan te
brengen. Met deze Moto Mod verander je je
smartphone in een compacte Hasselblad-
camera. De module is heel eenvoudig aan de
Moto Z Play te koppelen, waarna je meteen
gebruik kunt maken van de Hasselblad-
cameramodule. Daarmee maak je heel

eenvoudig een camera van je telefoon,
want de module is voorzien van een

ontspanknop, De Hasselblad-cameramodule
heeft de beschikking over een 25-250mm

combineren is heel belangrijk voor wie al

oudere Nikon-flitsers of camera's gebruikt.
Op dìe manier kun je langzaam maar zeker
doorgroeien van optische, via gecombineerde
naar geheel radiografische communicatie
tussen flitsers en camera('s).

f /3.5-6.5 objectief en een 1 2-megapixel 1/2.3"
CMOS sensor, Met dit objectief heb je dus de
beschikking over tien keer zoom, wat meteen
een groot voordeel is ten opzlchte van de
originele camera in de smartphone. Verder heeft
de module een goede xenon-flitser en kun je
fotograferen in RAW,
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Getest ln: DlGlF0T0 Pro 4 20ì6
Priis € 299,-
lnfo sigmabenetux.com

Getest in: Dl8lF0T0 Pro 4 2016
Priis € 199,-
lnfo mamiya.nL

Mel de MC-ll' heefi Sigma een
zeer hoogwaardigeadapter in het
as¡orlimenl
De Sigma MC-'l 1 is een adapter om Sigma-
objectieven met een Canon-vatting op Sony
alpha-camera's aan te slulten. Naast de MC-
1 1 met Canon-mount is er ook een variant
met Sigma-vatting beschikbaar. Het is echter
nlet zomaar een adapter: hlj belooft behoud
van de volwaardige Sony- AF-kenmerken,
zoals fasedetectie. Dat is dus in ieder geval
op papier waar we heel lanq op hebben
gewacht: een adapter zonder nadeel.
Wanneer je hem in handen hebt, valt
meteen op dat Sigma veel aandacht aan
de mechanische uitvoering heeft besteed.
Beide vattingen zien er heel mooi afgewerkt
uit, ze maken goed elektronisch contact en
de aansluitlng met de objectieven loopt
heel soepel maar toch precies. Ook de
ontgrendelknop is zeer goed uitgevoerd.
De grootste kwaliteit van de adapter is
echter onzichtbaar: ergens tussen de
contacten van de belde lensvattingen
zit een chlp die de informatie van beide
systemen vertaalt. Deze moet ervoor zorgen
dat een Sigma-objectlef werkelljk als een

Sony-objectief gaan functioneren.

Mel de Pockelhlizard Plus lU sluur ie
flitsers en ramera's rad¡ogfafisch aan
Pocket Wizard is al zo'n twintig jaar voor veel
fotografen dé manier om flìtsers en camera's

radiografisch op afstand te bedienen. De

PocketWizard lV heeft er nu een extra
flitsschoen bij, dieTTL-compatibel is met
de meeste Canon, Nikon en Panasonic
camera's en flitsers evenals enkele Fujifilm
en Olympus-modellen.
Versie lV is al op de tast te onderscheiden
van zijn voorganger: de hele transceiver (een

combinatie van zender en ontvanger) is nu

negentig graden gedraaid, zodat hij een heel

klein beetje lijkt op een flitser.
De Plus lV heeft een intultieve user

interface waar alle kanalen, zones en modi
gemakkelijk kunnen worden ingeschakeld
via een soft-touch toetsenbord met een
verlicht lcd-scherm. Er zijn 32 kanalen (16

standaard plus 16 Quad-Zone Activeren
kanalen) en vler groepen. Door de Auto-
Sensing Transceiver technologie kan de
Plus lVTransceiver intelligent schakelen
tussen zender- en ontvangermodi en hij

De adapter biedt een zeer hoge kwalìteit
voor een zeer goede prljs. Hij maakt
de belofte volledig waar, de werking is

uitstekend. Uiteraard hebben we - zoals
altljd - nog wensen:Sigma zou er nog een
statiefaansluitlng aan hebben kunnen
toevoegen. Dat zou de adapter echter ook
weer duurder (en groter) gemaakt hebben,
dus daar kunnen we vrede mee hebben.
Kortom: aanbevolen.

werkt met snelheden tot 14,5 FPS. Er kan
een externe voeding aangesloten worden
en de Pocket Wizard heeft een aansluiting
voor een firmware-u pgrade. Kortom: een
systeem dat het altijd doet en juist ln de vrij
chaotische situaties met meerdere externe
camera's en flitsers is dat uiterst belangrijk.
Een vergelljkbare betrouwbaarheid vind je
waarschijnlijk alleen bij sommige camera-
eigen systemen, maar die zijn minder
uìtgebreid.
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Getest ln: Dl0lF0T0 Pro 2 2016
Prils € 699,-
lnfo elzo.nI
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0etest In: DlGlF0T0 Pro ì 2016
Priis € 799,-
lnfo benq.n[
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Een belaalbaar instapmodel in de
wereld van professionele grafisrhe
beeld¡chermen
De CS2420 is een relatief betaalbare monitor,
geschikt als instapmodel in de wereld van
professlonele grafische beeldschermen.
De monitor heeft, de naam zegt het al, een

diameter van 24-inch. Een mooi formaat: niet
te groot en zeker nlet te klein. Het scherm,
een 'wide gamut' ips-lcd-scherm, levert
zoals de specificaties doen vermoeden erg
goede kleuren af. De kleurruimte is groot
en de verschillende tonen komen sprekend
naar voren op het scherm. De monltor kan

maar liefst 99 procent van de AdobeRGB-
kleurruimte weergeven.
Een EIZO-beeldscherm wordr ln de fabriek
helemaal afgesteld. De gammacurve wordt
gekallbreerd om een zo goed mogelijk beeld
te leveren. Via verlichte sensortoetsen kun
je, mocht je dat willen, het beeldscherm zelf
I nstel I en.

De EIZO ColorEdge C52420 maakt gebrulk
van een 16-bit Look-UpTable (LUT),

waarmee vaak herhaalde berekeningen
worden opgeslagen. Zo hoeft het
beeldscherm niet alle berekeningen steeds
opnieuw te doen, waardoor de prestaties

Biik uitgerusle monitor yoor fotografen
BenQ heeft de 27-inch SW2700PT specifiek
ontworpen voor fotografen. De monitor
beschlkt niet over 4K-resolutie, zoals we dat
bij een toenemend aantal monitoren zien,
maar biedt met een breedbeeldverhouding
van 16:9 en de WQHD-resolutle van
2560x1440 veel ruimte en scherpte. Het
scherm biedt 109 pixels per inch, waardoor
de detaillering uitstekend is. De ips-
techniek qeeft op dit moment de beste
beeldkwaliteit: briljante kleuren, een hoge
helderheid en details in de schaduwen.
Zwart is dan ook echt zwaft.Er zijn ook veel

aansluitmogelij kheden: DisplayPort, DVl,

HDMI en USB 3.0 en door de ingebouwde
kaartlezer kun je geheugenkaarten
rechtstreeks in de monitor plaatsen.

Het scherm komt voorgekalibreerd uit de
fabriek en kan 99 procent van de Adobe
RGB-kleurruimte weergeven. Door de
1 O-blts-specificatìe kan het scherm een
miljard kleuren weergeven, waardoor
kleurovergangen in bijvoorbeeld blauwe
luchten altijd vloeiend zullen zijn.

worden verhoogd. Weergavefouten, zoa ls

er:n niet vloeiend grijsverloop, kunnen zo

vermeden worden. Met de ColorEdge CS2420

levert EIZO een indrukwekkend beeldscherm
af. De kleurruimte en -weergave zijn erg goed
Br:elden worden weergegeven hoe je ze als

maker bedoeld hebt. Kortom, de monltor
overtuigt in dagelijks gebruik.

De BenQ SW2700PT is een uitstekende monltor
voor het bewerken van je kostbare foto's. Het
sr:herm heeft veel werkruimte, scherpte en

natuurgetrouwe kleuren. Gezien de kwaliteit
en mogelijkheden vinden we de verhouding
tussen prijs en kwaliteit uitstekend.
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Setest [n Dl0lF0T0 Pro I 20]6
Priis € 99,90
lnfo Lacie.com

Priis vanaf €'164,99 (4TB)

lnfo seagate.com

Metde Rugged Mini levertlaGieeen
leuke en veilige harde srhiif die niet
kapoilekt¡igen¡s
Externe opslag ìs ontzettend handig, maar
lang niet altijd bruikbaar in alle situaties.
Lastig dus als je je bezighoudt met fotografie
in extreme omstandigheden en je toch veilig
je werk wilt kunnen opslaan. LaCie levert met
de Rugged Minide handzame oplossing.
De Rugged Mini is bedoeld om altijd en
overalje werk op te kunnen slaan, waar je
je ook bevindt. De rubberen rand rondom
de schijf beschermt bij vallen rot 1,2 merer
hoogte. Ook intern bevinden zich rubberen
schokdempers die klappen opvangen voor de
schijf. Om de schijf heen is een beschermende
alumìnium casing geplaatst. Hiermee ¡s de
Rugged Mini drukbestendig (tot aan één tonl)
en spatwaterdicht. Dus wat voor fotograaf
je ook bent, de Rugged Mlni kun je mer een
gerust hart meenemen op pad. Je bent er dan
zekervan dat je jefoto'swaardan ookkunt
opslaan. De externe opslag is voorzien van
een usb 3.0-poort, compatible met usb 2.0. De
dataoverdracht bedraagt tot 5Gb/s wanneer
je usb 3.0 gebruikt. Gebrutk je usb 2.0, dan
haalje een maximum van 4BOMb/s. De
Rugged Mini is beschikbaar in verschillende
uitvoeringen, van 500G8 tot 4TB. De LaCie

Een mooie én pfakt¡sche oploss¡ng uoor
alie bestanden
Met de Seagate Backup Plus Hub zijn alje
bestanden veìlig opgeslagen op schijf én in
de cloud. De Backup Plus Hub ls beschikbaar
met een opslagcapaciteit tot BTB en is dus
groot genoeg voor alje foto's, video's en
documenten. Ondanks de grote capaciteit
en de vele mogelijkheden is het apparaat zelf
mooi compact gebleven.
De Seagate Backup Plus Hub is niet alleen
een heel handig backup-systeem, maar ook
een powerbank. Je kunt namelijk, ook als de
computer u¡tstaat, je smartphone, tablet of
camera opladen met de Seagate Backup Plus

Hub. Heel gemakkelijk dus.
Het systeem is compatìbel met zowel PC als
Mac en er wordt uitgebreide backup-software
bijgeleverd, zodat je bestanden overzichtel ijk
en gestroomlìjnd bewaard kunnen worden.
Ook kun je met dle software Ook krijg je
twee jaar lang gratis tot 200 GB One Drive
Cloudopslag bij aankoop van een Seagate
Backup Plus Hub,

Rugged Mini is ontzettend handig.
Bovendien weet je dat je werk veilig is,

onder welke omstandigheden je ook
fotografeert. Llg je in de markt voor opslag
waarmee je daadwerkelijk op pad kunt,
dan is de Rugged Minierg interessant om
te overwegen voor aanschaf.

Kortom:je foto's en bestanden zijn veilig
met de Seagate Backup Plus Hub en
daarnaast kun je het apparaat ook als
powerbank gebruiken. Bovendien is de
Backup Plus Hub ook nog mooì compact
en fraai om te zien. Zowel praktisch als
mooi dus.

SEAGATE BACI(UP PIUS HUB
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sYïtoroGY Drsl(STATlolt Ds? 1 6+
Setest ln: DltlFOTû Pro I 2016
Priis € 471,90
lnfo synoLogy.nL

Setest [n DlClF0T0 Pro 5 2016
Priis € 1099,-
lnfo qnap.com/nI

ldeale opslag voor professionele

fotografen en mkb'ers
Voor de professionele fotograaf is

betrouwba re, uitbreidbare opslag va n

fotobestanden een cruciaal aspect.
Hierbij zijn meerdere factoren van

belang, waaronder de toeqankelijkheid,
de veiligheid en het gebruiksgemak
op locatie. Eind vorig jaar kwam
de Synology DiskStation D5716+
op de markt, een schaalbare 2-bay
NAS, uitgerust met een quadcore-
processor en het nieuwe stabiele
Btrfs-besta ndssysteem. Een bela ngrijke
reden om te kìezen voor een NAS-server

van Synology is de DiskStatlon Manager.
Deze software draait op de NAS-server

en maakt het moqelijk om overal
toegang te krijgen tot alle bestanden.
Ook raw-bestanden worden moeiteloos
in het besturingssysteem geopend op
elk gewenst apparaat. Dit maakt de

NAS-server heel geschikt om je werk
als fotograaf mee te presenteren op
locatie.Vooral opvallend ¡s hoe intuïtief
het besturingssysteem werkt en hoe
makkelijk toegankelijk de bestanden zijn
vanaf allerlei apparaten. De Synology
DlskStation 716+ biedt een prlma

f e eigen cloud uoor 4K-video
Als je opzoek bent naar een goede
manier om bestanden op te slaan, kom
je tegenwoordig al snel uit bìj een NAS.

DeTVS-47'l van QNAP is geoptimaliseerd
voor 4K-video en misschien wel de
meest complete NAS op de markt.
DeTVS-471 heeft een Dual-core lntel i3

3.5 GHz processor en beschikt standaard
over 4 GB aan RAM geheugen in twee
geheugenslots, wat uit te breìden is

tot 16 GB. De NAS beschikt over vier
bays waar zowel 3.5- als 2.5-inch harde
schijven in passen die in totaal maxlmaal
32TB aan data kunnen opslaan.
Door de grote hoeveelheid
werkgeheugen kan de TVS-471

makkelijk, in real-time video's
transcoderen en converteren, zodat je
direct je video's kan bekljken in hoge
kwallteit. Met deTVS-471 is het zelfs

mogelìjk om via meerdere devices,
verschillende videobestanden af te
spelen zonder. Ook is mogelijk de TVS-

oplossing voor de professionele fotograaf of zelfs

een klein bedrijf. De capaciteiten van de server
lenen zich voor meer dan alleen de vergrendelde
opslag van bestanden; het is een compleet
multimedia-apparaat voor foto, video, muziek en

meer.

471 te gebruiken als pc door hem sìmpelweg
met een hdmi-kabel aan te sluìten aan je

beeldscherm. Je kan dan dìrect bij alle bestanden
die op de NAS staan opgeslagen, maar het
is ook mogelijk om apps te downloaden om
bijvoorbeeld te internetten, facebook te checken
of video's te bekijken via YouTube.
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Getest ln:

Dl 8l F0T0 Starter 3 2016
Priis € 34,95,-
Info kekkecamerariem.nI

Getest [n DlGlF0T0 Pro 6 2016
Prils vanaf € 29,95
lnfo pixum.nL
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Deramerariemen van Hekke
Camerariem ziin sfiilvol én goed
Camerariemen zljn vaak niet
de meest stijlvolle en vrolijke
accessoires dieje kunt vinden
voor je camera. Maar op
Kekkecamerariem.nl kun je wel
hele vrolijke kekke camerarlemen
vinden. De naam zegt het natuurlijk
al, maar de camerariemen van
Kekkecamerarlem.nl zien er erg
vrolijk en hip uit, De AfroKek
camerariem die wij getest hebben
heeft een vrolijk patroon wat
een beetje doet denken aan een
Aztekenpatroon. Het patroon is in
veelverschillende kleuren op de
riem gestikt. Aan de binnenkant
zlt een zachte, zwarte stof, die fijn
aanvoelt in de nek, De uiteinden zijn
voorzien van een bruin leer, waar
het !mo Camera Fashion logo in is
gedrukt. Kekkeca mera riem.n I geeft
aan dat de riemen een draaggewicht
van 50 kg aankan en die lndruk geeft
de riem ook. De riem is gemaakt

Een foto op hout uan P¡xum
is een biizonderen sfeervol
alternal¡ef
Een foto afgedrukt op houten
planken, dat is natuurlijk best
bijzonder. Fen canvas of een foto
in lijst is daarbij vergeleken nogal
klassiek en standaard. Die opties
heb je natuurlijk ook bij Pixum, maar
voor deze test kozen we voor een
modern en natuurlijk alternatief. De
foto op hout is een directdruk op
planken van mooi licht dennenhout.
De planken zitten vlak teqen elkaar
gemonteerd, horizontaal voor een
llggende foto en verticaal voor een
staand beeld.Tussen de planken
is een heel kle¡n beetje ruimte
zichtbaar, maar dat is zeker nlet
storend. De foto kwam keurig en
goed verpakt aan en de houten
constructie is mooi afgewerkt
zonder ruwe randen en spllnters.
Aan de achterkant van de planken
zijn twee latten gemonteerd waarop
een wand bevestig¡ngssysteem te
vlnden is. Onze foto is bijzonder

van stevig materiaal, wat
goed vastgestikt zit. Ook
de nylon bevestigingen
en de snelbinders maken
een stabiele indruk. Het
loskoppelen van de riemen
gaat soepel, maar niet al te
gemakkelijk en deze zullen
dan ook niet uit zichzelf
losschieten. De riem is erg
gemakkelijk op gewensre
lengte te verstellen. De
riem voelt fljn aan en

mooi afgedrukt op het
hout en deze afwerking
geeft de foto een nieuwe
dimensie, het hout voegt
echt wat toe. Daarbij ruikt
het ook nog eens heerlijk
naar hout, dus een foto van
een bos krijgt zo mogelijk
nóg een extra dimensie.
Het proberen waard! Deze
manier va n fotopresentatie

geeft geen irritaties bij
het dragen. Niet alleen
ìs het een zeer stevige
camerariem, maar dit is

ook een camerariem die er
echt vrolijk uitziet en voor
de prijs hoef je het nlet te
laten. Kekkecamerariem.n I

heeft een ruim assortiment
aan camerariemen met
verschi I lende printjes. Voor
ieder wat wilsl

is een echte aanrader
als je van de natuurlijke
uitstraling houdt en

als je een foto uitkiest
die bij deze manier van
presenteren past.

Daarbij is de foto op hout
erg degelijk u itgevoerd,
bijzonder scherp afgedrukt
en ruikt deze ook nog eens
lekker.
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DNP
Create more value
for your photography business
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Expand your business with high quality and affordability

Wide range of print format

Þ Biometric passport photo function
(with DP-S1620, biometric license must be
purchased to active it)

Þ Panoramic prints (Available for DS620,

DSB20 via SDK*. Integrated for S1620)

Þ Photo strips and perforated media

Þ Square prints {13x13cm,15x1 5cm,
20x20cm in addition of traditional prints)

4 print finishes from 1 media

Þ Matte

Þ Glossy

Þ Luster {wirh DS62O and DS820)

Þ Fine Matte (with DS620 and DSB20)

New partialcoating

>With only 1 media, print different
finish coating on selected areas of your
design (with DS62O and DSB20 via SDK*)

DNP PHOTO IMAGING EUROPE
sales@dnpphoto.eu
wwwdnpphoto.eu

'SDK; Software Development K¡t
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Een 35mm is een zeer bruikbare en
i nzetbare brand puntsafstand, je
hebt niet té veel groothoek, maar
je kunt toch genoeg context in je
beeld opnemen. Daarnaast kun je er
ook nog portretten mee maken, als
je tenminste niet té dichtbij komt
en eventuele vertekening corrigeert
in de nabewerking. Een populaire
afstand dus, daarom is het ook
n¡et gek dat er een hoop aanbod
is op deze markt. Zowel Nìkon als

Canon en ookTamron, Slgma, en

Samyang hebben een 35mm in hun

assortiment. Zonder uitzondering
zijn het vaak ook nog lichtsterke
objectieven, varierend van f/1.4 tot
f /2.8. De ZEISS Milvus 35mm f/2 valt
wat dat betreft in de middenmoot en
is niet ultralichtsterk. Geen probleem,
want vaak zulje met een lichtsterk
objectief van de concurrentie
terugvallen op diafragma's rond
de f/2 om je scherpte op optimaal
niveau te krìjgen. Eerdere ervaringen
met de objectieven van ZEISS zeggen
ons dat de scherpte al bij volledige
opening van het diafragma bijzonder

goed is en in de fotografische praktìjk zul je dus
niet direct verschll merken. Als je toch bijzonder
veelwaarde hecht aan méér lichtsterkte kun
je verderop in de Milvus-lijn terecht voor een
50mm of 85mmf/l.4,

focus
Een groot verschil met de meeste 35mm-
objectieven is het ontbreken van autofocus.
Je zult, net zoals met de Samyang 35mm, met
de hand scherp moeten stellen, Sommigen
zal dit misschìen afschrikken, maar na enkele
tientallen foto's ben je er volledig aan gewend.
Natuurlijk zijn er ook nog hele volksstammen

7=13= /V\ilvus 2l3a

De ZEl55 MiLvus 2l3E opereert in een felbevochten deel van de rnarkt,
voor deze brandpuntsafstand kun ie bii veel fabrikanten terecht,
De Milvus zonder autofocus is een van de meer kostbare opties en de
resultaten zuLlen uitwiizen of de zEl55 ziin naan-r en priis waarmaakt,
TTKST T¡I FOIOGRATIT JASPIR VAN 8tAÛfL
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die niets anders gewend zijn, voor
hen is het natuurlijk helemaal
geen probleem. ZEISS heeft het
je verder gemakkelijk gemaakt
door een afstandsschaal op te
nemen op het objectief. Heelfijn,
zeker als je bijvoorbeeld op straat
fotografeert en daarbij snel en

onopvallend wilt zijn,

Mocht het ontbreken van
autofocusje niet afschrikken, dan
is de ZEISS een optie als je voor
een degelljk 35mm-objectief wilt
gaan. Een ander punt waar we
het over moeten hebben ls de
prijs, het objectief kost meer dan
duizend euro en dat is aanzienlijk

ZEISS MITVUS 2/35
Beeldfouten ziin in het atgemeen
goed onderdrukt. Astigmatisme is

tot twee derde van het beetdvetd

vriiwel afwezig. De vertekening is

gering, chromatische aberratie is
redeliik gecorrigeerd, maar deze

beeldfout speett in de digitate
fotografie atteen een roI wanneer
hii heel sterk is. letsie sferische
aberratie die pas biif/11 hel.emaaI

verdwijnt, maar dat iE dan weer
positief bii het bokeh. Overstrating en

ref Lecties ziin zeer goed onderdrukt.
Opvattend is weer het zeer hoge

microcontrast in de middentinten.
Kortom: geen Otus, maar wel een

obiectief dat in de fotografische
praktiik zeer goede resuttaten geeft.
Bii [andschappen is diafragmeren
tot f/8 echter zeer aan te beveLen,

wanneer de scherpte in de hoeken

van belang is.

meer dan alle concurrenten.
Het objectlefzal dus ook
kwalìtatief beter moeten zijn
dan de andere 35mm's.

Bij het uìtpakken van het
objectief begint het al meteen
goed, want ZEISS weet hoe ze

een objectief mooi in moeten
pakken. De doos is mooi
vormgegeven en voordat je
het objectief te zien krijgt
staat er een veelbelovende
tekst op de doos:'This is the
moment we work fori wat de
verwachtingen en de beleving
nog een stukje vergroot.
Eenmaal aangekomen bij
het objectief valt de kwaliteit
meteen op, een ZEISS Milvus
ademt kwaliteit aan alle
kanten, van de metalen
zonnekap, die overigens een
integraaì onderdeel van het
ontwerp vormt, tot aan de
prachtig ingestanste letters
en cijfers. Je kunt zien dat het
objectief met veel aandacht
en oog voor detail ontworpen
en gemaakt is, zaken die
voor een deel al de herkomst
van het hogere prljskaartje
verkla re n.

Beeld
Waar het natuurlijk uitelndelijk
om gaat is de beeldkwaliteit.
Hoe tekent het beeld en hoe

zit het met de (on)scherpte
en kleuren? Als je voor een

ZEISS-objectief gaat wilje dat
ook terugzien in de beelden

die je ermee maakt en dat
niet alleen met een loep of
1 00 procent vergroot op
een beeldscherm. Beelden
gemaakt met een ZEISS

hebben een geheel eigen
karakter én dat is waar je voor
betaa lt.

Onscherple
De scherpte is

indrukwekkend, maar het
is vooral de onscherpte die
dit objectlef zo begeerlijk
maakt. De beelden bevatten
een schitterend zachte
onscherpte die heel mooi
ontwikkelt vanuit de scherpe
delen van de foto. Bij gebruik
van een groot diafragma
ls d¡t objectief esthetisch
op zijn best, dan zie je het
unieke ZEI55-karakter het
beste terug. Wat je overigens
altijd ziet, onafhankelijk
van je diafragmawaarde,
is de filmische look die
de foto's uit de Milvus
2/35 hebben. De beelden
bevatten kleu ren, contrast
en tonen waarvoor je bij
sommige concurrenten naar

fotobewerkingsprog ra m ma's

zult moeten qrijpen. o

Conctusi.e
Voor fotografen die bereid ziln

een derge[ijk bedrag neer te
Leggen voor een 35mm draait
het n¡et om de voordeligste
optie, maar om beetdkwatiteit
en bouwkwaLiteit. Dat ziin

twee eigenschappen waarin de

ZEIS5 uitbLinkt. De fantastische
onscherpte en de fiLmische
kwa[iteiten zoTgen er samen
met de brede inzetbaarheid
voor dat dit obiectief
ongetwiifeLd veel tiid aan ie
camera gaat doorbrengen.

Sp eclficatles
Adviespriis €'1.1i9,99
Diafragmaf/2.O-f/22
Fittermaat 58mm
Min. focusafstand 30cm
Afmetingen ZF.2: 97,1 mm
ZE: 99,5 mm
Gewicht ZF.2: 649 g
7E:1429
Opbouw 9 elementen in 7

Sroepen
lnfo transcontinenta.nL/zeiss

Beoo rd e llng
BeeLdkwaLiteit ooooaaaaas
Bediening oooaaaa 7

Behuizing aoooaaaa I
Pr¡is / kwaLlteit ..o... 6

zÊts5 MTLVUS

2135

I Centrumscherpte
I Randscherpte

I Hoeksclrerpte

À4¡crocontraEt I

I Microcontr.rst 2
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Mark de Boo
'Fotografie is een echte passie van me. Voor deze passie ben ik bereid ver te gaan. Of ik nu
midden ¡n de nacht een berg op moet ktimmen om bii zonsopkomst een foto te maken of
met een met apparatuur overbetaden auto naar een locatie moet om a[[es op te bouwen,
nlets gaat me te ver. Bii voorkeur stop ik aLLe energie ¡n één beetd. lk ben divers in wat ik
maak en heb niet één richting waar ik aan hang. lk probeer mezelf steeds opnieuw uit te vin-
den. De constante factor iE dat ik ontzettend veeL met kunstticht en effectapparatuur werk.
lk houd van de controle die dat geeft. Hiermee creëer ik de sfeer die ik op dat moment graag
wit. lk werk minder met natuurtiik licht, tenzii dit meteen de sfeer is die ik graag wil. hebben.
Voor wie nu nieuwsgierig is, bekiik m'n website maar eens.

C. Canon EOS 1DX

W marderoophotography.com

'Al sinds u oo6 houd ik me bezig met walershools, Deze waren altiid in de studio, maar op een gegeven moment heb i k besloten deze naar buiten te verplaatsen en meer
verhalend Îe maken, Korlom, ik heb een complete waterselling buiten opgebouwd die een vrij brede, evenwljdige en open "reqen', zou geven, Hotspgts en een te grole

dichtheidvandruppelskomlinhelechlooknietvoor.Afentoemaakikookhelefilmischebeelden envondheleengoedplandittecombinerenmethetwaler.Ditbeeldis
qemaakl na zonsondergang. 0m een achlergrond te krìjgen die natuurlijk oogt, heb ik met diverse flitsers o0k de straal moeten verlichten waarin de watersel stond,,

CAIl/ìEfrA TANO|\] IOS ìÛX I BBANOPUNT 35MM I DIAFffAßII/ìA I/IO I SLUITIBT¡JO I/ì60 SIT, I ISO 5O I MODTL i\]I|(I'IA VA|\l ÛIR tIlljÛE

46 DtGtt0I0 PR0 6 ret



CAMERA TANOÍìl IOS IOX I EffANOPlJNT 5OI!1I!1 i OIATBAGMA I/4 5 I SLUITESIIJT I/ì6! 5IC ISO 5O

'Dit beeld is een spontane uitwerkinq van een idee geweest. Het kwam op in m'n hoofd en ik heb het een uur later op beeld gezet, De lo(atie is gewoon bij mij thuis in de
slaapkamer. Nadatwe wat meubels aan de kant hebben qeschoven heb ik een statief van acht meter buiten gezet met een flitser erop, om licht naar binnen te laten vallen.
Een raam moet altiid een raam blijven in mijn opliek. Bìnnen staat ook nog één flitser links van het model opgesteld die ik tegen de muur heb laren flitsen. Door een

rookmachine Îe gebruiken wordt het invallende licht mooi zichtbaar.'

CAIÏIERATANOÍ\l EOS 5O ¡¡ARK I I BRANOPl]NTSs[1]\1 I OIAFßAGI!1A F/3 2 I STllIT[ßTIJO ì/I6f]OSIC I ISO 2OO I MOOITCHAßIIVVIBOOIS

'Het idee om dit beeld Îe maken komt van het model zelf. lemand wie i k goed ken. Zelf vond ik hel een top ideel Dus zo gezegd, zo gedaan, Samen ziin we 0m

middernacht begonnen aan de beklimmìng van de Nockspilze van 2350 meter, om vervolgens bij zonsopkomst op de top Îe zijn. Dit om bij het eerste licht de

fototemaken,Naluurlijkisditookeengok,ofjehetlichtgaalhebbenwaarjeophoopt, Dezefotoisgemaaktmetzuiverennaluurlijklichl.'

41ô DItìIFt]Tt] PBIì 6
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MOOI EN VEELZI JDIG
FOTOALBUMS VAN PROFOTONET
Een fotoalbum btijft een zeer poputaire en mooie manier om je foto's te presenteren,
Bij Profotonet kun je terecht voor een standaardatbum, maar ook ats je wensen uitgebreider
zijn kun prima bij hen terecht. We bekijken de mogetijkheden voor je.

1B

Een fotoatbum maken is
een mooie uitdaging. Hoe
mooi het eindresultaat
wordt tigt natuurIijk aan
jouw foto's, maar ook
aan de uitvoering en de
afwerking van het album.
Wat dat betreft zit te bij
Profotonet goed, want
de mogetijkheden zijn
enorm. De fotoaIbums
van Profotonet worden
attijd op kwatitatief hoog-
staand fotopapier gedrukt
en ook zijn vtaktiggende
pagina's standaard. Geen
digitate druk dus, maar
be[ìchting op fotoche-
misch papier. Drukwerk
kenmerkt zich bovendien
door f ijne rastervor-
ming in de beetden. Echt
fotopapier kenmerkt zlcht
door een breed kteurbe-
reik, sprekende kleuren
en perfect scherpe foto's
zonder rasters waa rdoor
je album adembenemend
wordt.

Zo worden je foto's dus
met de juiste kleuren,
scherpte en een goed
contrast afgedrukt én kun
je ze he[emaatzien door
de vlaktiggende pagina's.
Bij een traditioneel foto-
boek lopen de randen bij
de binding naar binnen,
waardoor een deel van je

foto's wegvatt. Natuurtijk
krijg je door de vtakLig-
gende pagina's ook de
mogetijkheid om één
grote foto over twee pa-
gina's af te drukken, denk
bijvoorbeetd aan een
panorama. 0ok btijft een
aLbum met vtakliggende
pagina's natuurtijk veel
beter open tiggen.

Standaard bevatten de fo-
toa[bu ms va n Profotonet
24 pagina's, een aantaL
dat je uit kunt breiden tot
72 als je graag een he[e-
boeLfoto's in je atbum witt
hebben staan. Er is keuze
uit twee soorten fotopa-
pier, eIk met een verschi[-
[ende karakter.

PAPIER
Atlereerst is er het Fuji-
color HD Lustre A[bum
Papier, dat een subtiele
zijdegIans heeft, De op-
pervla ktestructu ur is heeI
fijn en het papier maakt
een matte ìndruk. Fijn
is dat deze papiersoort
zich niets aantrekt van
vingerafdrukken, een
voordeeI a[s je boek door
veeI mensen bekeken
wordt. De andere pa-
piersoort is Fujicotor HD

Glossy Atbum Paper en
dit is een gtanzend papier,
Hoogglans zelfs, zodat
je kleuren en contras-
ten werketijk uit je boek
spatten, Wlt is echt wit en
zwart is ook echt zwart
op dit papier. Welk papier
je kiest is uiteraard een
kwestie van smaak. Kies
de papiersoort die het
beste bij jou en je foto
past. Beide soorten zijn
zoa [s eerder besch reven
echt fotochemisch papier,
dus je kiest altijd voor
kwatiteit. Voor de cover
van je fotoalbum is er
keuze uit een Iinnen, [eren
of een fotocover.

PREMIUM
Als je een fotoboek wilt
maken dat boven a[[e an-
dere boeken uitsteekt qua

uitstrating en uitvoering, dan
kun je ook nog kiezen voor het
Premium fotoa[bum van Profo-
tonet. Het Premium fotoalbum
onderscheidt zich van de
andere fotoa[bums door nog
dikkere en Iuxere fotopagina's
en een andere luxere cover. De
Premium fotoalbums worden
met de hand gemaakt bij Pro-
fotonet en dit type fotoaIbum
is beschikbaar in de formaten
30x30,35x35 en 30x40 cm. De
coveT van een Premium fotoal-
bum is in meerdere exclusieve
leersoorten verkrijgbaar, of in
een versie met foto én teer. Bij
het fotoalbum kun je een bij-
behorende zwart- of witteren
koffer met stoffen binnenbe-
kteding of een [uxe bewaarbox
in gebroken wit of antraciet
bestel[en. 0ok heeft Profotonet
een aantaI thema-fotoalbums

met een vooraf bepaatde lay-
out passend bij het thema, bij-
voorbeeld vaka ntie, jubi[eu m
of een huwetijk. Gemakketijk
en mooil

GEMAKKELIJK
De fotoalbums zijn eenvoudig
zetf te maken via de fotoat-
bu msoftware va n Profotonet.
Voor een eenvoudig fotoalbum
kan dat ontine, maar voor de
meer uitgebreide fotoboe-
ken is er de off line software,
waarbijje je fotoatbum dus op
je eigen computer ontwerpt.
Er is ateen Profotonet fotoal-
bum vanaf € 26,95. De prijzen
zijn uiteraard afhankelijk van
de uitvoering en het aantaI
pagina's van je fotoatbum,

MEER INFO PROFOTON ET.N L
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Carli Flerrr-lès

CarliDalÍ
ledere gerenommeerde fotograaf
verdient een ferm fotoboek,
waarin een breed overzicht
van ziin werk wordt getoond.
Dus ook de Amsterdamse
mode- en recLamefotograaf
Carli Hermès.'Three decades of
uncornpromising photography'
brengt niet aLleen diens mooiste en
biizonderEte foto's samen, rnaar
geeft tegeliikertiid een inkiikie in het
Leven als fotograaf, 'Je bent gewoon
een eigenwi jze sodemieter.'
TTKST CIIS VISSI F FOTOGflATIT CAPTI ]IR¡iII5
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'De helft van de foto's in mijn boek
ziln hier gemaakti zegt Carli Hermès.

Hij staat in Studlo DeZaal, een oud
gymnastieklokaaltje omgebouwd tot een
fotostudio in hartje Amsterdam. Houten
ringen met touwen aan het plafond
herinneren aan andere tijden. In 1994

CarllFlermès
Carli Hermès (Schi¡ndel., 1953) studeerde fotografie aan de KoninkLiike

Academie van Beetdende Kunsten in Den Haag en aan de Bournemouth
SchooL of Art in Engetand. Hii werd internat¡onaaL bekend met
campagnes voor grote merken en bLaden. 0ok portretteerde hil

(internationate) persoonLiikheden, zoats Robbie WiLLiams, MabeI van

0ranle, Rutger Hauer, George Clooney, Etten ten Damme en Armin
van Buuren. Daarnaast is hij actief als regisseur van commercials en

video's. Ziin werk is verschittende maLen tentoongestetd.
W. carlihermes.com

'Ben je besodemìeterd?'Eigenlijk moet hij
er niets van hebben. Hermès is down to
earth, in weerwilvan zijn succes a¡lerminst
hoogdravend. En dat boek, waarvan het
eefste exemplaar prominent op een grote
eettafel in de studìo ligt, dat is natuurlijk
geweldì9, daar is hij supertrots op, maar is
nìet bedoeld om er zijn naam mee in de rots

der eeuwigheid te beitelen. Een illusie. Over
tien jaar ben je vergeten, ofje nou acteur,
schrijver of fotograaf bent.'lk vroeg aan

mijn kids of ze wisten wie James Dean was.

Hadden ze nog nooit van gehoord.'

Hil vertelt dat het plan voor het boekvan
zijn uitgever - Mendo - komt. Die had

uitgerekend dat ze elkaar al dertig jaar

kenden en samenwerkten. Of het geen
leuk idee zou zijn om een, ja, noem het >

trok Hermès erin om er geschiedenis te
schrijven. Geschiedenis in de zin dat hij

foto's maakte die in musea belandde en zijn
toegevoegd aan het collectieve geheugen.
Nìet dat hij in dergelijke grote termen wil
spreken. Geschiedenis? Wat zijn bildrage
aan de Nederlandse fotografie is geweest?

t1
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retrospectief van Hermes' werk te maken? Dat was een jaar
geleden. Het resultaat is een overzicht dat drie hoofdstukken
beslaat. Behalve foto's die Hermès maakte in opdracht
en voor magazines, is er een ruime selectie van zijn vrije
werk opgenomen. De afsluitende sectie bestaat uit een
niet eerder gepubliceerde fotoserie die Hermès speciaal
voor dit boek schoot en laat zien waar de internationaal
vermaarde fotograaf nu staat. Dit werk wordt sinds B oktober
geëxposeerd bij zijn vaste galerie, Rademakers Gallery.

'Over twintig iaar bestaan
er geen leÏiers meer,

atteen maar beeld' 
'

Wat ¡ntrigeert in de (sub)titel is het woord uncompromising.
Wat wil dat zeggen? Voor Hermès staat het voor
compromlsloos, voor vasthouden aan het origineel,
Maar, moeten we weten, de titel heeft niet hil maar zijn
u¡tgever bedacht.'Die zei:'Als we al je werk zo bij elkaar
zìen, je verhalen horen, dan ben je gewoon een eigenwìjze
sodemieter die alleen maar doet waar je zin in hebt "

Uncompromising, zo ziet miJn uitgever mijn werk en daar
herken ik mezelf wel in, Het is een goede titel.' >
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'ln de praktijk, veelal hier in deze sfeervolle studio, betekent
het dat Hermès nooit een stapje terugdoet omdat
iemand dat wil en nooÌt klakkeloos l¡et idee van een klant
overneemt. Nooit ook timmert hij ideeën van tevoren
helemaal dicht. Hij wil ruimte open aten voor wat er op de
set kan gebeuren. NÌet zelden besluit hij tildens de lopende
shoot dingen om te gooien.'Daar staat de klant zelf bil.
Maar als iedereen over het plaatje mee gaat meebeslissen,
dan wordt het plaatje minder.'Hermès wijst erop dat ze
hem natuurlijl( niet voor nÌets inhuren. Toen G,Star zich
meldde met de wens om de naamsbekendheid rond zijn
spìjkerbroeken te vergroten - we spreken 

,1994 
- en hoe dat

aan te pakken, stelde Hermès voor om geen kleren te laten
zien, want"dat doet iedereen al'1 'Voor mij ¡s een spijkerbroek
en spÌjkerbroek, waarom zou je die laten zien?'

'Beter is om een image te creëren, een campagne te
verzinnen waarbij mensen zich afvragen wat het is. Voor
een Levi's-campagne heb ik geen professionele modellen
ingehuurd, maar mensen van de straat gehaald. En voor
pakken van (het mannenmerk) Suitsupply heb ik vrouwen
gebruikt.'Afwijkend, anders, buiten de qebaande paden.
'En ja, het is gebeurd dat een opdrachtgever boos wegliep,
schreeuwend dat hij nooit meer met me wilde werken.
Maakt me geen flikker uit, lk heb nooit spijt gehad van wat ik
heb gezegd. Het gaat soms ool< om de manier waarop een
klant mij behandelt. lemand betaalt me en denkr dan dat ik
ztjnbezlt bent."Je bent nu mijn slaaf."Zo werkt het niet. lk
ben zelf a tijd reiaxed en wil dat de klant dat ook is. Nu was
dat vroeger trouwens erger dan nu.' >
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DE CAMERA-ACCESSOIRE SPECIALIST VAN NEDERLAND!

HAIFUOI OF
HATFLEEG?

WINNAAR
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Vóór 20:00
uuf besteld,
dezelfde dag

verstuufd!

Pessimist of optimist, bii DE ACCUSPECIALIST VAN NEDERLAND

vindt u altijd wat u zoeK. Van goede kwaliteit én voor een scherpe pr¡js.

Daar kunt u op vertrouwen. Bovendien vindt u met de de Accu Finder

op onze website in 3 makkelljke stappen snel de accu die u z0ekt!

FILTERS IN ALLE SOORTEN EN MATEN!
Bij ons vindt u een ruim assortiment aan filters.

B+W, Cokin, Hama, GreenL, Bilora, UV polarisatie,

(variabele) grijsfilters en Creative filters.

Snel geleverd en tegen scherpe prijzen!

OP ZOEK NAAR EEN GEHEUGENKAART?

Bij ons bent u aan het juiste adres. ln onze

webshop vindt u alle groottes en snelheden v00r

de scherpste prijs. Voor alle merken camera's,

smartph0nes, actioncam's en tablets.
ffi
e -;-

uJ@l) +

Kijk op www.saake-shop.nl v00r meer informatie!

. Afhalen in Haarlem op afspraak

. info@saake-shop.nl

. T: 023 2302168 . li Saakeshop.nl



ËËæFûf#F rtrtTrRVrErx tcABLr HrBMÈs

?
4{

60 0lGlt0T0 PB0 6 rt



Dat laatste is niet zo heel raar, het boek
op de tafel qeeft het antwoord.'Ze
weten wel dat ze mijn gang kunnen
laten gaan. Mijn sterkste kant is dat ik
me goed kan inbeelden wat sterk is

voor een merk.'

Erotisrh
ls'uncompromising' een aspect van
het werk van Hermès, een tweede is

dat zijn veelaltot in detail gestileerde
beelden op een ol andere manier een
erotlsche of op z'n m¡nst sensuele
lading hebben. De al genoemde
Suitsupply-campagne (201 0), met
titels als Shameless l, ll en lll, llet daar
weinig onduidelijkheid over besraan.
Kijkend naar die beelden, waarvan
een aantal zijn boek slert, leert dat
Hermès de kunst van het verleiden
verstaat, een meester in suggestie
is, inspelend op de nieuwsgierige, of
beter fantasierljke aard van de mens.
Die mening deelt niet iedereen;
Hermès mocht zich destijds bij de
Reclame Code Commissie melden
- waarna werd geconcludeerd dat
de foto's de grenzen van het fatsoen
niet overschreden. Gevraagd naar
wat hij ermee heeft, met die sexyness
in zijn beelden, is hij kort:'Dat is

mijn stiel, ik vind het gewoon mooi.'
Misschìen is zijn antwoord in een
ander commentaar op de vraag wat
een foto een typische Carll Hermès-
foto maakt veelzeggend:'Een foto als
The Apple, een foto van een blond
meisje met een knalgroene appel
in haar mond, die ik in 1999 schoot
voor het Bonnefantenmuseum in
Maastrìcht. Het vertegenwoordigt al le

karakteristieken van mijn werk. Het
bruist van de energie, is surrealistisch
en een kleln beetje geklSurrealistìsch,
een beetje gek? In dat opzicht sprak
Fokke de Jong, oprichter en eigenaar
van Suitsupply, geen gekke woorden
toen hlj zei dat Hermès' foto's meteen
je aandacht trekken en in hem daarom
de Dalívan de fotografie ziet. En laat
ook Dalíin zijn schilderstukken nou
net een voorkeur hebben gehad voor
de elgen regie, de provocatle en ja,

ook erotiek. Verschil moet er zijn: waar
Dalì een narcist was, daar is Hermès de
bescheidenheid zelve,

Hoe
Three decades dus. Dan heeft ook
Hermès de revolutle van analoog naar

dlgltaal vol over zlch heen gekregen.
Daar is hij niet nostalgisch of rouwig
over, Weer: 'Ben je besodemieterd?' >
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Die revolutie maakt voor hem
niet uit.'Als ik maar het plaatje
kan maken dat ik wil maken, In

de digltale wereld is het alleen
maar makkelijker om dat plaatje
te maken. Gisteren maakte ik een
foto van iemand op een berg
naast een koe. Vroeger moest
ik naar die berg toe.' En dat de
fotografie door de digitaliserìng in
de massa terecht is gekomen, daar
ziet hij ook geen bedreiging in.

Concurrentie? Hermès heeft er
geen last van. Volgens hem is er
genoeg te doen. 'De generatie
van nu leest niet, maar kijkt.
Mensen die zeggen dat het
wel een beetje klaar is met de

fotografie zijn gek. Over twintig
jaar bestaan er geen letters meer,
alleen maar beeld. lk overdrijf,
maar beeldtaal is zo fucking

belangrijk. Vroeger had iedereen
een pen in zijn zak, nu een

camera.' Hermès wil maar zeggen
dat het gouden tijden voor de
fotografie zijn.'Alles wat verkocht
moet worden, moet eerst
gefotografeerd worden. Alles

moet een plaatje zíjn. Je gaat niet
schrijven dat de jas groen is en
een wollen kraag heeft, lkzeg niet
dat dat altijd goede fotografie is,

maar het is wel fotoqrafie,'Goede
fotografie draait volgens hem om
het idee achter de foto en hoeje
dat idee planten uitvoert.'lktrek
de vergelijking met schrijven.
We kunnen allemaal schrijven,
maar dat wil niet zeggen dat
we allemaal schrijver zijn. Het
nadenken over een foto, over de
boodschap van het beeld, over
wat goed voor een klant, dat kan
niet iedereen.'

Volgens Hermès is fotografie
zo'n stukje (hij houdt zijn vinger
en duim tien centlmeter uit
elkaar), maar de rest (hij houdr
zijn handen een halve meter uit
elkaar) is zonder camera. Dan heb
je het over sociale vaardigheden.
'Schijnbaar heb ik dat, anders had
ìk hier nooit op deze plek gestaan.'

En was er geen boek geweest.
Hermès pakt zijn boek noq eens
van de tafel op.'Het doet wel wat
met je, hoor. Dit doe je niet even
tussendoori En nu? Nee hoor,
begrijpt hij de implicatie van de
vraag, het boek heeft niets met
gewijzigde plannen te maken,
met het rustiger aan willen doen.
'Met dit boek slingeren mijn foto's
niet alleen maar rond in allerlei
bladen en campagnes. Het is
ingelijst, het ls bij elkaar gebracht,
het zit nu in een mapjel r

Three decades of
unc0mpromlslng
photographV
Auteur Carti Hermès
Aantal pagina's 296
Uitvoering gebonden

tsBN 978 90 8989 703 I
Priis € 59,50
Uitgeverii Terra
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ERINNERINGEN BEWAREN
Bewaar de mooiste momenten
oor altijd in een Pixum Fotoboek.

*p¡xum

ww. pixu m. n l/fotoboe k-ma ken

Alt¡¡d de mooiste foto's
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Scott Kelby

Hoedoeiedaf in
Ph0ü06hop
Photoshop is ongekend
uitgebreid en biedt meer
mogelijkheden dan je zou
kunnen bedenken. Scott Kelby
is al jaren de bestverkopende
auteur van boeken op het gebied
van fotografie en nabewerking
en heeft met name veel boeken
over werken met Photoshop. In

zijn nieuwste boek pakt h¡j het
anders aan dan voorheen. ln
plaats van het uitleggen van de
mogelijkheden van Photoshop,
gaat hij in dit boek uit van het
gewenste resultaat. Weet je welk
resultaat je wil bereiken, zoek dan
het desbetreffende hoofdstu k op
en Kelby legt je stap voor stap uit
hoe je dat resultaat kan bereiken.
Dit boek laat je precies zien welke
knop je moet ¡ndrukken en welke
instelling je moet gebruiken,
zodat je nooit meer vastloopt
in de eindeloze mogelijkheden
van het programma, Het boek is

rijk geìllustreerd met prachtige
foto's en handige screenshots die
precies laten zien waar je op moet
klikken en wat je moet doen om
het gewenste resultaat te krijgen.

Verkriigbaar in de boekhande[ en

cameraspeciaalzaak
Priis € 29,95
Auteurs Scott Ketby

tSBN 9789059409347

Handboek

Sportfdogrdie

Red Bull

lllumelmage
9uest2O16
Elk jaar organìseert Red Bull
de lllume lmage Quest: een
zoektocht naar de beste actie- en
avonturenfoto's ter wereld in elf
categorieën. De winnende foto's
en finalisten zijn gebundeld in
een mooi groot koffietafelboek.
In het boek staan n¡et alleen de
275 beste foto's, maar ook een
kort interview met de winnaars
en een aantal van de finalisten.
Per categorie worden er een
aantalfoto's uitgelicht met het
verhaal achter de foto en worden
de overige foto's qetoond met
korte beschrijving. De foto die is

uitgeroepen tot beste foto van
alle categorieën wordt als losse
prlnt, gesigneerd meegeleverd.
De opbrengsten van dit boek
gaan naar de'Wings for Life
fou ndation' voor ond erzoek
naar onze zenuwbaan. Dit boek
is beperkt leverbaar en heeft
een oplage van slechts 5.000
stuks, waarvan elk exemplaar
handmatig genummerd is.

'Elk exe ar
is hand

Verkrijgbaar in de boekhandeI
en op internet
Priis € 59,95
tsBN 9783200045903

Sport houdt ons bezì9. Of het
nu op zaterdagmiddag op het
veld is, ofzondagavond voor
de buis, sport is één van onze
populalrste bezigheden. Het
is dan ook niet gek dat veel
fotografen zich graag wagen aan
sportfotoqrafie. Maar het maken
van een goede sportfoto doe
je niet zomaar. Het vereist goed
gereedschap, gedegen kennis
en een feilloos gevoel voor
timing, zodat het beslissende
moment perfect op de foto staat
ln dit boek komen alle facetten
uitgebreld aan bod zodat jij alle
actie kan vastleggen zoals jij
dat wilt. In dit boek, geschreven

door Pieter Dhaeze en Pim

Ras, één van de bekendste
sportfotografen van ons land.

Ras heeft veel internationale
sportevenementen vastgelegd,
waaronder de Olympische
Spelen, en zijn foto's zijn
gepubliceerd in tijdschriften als

Vl en de Quest.

'Sport houdt
oris bezig'
Verkriigbaar in de boekhandeI en

cameraspeciaalzaak
Priis € 29,95
Auteur Pieter Dhaeze en Pim Ras

|SBN 9789059409392
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5tarrley Greene

BladrPæpolt
Stanley Greene heeft een rumoerig leven geleid. Nadat hij in de jaren BO afkickte van zijn
drugsverslaving, besloot hij zich volf edig op fotografie te rìchten en werd hij fotojournalist, Hij
reisde de hele wereld over en bezocht talloze conflictgebieden om met gevaar voor eigen leven
de gruwelijkheden van oorlog vast te leggen. In 2OO9 maakte hij in samenwerking metTeun van
der Heijden een indrukwekkende biografie waarin heftige verhalen en intrigerende foto's elkaar
_ft_--- -dilu\5eIl.

Verkriigbaar in de boekhandel I Priis € 29,98 | Auteurs Teun van de Heiiden & StanLey Greene I tSBN 9789053306703

Focr-rs op lotograFe

landsdap en anhileclr¡uf, 2e edilie
Vrijwel iedere fotograaf heeft zich weleens aan landschap- of arch itectuu rfotog rafie gewaagd. En
hoewel het vrij makkelijk kan zijn om een mooie foto te maken, kan het maken van een fantastisch
en memorabel shot een stuk lastlger zijn. In dit boek gaan Pieter Dhaeze en Bas Meelker de
uitdaging aan om iedere fotograaf meer kans te geven op zo'n unieke foto. AIle aspecten komen
aan de orde, van materiaal en composit¡e tot beeldschermkalibratie en nabewerking. De heldere
uitleg en duidelijke tips gaan gepaard met prachtige foto's van Bas Meelker.

Verkriigbaar in de boekhandel en cameraspeciaal.zaak I Priis € 29,95 I Auteurs Pieter Dhaeze & Bas Meetker I ISBN 9789059 4D6gE1

Carli Herrnès

fhree decades { unomprom¡sing phoüography

Carli Hermès staat al dertig jaar aan de top van de mode- en reclamefotografie. Deze eigenwijze
fotograaf probeert alti,jd een unieke draai te geven aan zijn foto's. Hermès werd bekend door zljn werk
met grote merken als SuitSupply, Sony en BMW en portretteerde grote namen als George Clooney,
Ellen ten Damme en Armin van Buuren, Nu, na dertig jaar in het vak is het tijd voor een retrospectìef.
Een mooie verzameling van zijn beste werk, zowel commercieel als vrij, is in dit boek te vinden. Elders
in dit magazine is een uitgebreid interview met deze eigenwijze fotograaf te vinden.

Verkriigbaar in de boekhandel I Priis € 59,90 | Auteur carli Hermès I lsBN 978908989703s

Focr-rs op Fotografie

Glamour- en naakfütogafie
Glamour- en naaktfotografie spreekt veel mensen tot de verbeelding, maar is voor een groot aantal
fotografen een moeilijke tak om in te komen. Dit boek gaat niet alleen in op de technische aspecten van
glamour- en naaktfotografie zoals belichting en achtergronden, maar schenkt ook aandacht aan het vinden
van een geschikt model en de visagie. Het boek kan uitstekend gebruikt worden als begeleiding van een
shoot en biedt stap voor stap instructies voor fotoshoots op verschillende locaties zoals op het strand, in een
sloophotel of in een studio en bespreekt voor elk type shoot de voorbereiding, uitvoering en nabewerking.

Verkriigbaar in de boekhandel en cameraspeciaalzaak I Priis € 27,50 | Auteur Peter van Heuten I ISBN 978905940b295
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MAAK KEKKE KIEKJES MET STIJL.
Op KEKKECAMERARIEM.NL VIND JE HIPPE CAMERA-
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DIGIFOTO TRAVEL tttlTERVtEuT I JtiuMV NErs0li

Eén ding moge duidelijk zijn, Jimmy Nelson
is drukker dan ooit. Hij reist nog steeds de
hele wereld af met de foto's va n zijn 'Before
They Pass Away' project, is ondertussen
druk bezlg met niet één maar twee
vervolgprojecten en afgelopen oktober is

hij een stichting gestart.

fribgie
|n2014 kwam.Jimmy Nelson met het
boek'BeforeThey Pass Away' op de markt.
Dit boek was het eind van een jarenlang
project waarvoor hij verre, vaak onbekende

JimmV Netson
Jlmmy Netson heeft aLtiid aI een enorme reistust gehad. Ziin vader werkte voor 5he[[ en ziin famiLie reisde
daarom de hele weretd over. Jimmy was nooit ergens langer dan een paar iaar en woonde in landen op biina
a[[e continenten, van kteine dorpies in Afrika tot een kostschool in het noorden van Engetand. op ziin zestiende
kwam er een keerpunt in ziin leven. Hii kreeg malaria en door een verkeerde reactie op ziln mediciinen kreeg hij de
kaatheidsziekte Atopecia waardoor hii aL ziin haar verloor, en dat op een moment waarin hii heeL erg ziin best deed
om zichzetf te vormen en 'erbii te horen.' Mede hierdoor ging hii op ziin zeventiende op avontuur. Hii reisde een
iaar lang te voet door Tibet met een oude Russische camera om zichzetf te vinden. De foto's die hii daar maakte
werden gepubticeerd en maakte van Jimmy Netson in één kl.ap een veelgeprezen fotograaf.
C. Leica 5
W. beforethey.com & iimmynetsonfoundation.com

en veelal ultstervende stammen
portretteerde. Hoewel hij natuurlijk niet de
eerste fotograaf is dìe inheemse stammen
vastlegt, pakte.Jimmy dit op een unieke
manier aan. Hij leefde ruim een maand
bij elke stam, praatte met zoveel mogelijk
stamleden en probeerde iedereen zo goed
mogelijk te leren kennen voordat hij ze
fotografeerde. Hij vroeg de inboorlingen
zich met volle trots te laten zien, met
de oorspronkelijke kledij, schmink en
rekwisieten die voor de stammen belangrijk
zijn. Op deze manier probeerde hij de

stamleden op een voetstuk te plaatsen en
zichzelf zo trots mogelijk te voelen op hun
cu ltu u r-

Wat Nelson onderscheidde van de vele
andere fotografen die de stammen
bezochten, is dat hij terugging naar de
stammen die hlj bezocht met de foto's
die hij tijdens zijn eerdere bezoek maakte.
Voor Nelson is dit een logisch vervolg van
het traject, maar keer op keer vertelde de
stamleden dat, hoewel ze talloze keren
waren bezocht door fotoqrafen, er nooit >
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longhorn lViao, Suolia, N4ia0 Village, Liupanshui, Guizhou, China, zor6
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Basha Miao Village, Congiiang, Qiandongnan, Guizhou China, ror6
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Ni Yakal Villagers, Yakel, Tanna lsland Vanuatu lslands, 2014

één was teruggekomen om het
eindresultaat te laten zien.

Na het succes van 'BeforeThey Pass

Away' is Nelson aldruk bezig mer het
vervolg. H¡j laat weten een trilogie te
willen maken. 'Het eerste boek was
vooral een katalysator waarbij ik keek
naar oude inheemse stammen die
op het punt staan om te verdwijnen.
lkwil nog twee boeken maken.Voor
het tweede boek wil ik kijken naar
de hedendaagse cultuur en in het
laatste boek wil lk kijken naar wat de
toekomst zal bieden.'

Uoorlopigdigitaal
De foto's die Nelson maakte voor
zijn'Before They Pass Away' project,
waren allemaalgemaakt met een
grootformaat analoge ca mera. Nelson
heeft zelf een camera gemaakt,

met onderdelen van Lindhoff- en
Cambocamera's en objectieven
van Schnelder, die relatief compact
en lichtgewicht is zodat hij hem
makkelijk kon meenemen op zljn
reizen. De foto's voor zijn nieuwe
projecten heeft hij niet met deze
unieke camera gemaakt: 'Enkel en
alleen uit financiële nood. Het werd
simpelweg te duur. Grootformaat film
wordt steeds minder geproduceerd
en wordt steeds kostbaa rder.To'n
groot project als'BeforeThey Pass

Away'zou nu veel te veel geld
kosten als ik alles analoog zou
fotograferen.' Jimmy Nelson wordt
sinds augustus ditjaar gesponsord
door Leica en maakt zijn foto's
tegenwoordig met de Leica S, de
robuuste middenformaatcamera va n

dit legendarische merk.'De Leica S is

een zeer fijne camera en levert moole

beelden, maar als de financiele middelen het toelaten
wil ik weer terug naar mijn 5x4 plaatcamera. lk vind de
beelden mooier, juist omdat ze niet perfect zijn. Als je
in mijn boek kijkt zie je krasjes en oneffenheden op de
foto's, maar wat mlj betreft maakt dat de foto's 'echter,.,
Voor de snellere foto's, of op momenten dat het
onhandig is om de grote Lelca mee te nemen, maakt
Nelson gebruik van Nikon camera's, maar de foto's die
hij hiermee maakt zijn toch minder waardevol.

f immy lllelson foundat¡on
Na naam te hebben gemaakt door het fotograferen
van inheemse stammen en de cultuur die die stammen
in stand proberen te houden, vind Jimmy het tijd om
wat terug te geven. In oktober presenteerde Jimmy
Nelson daarom in de Vondelkerk in Amsterdam de
.Jimmy Nelson Foundation. Een stichting die Nelson
samen met zijn vrouw, tevens de CEO van het bedrijf
rond .limmy Nelson, is gestart om behoud van cultuur
te promoten. _Jimmy Nelson draagt cultuur een zeer
warm hart toe en vindt het ontzettend belangrijk om
cultuur te behouden, zeker in deze wereld die zo snel >
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lla Pou, Marquesas

lslands, French

Polynesia, ror6
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Vaioa River, Atuona, Hiva 0a, |t4arquesas lslands, zor6

verandert.'Overal op de wereld
hebben mensen smartphones
met een internetverbinding. In

de donkerste delen van Afrika
kijken tieners op facebook
waat ze overspoeld worden
door beelden van Amerikaanse
sterren als Miley Cyrus. Ze gaan

zichzelf spiegelen aan dit beeld
en raken zo de trots op hun
eigen cultuur kwijt'.

Jimmy Nelson wil met
zijn stichting mensen
samenbrengen en ze

aanmoedigen van elkaar
te leren. ledereen kan een

cultureel project aandragen,
zolang het maar één van drie
doelen behelst: celebration,
waarbij de focus ligt op het
tonen en uitlichten van
bestaande cultuur in een
diverse wereld, ed ucation,
wat zich richt op het delen
van informatie en lesgeven
over specifieke cultu ren,

en fortification, waarbij de
nadruk ligt op het behouden
van culturele uitingen. Het
onderwerp kan van alles zijn:
cultuur vind je niet alleen ver
weg in de jungle, maar ook iets
als een voetbalwedstrijd heeft
culturele waarde,
Jimmy Nelson staat bekend
om het afreizen naar de
meest afgelegen plekken
van de aarde om culturen

vast te leggen, maar zal deze
stichting niet gebruiken om
zelf noq meer reizen te ma ken
'Met deze stichting willen we
juist iedereen de kans geven
om zich in te zetten voor
cultuurbehoud. Wil willen
de middelen bieden zodat
iedereen zelf zt)n doel kan
bere ike n.'

SOilCE
De Jimmy Nelson
Foundation is nìet de enige
liefdadigheidsinstelling waar
Nelson zich voor inzet. Eerder

dit jaar bezocht Nelson een
week lang kinderarbeid vrije
zones in Oeganda, om daar
samen met'Stop klnderarbeid'
een fotoserie te maken van
Afrikaanse kinderen op school,
iets wat voor veel kinderen
in Oeganda niet moqelijk is

omdat ze worden verplicht
kinderarbeid te verrichten.
Met de foto-expositie #ONCE

wll Nelson op een prettige
manier benadrukken dat je
maar één keer kans hebt om
kind te zijn. Dit is voor Nelson
een ontzettend belangrijke
boodschap. Toen hij op jonge
leeftild op een kostschool
werd achtergelaten moest hij
plotseling echt voor zichzelf
zorgen. Het onbezorgde leven
dat alleen een kind kan hebben
kwam tot een eind, en als dit

eenmaalweg is, komt het nooit
meer terug. Nelson bezocht
Oeganda een week lang en wist
met zijn foto's op een bljzonder
vrolijke manier aandacht te
schenken aan een uiterst trlest
probleem, De foto's die Nelson
tìjdens deze week maakte,
waren een ruime maand te zien
ln de conceptstore Hutspot ¡n

Amsterdam en gingen de hele
wereld over, waardoor hij veel
aandacht voor dit probleem
wist te genereren.

hlord een uriend uan l¡mmy
Vind je hetzelf ook belangrijk
dat cultuur bewaard wordt,
dan kan je helpen. Omdat de
limmy Nelson Foundation is

een stichting is, kan je er geen
lid van worden, maar je kan wel
een 'Vriend van Jimmy'worden.
Voor € 35,- per jaa r word je
vriend en help je bijvoorbeeld
bij de bouw van een Masaaì-
museum in Tanzania. Uiteraard
kun je ook eenmalig doneren. o

Before TheV Pass AuaV
Auteur.Jimmy Nel.son

AantaI pagina's 424
Uitvoering gebonden

|SBN 978 3 8321 97E9 1

Priis € 128,-
Uitgeverii teNeues
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F T FAIR
ZATERDAG 20 MEI & ZONDAG 21 MEI 201

KAMERA
E)(PRESS

et spestacu lai rste foto-evenement
van de Benelux!

RUIM 120 WORKSHOPS EN MASTERCLASSES VAN
BEKENDE FOTOGRAFEN, EDUCATIEVE LEZINGEN,

MEER DAN 70 STANDHOUDERS, FOTOMOMENTEN,
EMONSTRATIES EN SPECTACULAIRE AANBIEDINGEN

VAN ONZE VERKOOPPARTNER
EN VEEL MEER, ZIE DE WEBSITE!

vvvvw.fotofair.nl

Event Center, Beekse Bergen 1, Hilvarenbeek
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De Fotofair 2o17 is hét foto, media en drone evenement voor foto-
-n videoliefhebbers wordt zowel binnen als buiten gehouden over
rreer dan 15ha! Met een educatief karakter wordt ervoor gezorgd,
lat u aan het einde van de dag vol inspiratie naar huis gaat. U kunt
lirect voor de deur parkeren. Nieuw: fotografica beurs!

r/oorverkoop €12,5O,
tVorkshops vanaf €1 2,5O
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Als je veel reist kom je in aanraking met
allerlei verschillende aansluitingen, want
in ieder werelddeel gebruiken ze een
ander soort stekkers. ln dat geval komt
de Jupio PowerVault 6000Travel Adapter
als geroepen, want dat is een adapter
waarmee je zowel in Europa, de Verenigde
Staten, Australië, het Verenigd Konì n krijk
en in Azìë terecht kunt. Heel handig en
ook bijzonder compact, want met al deze
mogelijkheden zou je een groot apparaat
verwachten en dat is deze Travel Adapter
allerminst. Dit soort adapters is niet unìek,
maar waar deze Jupio PowerVault zichzelf

ì

Ë

onderscheidt is het feit dat het naast een
adapter ook een powerbank is waarmee je
dus je telefoon of tablet op kunt laden op
plekken waarje geen stopcontact hebt.
Heel handig alsje voor een paar dagen de
jungle gaat bezoeken ofalsje in een tentje
s laa pt.

De Adapter ìs uitgerust met twee
usb poorten waarmee je apparatuur
tegelijkertijd op kunt laden. De output van
de Adapter is 2.54 en de capaciteit van de
PowerVault is 6000m4h, genoeg power
om bijvoorbeeld je smartphone drie keer

I
ì

Ia"

volledig op te laden. Kortom: een bìjzonder
handig én compact accessoire dat je
ongetwijfeld veel plezìer en gemak geeft
tijdens je reizen.

zien of de lader aan het opladen is én
hoe volje accu precies is. Heel handig
en eenvoudig Om dit ookop reis

mogelijk te maken zijn verschillende
stekkers meegeleverd, zodat je de
Universal PowerVault Charger ook in

bijvoorbeeld Azië kunt gebruiken.
Tot slot is het zo dat ook dit apparaat
van Jupio als powerbank te gebruiken
is. ln dit geval heeft de Unìversal

PowerVault Charger een capaciteit
van 2600 mAh.
Deze universele lader is voor veel
verschillende batterijen en accu's
geschikt en is daarnaast ook nog
een powerbank. Een heel handig
accessoìre voor op reis dus.

Ju oic

Uoõraliepoweropfers
0p reis gaan is ontzettend Leuk, rnaar toch loop ie altiid tegen verrassingen aan als ie ergens aan
de andere kant van de wereld bent beland, Klimaat, cultuur maar ook techniek verschillen vaak
per Land, Jupio Levert op het technisch vlak zeer interessante opLossingen, die ie verbLiif in het
buitenl.and een stuk gemakke[iiker maken,

IEKST flIOAf]TIE

ruPþ POWERUAUII 6000 TRAUEL ADAPTER
Je kent het wel. Na een Lange reis kom je aan in ie hotelkamer en dan kom ie erachter dat
ie stekkers n¡et passen in de plaatseliike stopcontacten, Onhandig, want ie wiLt natuurlijk

ie telefoon, camera's en tablets opladen zodat je altiid genoeg power bii ie hebt om
mooie foto's of video's te maken tijdens ie vakantie.
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IUPþ UNIUERSAL POWERUAULT CHARGER
Een andere handige oplossing van Jupio is de Universal PowerVauLt Charger. Een
powerbank, maaT daarnaast kun ie er ook batterijen en camera-accu's mee opLaden

Voor veel mensen zal het als een
verrassing komen dat je camera-
accu's ook met een universele oplader
als de Universal PowerVault Charger
van Jupio op kunt laden. Dit gaat

echter prima. De Universal PowerVault
Charger is uìtgerust met een
oplaadvlak dat geschikt is voor allerlei
verschìllende accu's en batterijen. Zo
kun je er AA en AAA batterljen mee
opladen, maar dus ook je Li-ion en
Mi-MH camera-accu's. Je zet de accu
heel eenvoudig in het oplaadvlak en
schuift de twee contacten naar de
juiste plek voorjouw accu. Daarna

stopje de stekker in het stopcontact
en licht een display op waarop je kunt

I

a)UL

***

PRO.

***

åd*.*f

OIOIIOTOPRÛ l\]t/IRAVEt GI



REISBOEIfEN
Martin Kerc

Deslinalion
Nowhere
Martin Kers is al bijna 40
jaar professioneel fotograaf.
Hoewel hij in eerste instantie
vooral bekend werd door zijn
buitenfoto's van Nederlandse
landschappen, zoekt Martin
Kers ook mooie landschappen
buiten de landsgrenzen op, het
liefst op zoek naar'het niets'. In

zijn nieuwste boek, Destination
Nowhere, fotografeert Martin
Kers met zijn haviksoog op
indringende wijze de meest
desolate landschappen in
ruige landen als Schotland en
Patagoniè. Destination Nowhere
is een combinatie van oude,
niet eerder gepubliceerde foto's
en nieuw werk van Kers. Kers

weet de lnteresse voor leegte,
overweldigende natuur en
ongebreidelde reislust naar het
einde van de wereld weer te
geven in meer dan 350 foto's.
'Beelden van landschappen
vertellen een uniek verhaal over
onze persoonlijke ruimte en hoe
we ons met elkaar verhouden. lk

wil alleen dingen creeren om met
de wereld te delen.'Aldus Kers.

Robert Eckhardt

Peopleof Nepal
Nepal is een bijzonder land met
wel 60 verschillende volken met
allemaal een eigen cultuur en vaak
een eigen taal. Robert Eckhardt
is aljaren bergbeklimmer en

heeft na tientallen expedities
naar de Himalaya een grote
llefde ontwikkeld voor Nepal.

Toen Eckhardt begin 2015 Nepal
bezocht, kon hlj niet vermoeden
dat het land niet veel later
getroffen zou worden door een
verwoestende aardbeving. Veel
van de prachtige eeuwenoude
gebouwen dle Eckhardt heeft
gefotografeerd zijn i ntussen
helemaalverwoest.
Eckhardt bezocht alle vlakken
van Nepal, van de semi-tropische
Terai, tot het koude Tibetaans
Plateu, om de mensen van Nepal
te portretteren. Het boek toont
afwisselend intrigerende portretten
van Nepalezen, indrukwekkende
landschappen en geeft uitleg over
de verschillende volkeren van het
unieke land aan de voet van de
Himalaya. Ook staat het boek, dat
is uitgegeven na de aardbeving, stil
bìj de gevolgen van de aardbeving
en is het een uitnodiging om, juist
nu, het land te bezoeken.

Verkriigbaar in de boekhandeI
Priis € 39,95
Auteur Robert Eckhardt
tsBN 9789462251594

BorKilj DIGFOIOTRAVEL

Focus op fotografre

Belsfoüogr{ie
Reisfotografie is een combinatie
van veelverschillende
vormen van fotografie.
Nlet alleen wildlife-, straat
en arch itectu u rfotografie
komen aan bod, maar
ook actie-, product- en

onderwaterfotog rafie komen
mogelijk aan bod. Als goede
reisfotograaf moet je dus van
alle markten thuis zijn. In dit
boek, geschreven door Marcel
Scholing en Pieter Dhaeze, wordt
niet alleen de theorie van een
goede foto uitgelegd, maar
wordt ook uitvoerig aandacht
besteed aan de voorbereiding
van een reis, of dit nu een

citytrlp naar Barcelona is of een
langdurig poolavontuur. Ook
wordt in dit boek behandeld wat
je met de honderden foto's kan

doen zodra je weer thuis bent.
Dit boek sluit af met een aantal
casussen, zoals situaties met
slecht weer en weinig licht, om
je praktische voorbeelden te
geven hoe je op elk moment een
mooie foto kan maken. Dit boek
ls rijkelljk geìllustreerd en alleen
al bladeren door het boek werkt
zeer inspirerend.

Verkriigbaar ln de boekhandeI en cameraspeciaatzaak
Priis € 29,95
Auteur MarceI Schotlng en Pleter Dhaeze

|SBN 9789059405431

'Kers gaat
hetLieïst op
zoek naar
'het niets"'

Verkrilgbaar in de boekhande[
Priis € 24,99
Auteur Martln Kers

lsBN 9789089897077

DESTT¡¡T¡[flrit]
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Reisfotografie

Marcel Schol¡ng
Pieter Dhaeze

à

VAN DUUREN MEDIA

ô DIOIFOIOPRÛ Nt/TBAVIt B3



DIGIFOTO TRAVEL ¡Pur t ilrr

CAfIIEßA f\j Kf][] I]BIì{] 1 BRANBPIINT 2¡I\4

OIAIBAGMA I/2 8 SLUITIRIIJÛ I/ì25 SIC ISO 640

'0ok deze foto is genomen bij de Kawah llen vulkaan. 0p

deze foto staat een arbeider tijdens zijn beklimminq van de

krater met een lading rond de 65 kilo waarna hem nog een

lanqe afdalinq naar het verwerkingsbedrijf wacht.'

p
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'De buffalorace vond plaats in Bali, ver builen het toeristische gebied. lk had de laatste jaren al heel wat foto's
hiervan zien passeren en meeslal waren dal foto's in vooraanzicht. lk wou ze een beet¡e anders fotograferen

zodal 1e andere details zief en meer gevoel van snelheid in le foto krijgt. lk heb me iOen gepositioneerd in een

drooqstaande gracht aan een bocht zodai ik laag bij de grond en vrij close foto,s kon nemen.,

TAMIßA []IK(]l\l t]8ÛÛ ERA|\]ÛPl]NT 5f]i!ìI¡ I ÛIAIRAÛMA I/O 3 I STUITERTIJ¡ I/3200 SIT I ISO 5tlN
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Bram Paulussen
'Miin ¡nteresse voor fotografie begon in miin tieneriaren. lk was toen
een echte muziekfreak en ben me toen ook meer in fotografie gaan

verdiepen door foto's van onder andere Anton Corbiin in magazines
zoals 00R. En via Corbiin is dat zo uitgebreid naar andere fotografen
zoals Nachtwey, Satgado en W. Eugene Smith et cetera. Vooral re-
portagefotografie en documentair werk heeft me aLtiid aangespro-
ken. lk ben dan ook fotografie gaan studeren in Antwerpen op de

Karel de Grote hogeschool waar ik in 2005 ben afgestudeerd. Sinds
een paar iaar probeer ik wat vaker te reizen en de weretd wat meer
te ontdekken. En dan gaat de camera natuurliik mee.'

C. Nikon D800
W. brampautussen.be

'Deze foto is genomen in de vulkaan Kawah ljen op ]ava waar in de kraterzich een zwavelmijn bevindt, lkwou hier al lang gaan fotograferen nadat ik erv0or de eersle
keer iets van zag in een James Nachtwey documenta¡re. Vooral omwille van de omgeving en het onlzeltend harde werk. [4eermaals per dag dalen arbeiders af in de

krater om Îe midden van schadelijke gasen zwavel le verzamelen.Ze laden deze gele brokken in speciale manden, die ze op hun schouders naar boven dragen. Hun
vlachlweegt soms tussen de 5o en roo kilo. Deze folo is genomen helemaal beneden in de krater,ìe z¡et in de achtergrond de giflige dampen en hel kratermeer.'

cAMtRA NIK0N 0800 | EBAN0PU¡rT 3ìl\41!l I 0lArffAGMA r/2 8 I St-UtTERTtJ0 t/500 SrC I tS0 200
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Zie het licht n=rei Ceze Pocllichtreizen

Uiif N oorderl¡chtreizen
Het is de droom van menig reiziger en fotograaf. Het zien - en
vastLeggen- van het Noorderlicht, oftewel de Aurora BoreaLis, Hoewel
dit enkele iaren geleden nog voor weinig rnensen was weggelegd,
ziin er tegenwoordig speciale reizen met als doel: het vinden van het
Noorderlicht, Wii zetten viif van deze reizen op een rii,
TTKST ¡,1tNNfl VISSIi]

O BuroSranbrit
Buro Scanbrit biedt reizen aan
naar landen ìn Noord-Europa,
dle allemaal op een unieke
manier gericht zijn op het
bekijken van het Noorderlicht.
Zo is het mogelijk om het
Noorderlicht te bezlchtigen in

unieke glazen lglo's in Finland,
te wachten op het Noorderlicht
vanuit een ijshotel in Zweden
of op de Lofoten in Noorwegen
een bezoek te brengen aan
het Polar Light Center, waar
een Nederlands stel dat daar
onderzoek doet jou een lezing
geeft over het Noorderlicht en
je van poollichtactiviteiten op
de hoogte houdt met een sms-
bericht.

I Infoburoscanbrit.com

O Sawadee
Sawadee heeft een enorm
aanbod aan reizen waarbij het
Noorderlicht centraal staat. De

reisorganisatie biedt niet alleen
reizen aan naar de bekende
Noorderlichtlanden zoals

Finland, lJsland en Noorwegen,
maar heeft ook reizen naar

onherbergzame plekken zoals

Spitsbergen, Groenland en de

Noord- of Zuidpool. Sawadee
heeft reizen voor iedereen, van
fysiek zware trektochten tot
uiterst luxe reizen.

I lnfo sawadee.nI

O Uoigtfravel
VoigtTravel is misschien wel
de meest trotse aanbieder van
reizen naar het Noorderlicht van

dit moment. Het reisbureau biedt dan ook
tientallen reizen naar het koude noorden,
waaronder rechtstreekse vluchten naar
zes bestemmingen boven de poolcirkel.
Om iedere reiziger de grootste kans te
geven het Noorderlicht te zien heeft Voigt
een speciale app ontwikkeld met tips,
webcams en verwachtingen. De sportìeve
Noorderlichtzoekers onder ons kunnen
met Voigt gratis hun wintersportuitrusting
meenemen ln het vliegtuig.

I Info noorderllcht.nL

O Xploretheltlorth
Xplore the North is een kleine reisorganisatie
die de nadruk legt op kleinschalige
avontuurlijke wintervakanties ìn het hoge
noorden. Xplore the North bledt reizen aan
naar kleine maar comfortabele logies, ver
weg van het massatoerisme in Zweden,
Finland, Noorwegen en lJsland. Het team van

Xplore the North bestaat uit Nederlandstallge
hosts en plaatselijke gidsen en iedereen heeft
minstens twee winters reiservaring in het
hoge noorden.

I lnfo xpLorethenorth.nI

O BelugaAduenture¡
Beluga Adventures is ook een kleine
relsorganisatìe en richt zich op reizen naar
alle poolgebieden. Beluga Adventures biedt
niet alleen reizen aan naar Scandinavië
ofCanada, maar bezoekt ook reizen naar
poolgebieden op her zuidelijke halfrond. Zo
kan je met Beluga Adventures onder andere
Patagonië, Antarctica en de Falklandeìlanden
bezoeken. Strikt gezien heb je hier geen
Noorderlicht maar spreken we hier over het
Zuiderlicht, maar een kniesoor die daar op let.

l .lnfo beLugareizen.nL

B6 DIOIFOTOPRO f\]L/TRAVEL O
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Kamperen aan een meertje in Glaskogen. Erziin geen voorzieningen, maar dus ook geen lastige mensen om le heen. Leica 14z4o met CV15/4,5.

Joerl van der Kloet
Joeri van der Ktoet is documentair (huweLijks)fotograaf
die een medische carrière verruitde voor een Leven aLs

fotograaf en schriiver. Hij schiet bruiLoften in zijn eigen
documentaire stiiI en verzorgt aI iaren popul.aire workshops
W. nordic20l6.com, ioerivanderkloet.com, Iuta.nI

fotograferen. Bovendien leerde onze laatste lange reis
ons dat vooral de buitensportavonturen de meeste
voldoening gaven. En zo begon het plan langzaam
vorm te krijgen. We zaten urenlang in gldsen, boeken
en op internet te stru¡nen naar informatie. Met
trektochten te voet hadden we beiden voldoende
ervaring, maar we ontdekten al snel dat Scandinavië
ook op het water veel te bieden heeft. En zo kwam
er een kano, opvouwbaar en van Noors fabrikaat.
We verruilden onze hatchback voor een SUV met
vierwielaandrijving. We kochten peddels, zwemvesten,
een satel I iettelefoon, merinowollen onderbroeken.
En we werkten aan onze vaardigheden:alle mogelijke

peddelslagen op vlak- en wildwater
passeerden de revue in verschillende
cursussen, we fristen onze EHBO-

vaardigheden op, leerden vuur maken
met een magnesium'firesteel'en in de
tussentijd deden we alles om topfit te
worden.

En dan de verslaglegging, hoe wilden we
dat gaan doen? Mijn Leica M-systeem
leek een logische keuze voor deze

tocht: fullframe, licht, compact en uit m¡jn arsenaal
objectieven kon ik best een aardige selectie maken.
Een Sony A7S zou voor het videowerk worden lngezet
en met een handig adaptertje konden we eenvoudig
lenzen uitwisselen. Vlak voor ons vertrek lanceerde >

"Dat zou ik ook wel willen joh'l
roepen de meeste mensen, als we ze

vertellen dat we vijf maanden lang
door Scandìnavië zullen reizen.Te
voet en per kano, voegen we er dan
aan toe. En we zullen overnachten
in een tent. Maar dat maakt het voor
de meeste mensen die buitensport
alleen uit de bladen kennen alleen
maar romantischer. Die zien vooral de
adembenemende zonsondergangen,
knapperende houtvuurtjes en
idyllische kampeerplekken. De
real¡teit is ietwat genuanceerder:
je st¡nkt, hebt honger, alles doet
pijn en er lijkt vaak geen einde aan
te komen. Maar toch ìs het iets dat
we niets liever willen. Na jarenlang
van voor- tot najaar een aanzienlijke

'Het is biina onmoset¡¡k
om te ve'rtetten wät uie

hebben sevoeld deze
afgelop-en maanden'

hoeveelheid bruiloften te hebben
gefotografeerd, workshops te
hebben gegeven en andere klussen

te hebben gedaan, vonden we het
tijd voor een'breakl Even iets heel
anders.Terug naar waar het allemaal
was begonnen, want het was in de
bergen dat ik leerde schrijven en

t0
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Leica een gloednieuwe waterdichte en
stootvaste camera: de X-U. Of ik hem
even víjf maanden wilde uitproberen?
Tenslotte zou de GoPro Hero 4 ons
onder alle omstandigheden van goed
videomaterìaal moeten voorzien. Maar
ook de tassen moesten op de schop. Waar
ik normaal gesproken uitsluitend werk
met Bill¡ngham - voor de nette klussen
- en LowePro - voor de vuile klussen -,
zouden de'werkomstandigheden' nu
vooral nat worden. Een tweetal tassen
van Ortlieb bood uitkomst: een kleínere
voor mijn Leica M en een wat grotere
voor de videospullen. Twee statieven
completeerden de foto-u itrusti n g:

een tafelstatiefje voor de lichtgewicht
wandeltochten en een solide carbon
Gitzo voor tochten waar een kilootje
exlra geen probleem rcu7ijn.

7me¡:Glaskogen
lkzit op een kiezelstrandje op een
eiland in het gigantische Glasfjorden
meer. Ondanks dat het nog vroeg in het
seizoen is, tikt de thermometer vandaag
de twintig graden aan. Recht voor me,
zo'n vijftig meter verder, is Anita aan

het pootje baden na een prachtige dag
peddelen. lk pak de X-U en schiet wat
plaatjes van het tafereel. Behalve op de
camping, waar we de auto díe ochtend
hebben achtergelaten, hebben we
vandaag niemand gezien. We hebben
hout verzameld voor een vuurtje en
de tent staat een eindje verder tussen
de bomen op een redelijk vlakke plek.
In dit land mag je nog wildkamperen
en is dit zelfs bij wet vastgelegd.
Wilje meerdaagse tochten maken,
kun je eigenlijk ook niet anders dan
wildkamperen. En wat mij betreft valt het
ontbreken van voorzieningen volledig
in het niet bij de vrijheid die dÌt oplevert,
We slapen als rozen.

13 mei.'Glaskogen
Waar we zes dagen geleden vrijwel
zonder moeite over het spiegelgladde
Glasfjorden peddelden, moeten we
nu alles op alles zetten om onze kano
overeind te houden. Grote, zwarte
golven tillen de kano soms zomaar een
meter op. Hoewel we hebben getraind
op dit soort situaties, zijn deze golven
toch echt hoger en is de kano zwaarder

beladen. Fotograferen is onmogelijk. Je peddel
überhaupt loslaten is geen optie. Hard vooruit,
contact houden met het water, een beetje
insturen op hele hoge golven is het enige wat
we doen. Er is geen tijd voor pauzes of rust,
want laat je je peddeleven los, lig je een minuut
later weer waar je vijf minuten hard voor hebt
moeten werken. Over een stuk waar we normaal
een uurtje op zouden varen, ploeteren we
meer dan zes uur.Je krijgt het nooit cadeaul"
schreeuw ik naar Anita, die voorin de kano
geknield zit. Ze roept iets terug, maar ik versta
het niet, Haar woorden gaan verloren in de wind
Aan het einde van de middag komen we bij de
auto aan. We knopen de kano op het dak en
stappen met bruin verbrande gezichten en een
glimlach van oor tot oor in de comfortabele
autostoelen. Een uurtje later staan we voor het
eerst sinds een week onder een warme douche,
Het begin kan niet beter.

18 mei: Fulufiället
Het contrast kan bijna nlet groter zijn dan met
een week geleden. Waar we op het Glasfjorden
nog in korte broek in onze kano zaten te zweten,
staan we nu ineens tot aan onze knieën in de
sneeuw. Onze eerste voettocht vindt plaats
ìn Fulufjället, het jongste nationale park van

Ri,

tt

We ziin ijs- en ¡jskoud na een dag wildwatervaren in de regen, Anita blaast op haar handen om weer een beetje gevoel in haar vingers te krijgen, Leica X-U.
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Spiegelqladde meren, duizenden rolseilandjes en een afwisseling van berken en dennen. Zweden is werkeliik magnifiek. leica l'.4240 met CV15i 4.5

Zweden. De kano ìgt in de auto, zorgvuldig
gedroogd en netjes opgerold. Onze
waterafvoerende waadschoenen hebben
we verruild voor hoge leren bergschoenen.
"Hadden we toch die verdraaide
sneeuwschoenen moeten meenemeni grap
ik naar Anita. A na een uur weten we dat
deze tocht niet haa baar is. Aangekomen
oo de loogvlal.te za<l.en wp ner enigê
regelmaat veelte diep in de sneeuw. Niet
ver van de rand van het plateau vinden
we een hut met droog hout en smalle
stapelbeddon.Wo t ,n de enign rrcrçen in

een schitterend witte wereld.

4iuni; Rogen
"llet lijkt net a sof we hier van de wereld af
kunnen varen'i zegt Anita petnzend. "Zoiets
geks heb ik nog nooit gezienll En ik deel het
gevoel. lk voe hler ook, veel meer nog dan
in andere gebieden, de vo strekte leegte.
En tevens de kin¡etsbaarheld van ons team.
Want als 1e het goed bekilkt, is het enige dat
ons scheidt van een diep, donker, ijskoud
en kilometers ang meer, een boot;e van

PVC, wat aluminium stangen en een foam
mat van een ha ve centimeter. Natuurlijk,
we hebben zwemvesten, droogbroeken,
'bail-out-bags'én de vaardigheden
om binnen lwtre m.rutÊt weer 'ì een

orrgeslagen kano te klimmen, maar toch,
het zal maar mis gaan. Een jaar geleden
waren er l¡ier drie grote kerels, ook in een

kano, waarschijnlijk met vee slechter weer.

Zij s oegen om en geen van de drie heeft
het kunnen navertellen. Rogen 1s desolaat
en niemand zal je zie) en kunnen helpen
als er iets gebeurt. Misschien is het juist die
desolaatheid die zo'n aantrekkingskracht
op ons uitoefent, want hier tussen
eeuwenoude bomen en de prachtige chaos
van rolsblokken vinden we onze draai.

2iuli:Rondane
We zijn moe. Echt moe. Het voortdurende
buiten zljn en de ongemakken die
daarbij horen, stapelen zich op. We ziln
naar Noorwegen verkast en de kano zal

nu voorloplg in de auto b Ìjven liggen,
De komende zes weken zal er vooral

gelopen worden. Ons ambitieuze plan,

het doorkruisen van Rondane, Dovrefje I

en Trollheimen, een voettocht van zo'Ì1

tweehonderdvijftig kilometer, strandt al

vrij snel. We hebben simpelweg niet de

energle om de obligate twintig kilometer
per dag te voltooien. Elke avond als we ln

'Het klinkt als
het ult¡eme
iongensavontuur'

onze lichtgewicht tent lìggen, gaat het
over de energievoorraad. Ondanks de

relatief lichte rugzakken en ons moordende
trainingsschema van afgelopen laar, persen
we er met veel moeite een kilometer of
vìjftien per dag uit. Maar dat is niet a les.

Er gaan soms dagen voorbil dat ik geen

enkelefoto maak,"lk heb echttotaa geen

inspiratie'f verzucht ìk bij Anita. ;
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De dagelijkse foto van onze slaapplaats, met
ons er bij poserend, maken we allang niet
meer. We zijn al blij als we de tent droog
kunnen opzetten en het warm genoeg is

om ons prakje van de gasbrander buiten
op te eten. De laatste dagen regent het zo

vaak, dat we alles, werkelijk alles, in onze tent
van één meter twintig bij twee meter tien
moeten doen. En dat ls krap. Ook tijdens het
wandelen moet ik me er echt toe zetten af
en toe een foto te maken. Heel afen toe, heel

voorzichtig, praten we over stoppen,'Als we
er geen lol meer in hebben, moeten we er

mee ophouden', vindt Anita. Ze heeft gelìjk, ik

weet het, maar ik wil nlet toegeven. Niet aan

een project waar we meer dan een jaar aan

hebben gewerkt.

15 iuli: IDovrefiell
Er is maar weinlg zo bevredigend als het
voltooien van een tocht. Rozig van de
plotselinge warmte in de bus kljken we
naar buiten, terwijl het vrijwel boomloze
landschap aan ons voorbij trekt. We hebben
ons net tegoed gedaan aan vers brood,
muffins, appels en sap. Het begint inmiddels

een ritueel te worden. Als we'op tocht'
zìjn, leven we van muesli, pasta, noten en

chocolade. De hoeveelheden zijn afqepast:
ik eet vierhonderd gram per dag, Anita nog
mìnder, En zodra we weer in de bewoonde
wereld zijn, lopen we hongerig de eerste de
beste supermarkt ìn, We kunnen ons nog net
inhouden tot na de kassa, maar daarna is het
elke keer weer schrokken geblazen. En altijd
weer is het oog groter dan de maag.

Dovrefjell had veel in z'n mars: regen, sneeuw,
white-outs, wind, eìndeloze morenes waar
we nog geen één kilometer per uur haalden,
maar we ploeterden er door heen. En we
genoten er ook van. Het lljkt alsof we uit een

ander energievaatje kunnen tappen.

8auguslus.'Sarek
Al bijna twee dagen staar ik naar het tentdoek,
liggend op mijn slaapmat, half in de slaapzak.

lk draai me ìnmlddels elke tien minuten om,
want lk lig nu alzo lang, dat geen enkele
houding echt comfortabel is. lk spits mijn
oren: is het nu eindelijk opgehouden met
regenen? Nee, toch niet, het blijft tikken
op het doek. lk zucht en kijk nog eens of ik

tl\lrrRVlrur I J0rBt \iAf\l DrR KL0rT DIGIFOTOTRAVEL

misschien een bericht heb gemist op
de satelliettelefoon. Ook al weet ik
wel beter: het ding maakt zo'n herrie
dat een bericht zelfs op tien meter
van de tent nog wel te horen is. Aníta
vloog een week geleden terug naar

Nederland en ik ben in m'n eentje
een van de laatste wildernissen van

Europa in getrokken. Na Dovrefjell
maakten we een aantalandere
tochten, maar de fut was er ult. We

hadden het beiden zwaar,maar tkzaq
hoe Anita het langzaam aan steeds
moeilijker kreeg. En dat ging tussen
ons in staan. Nadat de bom barstte,
hakten we de knoop door. Anita terug,
lk alleen verder, tot ik er genoeg van
zou krijgen."Totale mislukking!", app ik
naar vrienden in Nederland. Gestrand
na drie maanden, precies op de helft
van de tljd die we hebben vrijgemaakt,
Alle filmapparatuur is terug naar

Nederland. lk heb geen zìn om meer
mee te sjouwen dan strikt noodzakelijk
is. Er blijft één Leìca M en een setje
lenzen over. Met mijn tafelstatiefje kan >

Midden in de bergen van Rondane, een van de mooiste kampeerplekken, Sony A75 met CV15i4.5.
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ik mezelf als figurant op de
plaat zetten. Gisterochtend
zag ik een meter of vijftig
van mijn tent een rendier
voorzichti g sn uffelen.
Vandaag durft hij dichterbij
te komen: ik hoor hem rond
de tent stommelen. Als ik de
rits opentrek, kijkt hij me even
aan en rent dan weer weg.
lk voel me als Kevin Costner
in'Dances wìth wolvesi
Ondanks dat het de eerste
keer is dat ik voor langere tijd
in m'n eentje een afgelegen
gebied in trek, - in Sarek zijn
geen paden en dat maakt
het gebied totaal ongeschikt
voor beginners - voel ik me
prima op m'n gemak. Gisteren
had lk even een benauwd
moment toen ik bij een lastige
rivierdoorwading bljna kopje
onder ging, maar ik voel me
hier thuis. Het enige dat me
zorgen baart, is dat Anita
het thuis niet goed heeft. Ze
vermijdt contact met mensen,
om geen vragen te hoeven
beantwoorden. Het is alsof ze

halverwege een spannende
film ineens de bioscoopzaal

uitgegooid is en ik begrijp
precies wat ze bedoelt,

25seplember
Het is onze laatste peddeldag.
Inderdaad: ónze peddeldag.
Anita vloog op 15 augustus
weer terug en ik haalde haar
op in Kiruna, Noord Zweden.
Vanaf die dag deden we alles

anders. We vergafen onze
planning, onze'must-see listl
ons moordende schema. We
maakten een schitterende
trektocht door Padjelanta,
zaten meer dan een etmaal
een storm uit in de tent,
namen de tijd om te herstellen
van onze lnspannlngen,
bezochten wat stadjes om
toch wat cultuur op te snuiven
en legden niet meer elke

meter die we liepen vast op
video en foto. En tijdens de
laatste kanotochten stonden
we soms drie dagen op
dezelfde plek met onze tent.
Vanuit dle plek maakten we
korte peddeltochtjes, zodat
we onze middagen'vrij'
hielden om brood te bakken,
lepels uit hout te snijden en in

onze boeken te lezen. Voor het eerst
in maanden voelden we de rust die
we zochten. Urenlang keken we naar

het water. Naar zonsopkomsten en

zonsondergangen. Soms zwljgend,
soms filosoferend over de toekomst.
En nu komt het einde lneens heel

dichtbij.

Ie weet dat dit de laatste meters
ln Zweeds water zijn toch?'vraag
ik Anita, terwijl we een kleine baai

ln peddelen. Ze knikt zonder lets te
zeggen. Vlak voordat de boeg de
bodem raakt, springt ze geroutineerd
uit de kano en qrijpt ze het touw
aan de voorkant. Trots zie ik hoe
makkelijk het haar inmiddels afgaat.
Niet alleen stuurt ze onze boot met
verrassende precisie een keerwater
in op een bulderende rivier, maar
ook doorwaadt ze heupdlep water,
maakt ze in no time een mooi
kookvuurtje, legt ze mastworpen
om bomen en harlngen en zet ze

de tent lnmiddels net zo strak op
als ik. En als ik zuchtend m'n rugzak
overhoop haal op zoek naar m'n muts,
wijst zij op m'n jasza k:"Daar heb je
hem vanmorgen in gefrommeld joh'i
We slepen onze trouwe boot het
strandje op, omhelzen elkaar, zetten

Tlps van Joerl
' Gewicht is op een stedentrip
bel.angriik, maar op een

buitensport avontuur
doorstaggevend. Etke gram
tett. Neem dus alteen mee
wat ìe echt nodig hebt.

' Zorg er voor dat je camera
zoweL goed beschermd is,

maar zeker minstens zo

goed toeganke[iik is. De

Leica X-U maakte in die zin

een groot verschiL.
. Vermiid het werken met
verschittende camera's. Wii

moesten we[, vanwege wat
Logistieke probtemen, maar
het is Lastig om één uniform
beeld te kriigen met een

diversiteit aan apparatuur.
' Waar normaaI gesproken

35mm en 5Omm miin
favorieten ziln, gebruik ik

buiten zoweI groothoekiger
(15mm en 21mm) als
[angere [enzen (90mm)
om het tandschap meer te
kunnen Laten'spreken'.

' Geen enkete foto is het

waard om ie Leven voor
te riskeren. ln lastige
witdwaterpassages en op

steite sneeuwveLdies met
diepe afgronden laat ik miin

camera in de tas.
' Maak er een gewoonte van

ie camera uit te zetten. Dat

scheeLt ie in batteriien in

ie tas.
. Neem al' ie rommel mee,

begraaf of verbrand je

toitetpapier (echte bikkets
gebruiken trouwens mos
voor dat doeLeinde) en Laat

geen sporen achter.

de camera op het statlef
en posteren onszelf in het
laatste straaltje zonl icht
dat door de bomen valt.
Het is bijna onmogelijk
om te vertellen wat we
hebben gevoeld deze
afgelopen maanden,
zonder in allerlei clichés te
vervallen. Het was anders
dan we hadden verwacht.
Niet beter, of slechter,
maar vooral anders. Eén

ding staat als een paal

boven water: het was een
grandioos avontuur. o

Na maanden in het licht te hebben geslapen, zijn de nachten nu weer donker. [eica M9 met CV 15/4.5
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Reizen kan soms best wat voeten in
de aarde hebben, zeker alsje kostbare
apparatuur mee wilt nemen naar je

bestemming. Fotograferen in een
ver land is natuurlijk prachtig, maar
zie je spullen daar eerst maar eens

ongeschonden te krijgen. Een goede tas

of koffer is onontbeerlijk. Belangrijk is dat
er genoeg ruimte is om alje spullen mee

Deideale
Fotograferen tiidens een verre reis is prachtig, ie kunt op exotische pLaatsen de
mooiste foto's maken. Maar hoe vervoer ie ie fotospuLLen veil.ig, con-ìfortabel en
compact, zowel op weg als op Locatie? We probeerden enkele modellen voor ie uit
TEKST JASPIB VAN BLAOIL

Think Tank Airport lnternational V3 0

REIZE]I OP ROLIEÍTES
ALs ie als fotograaf op reis gaat wilie dat ie spullen zo veilig mogeliik vervoerd worden.
Je vaak zware en kostbare apparatuur wil je dan ook het Liefst zo dicht mogetiik bii ie houden,
aLs handbagage dus. De Think Tank Airport lnternational V3.0 is de ideale foto-troLLey om ie
spullen gemakkeliik en veiLig op de plaats van bestemming te brengen.

te nemen, want een keuze maken is geen

optie. De keuze tussen een teleobjectief
of een prime wil je ter plekke kunnen
maken, maar daarvoor moet je ln
eerste instantie welje hele assortiment
spullen mee kunnen nemen naar je

reisbestemming. Je hebt dus flink wat
ruimte nodig, maar wel in een compact
formaat dat je als handbagage mee kunt

nemen in het vliegtuig. Je dierbare fotospullen
wilje niet in een volgepropt bagageruim
terugvinden. Daarnaast weet je ook niet precies

hoe ze met je spullen omgaan zodra jeze
afgeeft op de luchthaven en dat kan vooral voor
objectieven desastreuse gevolgen hebben.

túielen
DeThinkTank Airport InternationalV3.0 is in dit
geval een goede keuze. Het formaat is relatief
compact, maar er ls binnenìn voldoende ruimte
voor je apparatuur. Daarnaast past hij in alle
opbergcompartimenten ìn een vliegtuig én

loopt hij ook noq eens op wielen. En wat voor
wielenlThinkTank was niet tevreden met de
kwaliteit van de al verkrijgbare wielen, dus
hebben ze voor hun serie Airport-tassen eigen
wielen ontworpen.
En het moet gezegd, ze rijden werkelijk
heerlijk. Zo'n soepele rolkoffer of -tas hebben
we nog nooit in handen gehad. De wlelen
draaien geruisloos en soepel rond en keer op
keer verbazen we ons over het gemak en de
souplesse waarmee de toch best grote tas te
manoeuvreren is. Het uitschuifbare handvat
werkt ook erg fìjn en soepel, iets dat je ook
redelijk vaak anders ziet bij rolkoffers.

Ueilig
Naast de souplesse blijkt ook de beveiliging van

de tas van grote klasse. Buiten het feit dat je als

fabrikant weinig kunt doen tegen complete
ontvreemdlng van de tas, je rolt hem natuurlijk
zo achter je aan als diel is er alles aan gedaan

doorThinkTank om je fotospullen zo veilig
mogelijk op te bergen in de rollende fototas.
De ritsen zijn speciaal ontwikkeld en niet open
of kapot te krijgen met een schaar of mes.

Daarnaast is de tas compleet gevoerd tegen
opensnijden en kun je de ritslopers vastzetten
en via een slot onbereikbaar maken voor

'Tiidens onze
test is de Think
Tank een fi¡ne

en zeer

9B
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Think Tank Shape Shilter
20 GNOOTALS IE WE]ISE]I
EenmaaL op Locatie aangekomen is het tiid voor een ander soort fototas, want met een
rolkoffer door de iungle riiden is natuurliik geen goed plan. Draagcomfort is dus een belangriike
vereiste, naast een flink volume. Want ie wilt in de jungle zowel de paarse kaketoe als het
weidse uitzicht vast kunnen Leggen. Kortom: tiid voor de Shape Shifter.

kwaadwillende lieden. De tas

is overigens ook via een ander
geìntegreerd kabelslot vast te
zetten aan een willekeurig ander
voof werp,

Uariabel
Zoals we gewend zijn van
fototassen is de binnenzljde
variabel in te delen door middel
van een vakjessysteem dat
je met klittenband vast kunt
zetten op iedere gewenste
plaats. Hoe exotisch je
camera olobjectief dus is, er

De Shape Shifter van Think
Tank is een fototas die zichzelf
aanpast qua grootte, afhankelijk
van wat je er precies ln stopt.
Zonder of met weinig inhoud
is het een compacte en relatief
platte rugzak, maar helemaal
volgeladen is het opeens een
volwaard ige grote backpack.
Op die manier kun je altljd
alle apparatuur meenemen

is altijd een ruimte op maat
te maken. De tussenschotten
zijn ook bijzonder steviq en
daarbij toch zacht. Naast het
hoofdcompartiment is er in de
tas nog volop andere ruimte
beschikbaar voor bijvoorbeeld
geheugenkaarten,je 1 5 inch
laptop of je tablet. Aan de
buitenkant kun je overigens een
statief bevestigen.

Conclusie
Tijdens onze test is de Think
Tank een fijne en zeer soepele

die je wenst, maar is je tas nlet
onnodig groot en lomp als je
alleen met je dslr plus prìme
of compacte zoom op pad
gaat. En het fljne is, de tas past
zichzelf aan jou aan en je hoeft
de grootte van de tas dus niet
handmatig bij te stellen via
ingewikkelde procedures.
Verder is de tas voorzien van

de nodige opbergvakken, zoals

reisgenoot gebleken. Het is

best een grote tas, maar dat
heb je ook nodig als je alje
fotospullen mee wilt nemen op
rels. De tas ls met een prijs van
meer dan vierhonderd euro nìet
goedkoop, maar hij is dan ook
van onbesproken kwaliteit en

zoals altljd kost dat geld Als je
kiest voor deze rollende tas ben
je in ieder geval verzekerd van
een veilig en bijzonder soepel
vervoer naar je reisbestemming.
Een hele geruststelling, die best
een investering waard is.

je wenst van een fototas. ln de
tas ¡s naast je fotospullen nog
plaats voor een jas, eten, je
smartphone en je laptop.
.Je statief kun je centraal op
de achterzijde van de tas
bevestigen, zodat de tas ìn

balans blijft, Om een goed
d raagcomfort te gara nderen
zijn de draagriemen en het
schouderharnas zacht qevoerd.

SpecLficatles
Priis€447,7t
ln de Airport-serie ziln ook
kteinere versies Leverbaar, aI

vanaf € 199,-
Af metingen

35.6 x 53.3 x 20.3 cm
Gewicht 4.3 kg

lnfo tranEcontinenta.nL/

thinktank

S p eclftcatles
Priis € 279
ln de Shape Shifter-serie
ziin ook andere versies
leverbaar, aL vanaf €244,-
Afmetingen 48 x 30.5 x
18cm

Gewicht 2 kg

lnfo transcontinenta.nt/
thinktank

'De Shane
Shifter rian

Think Tank is
een fototas
die zichzelf
aanpast q_ua

grootte'

ûilttûl] r
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MindShilt rotationl B ¡" ProfessionaI
SIIEI BII IE SPUIIETI
Een andere optie is de MindShìft rotationlE0' Professional., Een erg degeliike fototas voor
het ruige werk, met een verrassende extra mogeliikheid, Deze tas is uiterst geschikt voor
fotografen die veel waarde hechten aan de snelheìd waarmee ie lotospuLLen te bereiken ziin.

Misschien heb je het weleens meegemaakt. Alje
spullen zitten veilig opgeborgen in je fototas en
dan opeens doet zich een fotogenieke situatie
voor. Een uiterst zeldzame vogel vliegt opeens

In de stad benje graag wendbaar en als het kan ook
nog een beetje stijlvol. Een grote fototas is daar niet
op zijn plaats, dus verruil je deze voor een handzaam
alternatief.ThinkTank biedt je de Retrospective 6,

een stijlvol en compacte tas die er ook nog eens
leuk uitziet. Hij is gemaakt van een beige safari-
achtige ruwe stof en komt met een zachte draagriem
voor overje schouder. Ondanks de bescheiden
omvang past er toch erg veel in de tas. Hij is speciaal
ontworpen met de compacte systeemcamera in
gedachten, maar ook een dlsr met of zonder grip
past gewoon in deze tas. Grote teleobjectleven
ku n je maar beter thu islaten, maar daar heb je als

straatfotoqraaf ook niet zoveel aan.

De Retrospective maakt, zoals de naam doet
vermoeden, een retro indruk en de stof lijkt gemaakt
voor de eeuwigheid. De tas is ook niet al te stijf

van opzet, zodat de tas zich ook in zekere

mate aanpast aan de inhoud. Al met al is de
Retrospective 6 een erg fijne en stijlvolle fototas
die ideaal ls voor in de stad. Hij ziet er daarnaast
ook stijlvol genoeg uit om eventueel voor andere
doeleinden te gebruiken. Legio mogelijkheden
dusl

Speciftcatles
Prlis € 172,50
ln de Retrospective-serie
zlln ook andere versies
Leverbaar, aL vanaf € 139,-
Afmetingen 34.5 x 20 x
17cm

Gewicht 1.2 kg
lnf o transcontinenta.nt/
thinktank

voorbij of je staat oog in
oog met een witte tijger.
Dan is het wel zo fijn als
je snel bij je fotospullen
kan, zodatje deze
situaties toch nog op
beeld vast kunt leggen.
Vaak is het echter een
gedoe om bij je spullen
te komen en moet je
je rugzak daarvoor op
de grond zetten en.
open ritsen. Bij de

rotation 1 80" Professional
is dat echter niet zo.

Deze fototas, die zich

verder gedraagt zoals
iedere andere fototas,
heeft een partytrick. Sta
je oog in oog met de
witte tijger, dan trek je
eenvoudig het onderste
compartiment van de
rotation 1 80" Professional
naar voren en pakje
daarult je camera. ln feite
is het een tas in een tas.

Dit losse compartiment
schuift snel een

eenvoudig langs een
riem over je buik, zodat
het draaibare gedeelte
gemakkelijk blnnen
bereik komt. Zo kun je
razendsnel bij je spullen
en mis je nooit meer een
uniek fotomoment. Het
systeem werkt, na enige
studie, feilloos en kan
echt een uitkomst zljn.
Nu de witte tijger nog.

Sp eclftcaties
Prils € 349,-
ln de Rotation 18O-serie

ziin ook andere versies
leverbaar, a[ vanaf € 1Bg,-
Afmetingen 35.5 x 30.5 x
20.3 cm
Gewicht 2.5 kg
lnfo transcontinenta.nL/
mlndshift

'Zo kun ie
razends'nel,
bii ie
s¡iü[bn'

Retrospective 6
COITIPACT Eil STiltUOL ilI DE STAD
Na enkele dagen iungle ben ie vast toe aan iets anders en een dagie straatfotografie in de plaatselijke
metropooL is dan een verfrissend idee, Je dslr met teleobiectief verruiL je voor een compacte systeemcamera
en de grote fototas maakt pLaats voor een compact en stiiLvoL aLternatief, de Retrospective 6 van Think Tank.
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Jupio Batterygrips
Kwaliteit met 3 jaar garantie voor de
veeleisende fotograaf

. Dezelfde look-and-feel als de originele grip

. Dezelfde functionaliteiten als de originele grip

. 100% compatible met uw DSLR camera's

Jupio PowerVault DSLR
Portable accu voor extra gebruiksduur
van uw DSLR camera inclusief holster

. 3800mAh / 28Wh capaciteit + USB output

. Aansluiten op de camera via de accu-adapter

o Beschikbaar voor alle populaire camera's

Canon LP-Eó

Canon LP-EB

Nikon EN-8114

Nikon EN-E115

Sony NP-FW50

JPVOs1 O

JPVO51 1

JPVO52O

JPVO521

JPVOs3O

Jupio artikelnr.Met accu adapter voor

Kiik voor meer Jupio producten en de verkoopadnessen op www.jupio.nl
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AmiVitate
Ami Vitate is een Amerikaanse fotografe die voornametiik voor NationaI Geographic
werkt. De afgelopen acht iaar richt ze zich vooral op de natuur en mitieu. Haar foto's
ziin gepubticeerd in beLangriike internationate tijdschriften zoaLs NationaI Geographic,

Adveriture, Geo, Newsweek, Time en Smlthsonian. Ze heeft ook geëxposeerd bii

internatìonate tentoonstettingen, waaronder: Visa pour L'lmage, Perpignan, Frankriik;
Reporters Sans Frontiers, Pariis; FotoArt FestivaI in Po[en; 0pen Society lnstitute en

de Verenigde Nat¡es in New York. Ami is ook een Nikon ambassadeur.

W. amivitate.com

en
zofgenouefm
Het is niet gemakkeliik om een etiket op Ami Vitale te plakken, Je kunt haar zien
als een oorlogsfotograaf als ie kiikt naar ouder werk, maar ie zou haar ook
gewoon fotoiournaList of misschien zelfs natuurfotograaf of reisfotograaf
kunnen noernen, We gaan in gesprek met deze veelziidige Amerikaanse,

IIKsT OBI TE [1Al\j TOTOTBAFII A[4 VIIALI

Ami is in ieder geval een National Geographic
fotograaf die vele prijzen heeft gewonnen,
waaronder de World Press Photo Awards
(2003, 200s,2012,2014 & 201 s), de NPPA,

lnternational Photo's ofthe Year en Photo
District News Award. De Zuid-Aziatische
Journalists Association reikt haar de
Daniel Pearl Award uit voor uitstekende
printkwaliteit rapportage over Zuid-Azië en
haar verhalen hebben beurzen toegekend
gekregen, waaronder de allereerste Inge
Morath beurs van Magnum Photos, de Canon
Vrouwelijke Fotojournalist Award voor haar
werk in Kasjmir, en de Alexia Foundation for
World Peace beurs.

Je bent opgeleid journalist en werkte voor
Associated Press als redacteur, maakte foto's
als amateur en begon als een professionele
fotograaf min of meer per ongeluk, toen je je
zus bezocht in Guinee-Bissau.
la, ik heb daarna een werkbeurs aangevraagd
en fotografeerde al snel conflicten over de
hele planeet gedurende een jaar of acht.

Angola, Afq hanistan, Sierra

Leone, plaatsen waar je nooit van
gehoord hebt in West-Afrika, lsraël

en Gaza, Kashmiri

Het is moeilijk voor te stellen wat
je hebt gedaan, je ziet eruit en
praat als een elegante vrouw,
niet het tomboy-type dat je zou
verwachten.
'Ja, ik weet het, ik had mannelljke
collega's die bezorgd waren en

me vertelden: "Je hoort hler niet".

lk antwoordde met "doe gewoon
je werk, maak je geen zorgen
over mij", en het grappige is dat
zij deqenen waren die beroofd
werden.' Amy lijkt min of meer
dezelfde strategie als Stanley
Greene te volgen: op de een of
andere manier in nauw contact
Staan met de mensen waar ze is

en via deze weer kennismaken
met anderen. Haar start in Guinee

Bìssau wees haar min of meer de
weg naar deze werkwijze, omdat
haar zus daar een geliefd persoon

was. Maar zij lijkt deze methode
zelfs op dieren toe te passen, door
het dragen van een boompak en

een pandapak als middel om door
dieren geaccepteerd te worden.

Was er iets in je jeugd dat je ertoe
aanzette om zulke dingen te doen?
'lk weet nìet waar dat gevoel van
gerechtigheid vandaan komt. Maar
ìk had dat altijd al, de behoefte te
communiceren en op zoek te gaan

naar de underdogs.'

Maar je bent niet het type persoon

dat bang is.

'Nee. lk heb veel angsten, maar
omhels ze allemaal en mljn
levensmantra ls de angst omarmen
en accepteren. Dat is wat ik heb
gedaan. lk kijk nu terug naar de )
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dingen die ik heb gedaan en ik
weet niet of ik ze weer zou doen.
Voor de meeste mensen ìs het
waarschijnlijk idioot, maar voor mij
was het gewoon. '

'Het gaat me om de verhalen,
daarom doe ik dit werk.
lk denk niet dat je jezelf

oolt kunt veranderen in de
spreekwoordelilke vlieg op de
muur. lk ben echt geëngageerd
en probeer een goed begrip te
krijgen van de situatie. lk denk
dat je vertrouwen nodlg hebt
om goede verhalen te krijgen.
Je hebt tijd en geduld nodig om
diep te gaan en ik investeer zeker
een hoop tijd en energie. Dat
betekent niet dat ik niet hard moet
werken voor foto's. Een van mijn
collega's zei laatst tegen me: "Ach

het moet zo gemakkelijk zijn als je

zoveel tijd hebt'i maar het is nog

steeds vrij moeilijk om de foto's te
maken. lk wil namelijk weten wat
de waarheid ìs van de mensen
wier verhalen ik vertel. Het
probleem dat ik bij veel medla zie

is dat ze zich ergens twee weken
parachuteren met hun eigen visle
op het probleem. Het verhaal is

eigenlljk al geschreven voordat ze

uit het vliegtuig stappen. Media
nemen vaak niet echt de tijd meer
om aan de weet te komen wat
de andere realìteit is. lk probeer
de oppervlakte erafte krassen

en ik probeer zo veel mogelijk
om een beetje meer dan het
oppervlakkige te vertel len.'
'Voor mij gaat het over het
creëren van begrip. Er zljn nog
veel meer oplossingen voor de
meest urgente problemen in de
wereld. We worden steeds meer
gepolariseerd, er is geen dialoog

meer. Het is in ons beste belang om meer dan alleen de
verschrikkingen van de wereld te laten zìen, er is nog zo veel

meer te vertellen. We hebben een groothoekperspectief en

maken geen close ups.'

Nu we het over een groothoekperspectief hebben, welke
objectieven en camera's gebruik je? Heb je ooit een camera
gehad die kapot gìng bijvoorbeeld?
'O, ik heb er zo veel vernield. Eentje viel in een meer en een

andere in de oceaan.lk ben hard voor mijn spullen. lk neem

ze mee naar allerlei gekke plaatsen, maar mijn werkpaard
is mijn D5. lk hou ervan om te fotograferen blj weinig licht,
voordat de zon opkomt of na zonsondergang, die fantastische
momenten. De camera's kunnen nu zo veel meer dan waartoe
ze ooit in staat waren. Eerlijk gezegd denk ik dat de Nikon-
sensor ongeëvenaard is. Het is echt een geweldige tijd om

een fotograaf te zijn, We hebben zo veel gereedschappen. lk

heb een paar D5's en zes objectieven, maar ik neem vaak de

24-70.Maar het hangt van je opdracht af. lk ben nu natuur
aan het doen dus heb ik een enorme 600mm meegenomen.
Maar ik merkte dat lk veel dichter bij de dieren kon komen dan

ik dacht, dus ik werk nu met de 70-200mm f/2.8, maar ik heb

ook een KeyMission 360.' 'Die KeyMission zet ik bijvoorbeeld >

t Voor ql het cursusoonbod zie:
www.fotogrom.nl

ADVERTENTIE
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bovenop mijn objectief. We hebben ook
een speciale rugzak en een heel hoog
statief, en daarmee heb ik ook een paar heel
coole opnamen van giraffes gemaakt. Nu ik
ook video's maak, moet ik ook rigs en grote
statieven meebrengen, Mijn uitrusting
groeit, maar het gaat erom jezelf onder druk
te zetten om nieuwe dingen te leren en uit
je comfortabele positie te komen. Dat is
mijn model.'

Zou je jezelf omschrijven ols een technische
fotograaf? Weet je bijvoorbeeld of je met
f/1.4 bij een bepaalde lens nog steeds een
scherpe foto krijgt, of dat als je ISO I 2.500
gebruikt, je nog steeds niet te veel ruis krijgt
met de D5?
'Nee, nou ja, nu weet ik het, want ik doe
dit al zo lang. Als je al 100,000 uur mer iets
bezig bent, word je vanzelf een expert. lk
dwlng mezelf het noodzakelijke te leren. In

het begin probeerde ik niet eens fotograaf
te worden, omdat de techniek me afschrok.
Sommige mensen zijn echte gear heads. lk

doe het echt helemaal voor de verhalen. lk
ontmoet de meest ongelooflijke mensen
die mij inspireren, het klinkt als een cliché,
maar ik word gedreven door de mensen
die ik ontmoet. De rillingen lopen langs je
rug als je ziet hoe moedig zezijn.Zezorgen
ervoor dat ik uit mijn bed wil komen's
ochtends. Er was een meisje u¡t het publiek
dat maar bleef vragen'hoe durf je dit en
hoe doe je dat?". Daardoor besefte lk dat
we het zelf zijn dle ons afhouden van het
doen van de dingen waarvan we dromen.
We vermoorden onze eigen dromen, er is
niemand die ons zegt dat je het niet moet
doen. Wij zijn het zelf en het kostte me veel
tijd om dat te beseffen."
'lk werk vrij intuttiel bedenk mijn beelden
niet vooraf lk denk dat je voor film veel
meer moet previsuallseren, want je moet
een script maken. Maar wat er werkelijk
gebeurt is vaak anders. lk kan je niet
vertellen wat de precieze afbeelding gaat
worden, maar ik heb een idee van het
verhaal, ik weet welke elementen ik nodlg

heb. Dat is het verschil met het maken van
een mooie foto: een foto moet mooi zijn
maar er moet ook een verhaal achter zitten.
Het moet een boodschap hebben, En niet
alleen dat, de foto's moeten samen werken
als een heelverhaal of een film.'
Ami haalt inspiratle uit andere vrouwelijke
fotografen.'Fotografen zoals Eve Arnold en
Inge Morath kunnen me enorm inspireren.
Dat is deels omdat ik weet hoe het voor
mij was en ik weet hoe het voor hen als
de enige vrouwelijke fotografen moet zijn
geweest. lk was heel vaak ergens waar ik
de enige vrouw was en waar iedereen naar
me staarde, ik weet hoe dat is. Maar er zijn
zeker mensen wier werk ik bewonder, zoals
uìteraard Sebastião Salgado, De lijst is zo
lang, maar als ik er een noem ben ik bang
dat lk een ander zou vergeten, dus laat ik
het hierbij,'Aan het begln van mijn forowerk
wist ik wel wie bijvoorbeeld Henri Cartier-
Bresson was, maar ik heb eigenlijk nooit
gedacht dat ik een fotograafzou worden.
Het was een idioot idee dat je dit voor de
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kost zou kunnen doen.Vooral wanneer
ik reis naar plaatsen waar de mensen
nog steeds leven van het houden van
een paar koeien. Als ze dan vragen wat ìk
voor werk doe en ik probeer het ze uit te
leggen, dan begrijpen ze er niets van.'

Waar zie jij jezelf over tien jaar, heb je
duidelijke doelen?
'Natuurlijk heb ik doelen, maar ik ben
zol:eztg met mijn nìeuwe verhaal dat
ik momenteel alleen kan denken over
het gebruik van nieuwe media, nieuwe
technologleën op een creatieve manier.
Dat is echt waar ik over denk, maar ik
weet niet wat er over tien jaar zal zijn.
lk probeer te denken over het werken
op een compleet nieuwe manier. lk ben
erg geinteresseerd in VR en wil het naar

het publiek brengen. Zonder er verder
op ln te gaan, want kan ik alle dingen
waar ik mee bezig ben op dit moment
niet onthullen, maar ik probeer mijzelf
definitief te dwingen in het leren van
nieuwe dingen dle nog nooit gedaan

zijn. Nikon heeft me ertoe aangezet om
veel creatiever en enthousiaster met de
toekomst van het vertellen van verhalen
bezig te zijn. Het is zo fascinerend, het
zijn de meest spannende tijden op dit
moment en het wordt gewoon steeds
beter en beter. lk denk dat we een heel

andere wereld betreden, hoe mensen

nieuws en media consumeren, en ik wil
een stap voor zijn. lk probeer te denken
over het werken op een compleet
nieuwe manier.'

Hoe denkje over kleuren? Verander
je kleuren in de nabewerking,
bijvoorbeeld?
'Oh, dat is niet eens toegestaan bìj

de publicaties waar ik voor werk. Er is

slechts een handvol echte National
Geographic fotografen die werken
voor de publicatìe zelf en we hebben
zulke strikte richtlijnen. lk mag niet één

enkele afbeelding van mijn camera
wissen, omdat ze willen zien hoeje tot
het uiteindelijke beeld qekomen bent.
lk denk dat het heel belangrijk is want
vertrouwen is zo belangrijk bij dit merk
in het bijzonder en het is een eer dat je
voor hen werkt. De persoon die je bent is

net zo belangrijk als de foto dle je maakt.'

Dus ze willen de RAW's?

'De hele harde schijl elk beeld.'

Dat is verbazend.
'We mogen niet manipuleren, niet
tijdens het maken van de foto en n¡et
achteraf. ' Ami wil graag dat de situaties
dle ze vastlegt zo authentiek mogelijk
zljn, ze bemoeìt zich niet met wat z¡ch

afspeelt en regisseert de foto's niet.

Een duidelijke Iijn.
Ami:!a, dat is een zeer duidelljke lljn. Dat is
waa rom ik er zo veel tijd aan besteed. lk wil
dingen op natuurlijke wijze laten gebeuren.

lk ben op sets geweest waar de BBC kwam
en de mensen begonnen te vertellen wat ze

moeten doen. Dus moest ik stoppen met het
maken van foto'sl'lk denk overigens niet dat
ik onzichtbaar word, mensen weten dat je er

bent, maar ze voelen zich op hun gemak en er
is een zeker vertrouwen. En ze vertrouwen erop

dat je hun verhaal met waardigheid vertelt. Het

is gemakkelijk om mensen er dom uit te laten

zìen. We hebben de kracht en de verplichting
om een verhaal eerlijk te vertellen en niet te
manipuleren. Dat is namelijk gevaarlijk. Er

zijn veel mensen die altljd op zoek zijn naar

sensatie. Maar dat is de reden waarom ik zo lang

over een verhaal doe, lk probeer het ook aan

verschillende media te slijten zodat het zichzelf
terugbetaalt. lk investeer veel van mijn elgen
geld in elk verhaal dat ik doe, lk werk er lang aan

voordat lk het openbaar maak. Het werkt erg op
lange termijn. Je moet ook diversifiëren. lk houd
er nìet van in het openbaar te spreken, maar ik

dwing me er zelf wel toe, Dus dat is nog iets wat
ik ernaast doe. Lesgeven, reclamefotografie, je

voegt verschillende zaken toe om het allemaal
te laten werkenl

En als je zou dat niet doen?
'lk denk niet dat het maken van de foto's

zichzelf zou terugbetalen,' o
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Eerder dit iaar kondigde Nikon aan een eerste stap te zetten in de wereld van actioncams
Het bedriif heeft nu drie camera's uitgebracht in de KeyMission-Liin, waaronder een

360 graden camera, ln november gingen we naar de Euromast in Rotterdam om deze
camera's aan de tand te voelen, Nikon begint de KeyMission reeks met drie verschiLlende

camera's. De 360,'170 en 80. De naam van de carnera slaat op de beeldhoek die de
camera heeft en eLke camera beschikt over unieke eigenschappen.

TEKST MINNO VISSIß

samengevoegd. De
KeyMission 360 filmt in 4K
met 24p en FullHD ror 60p.
Ook heeft de KeyMisslon
360 over een timelapse-,
superlapse en'Loop
Movies' modus, waarmee je
gemakkel ijk zeer creatieve
vldeo's kan maken. Let er bij
de KeyMission 360 wel op dar
je een snelle geheugenkaart
gebruikt. Door de enorme
hoeveelheid data die de
camera voor zijn kiezen krijgt,
kan het voor een minder
snelie kaart lastig zijn om dit
allemaal goed te verwerken,
waardoor de camera zichzelf
uit kan schakelen.

O KeymissionlTo
De KeyMission 170 is de
meer'recht toe, recht aan'

actioncamera van Nikon
Deze camera heeft een
u ltra g roothoekobjectief
met een beeldhoek
van 1 70 graden en
is ontworpen alje
avonturen mee vast te
leggen. De Keymission
170 is stofbestendig,
blijft werken tot -10
graden Celsius en kan

tot 10 meter onder
water. Wilje dieper, dan
is het mogelijk om de
camera in een behuizing
te doen. De behuizing
maakt het niet alleen
mogelijk om 30 meter
dieper te duiken, maar
geeft je ook de optie om
er een extra batterij in te
doen zodatje langer kan
blijven fllmen. Hoewel

O Keymirsionloo
De KeyMission 360 ls het
paradepaardje van de
KeyMission-lijn van Nikon.
Deze camera beschikt over
twee objectieven en twee
20MP sensoren die het
samen mogelijk maken
om volledig 360 graden te
filmen. De KeyMission 360
ìs een behoorlijk stevige
camera die zonder extra
behuizing tot 30 meter onder
het wateroppervlak blijft
werken en vallen tot twee
meter zonder problemen
overleeft. Mochten er
krassen op de camera

komen, dan hoef je niet de
hele camera te vervangen.
Voor de objectieven zit een
beschermende koepel dìe
los verkrijgbaar en binnen
enkele tellen te vervangen is.

De camera maakt twee
beelden die in de camera
naadloos worden
toegevoegd. De camera
beschikt over twee f/2.0
fis heye-objectieve n,

waarbij de hoeken minder
scherp zijn dan het midden.
Om volledige scherpte
te garanderen worden
de overlappende delen
van de twee objectieven

OB DIGIIÛIOPRO l\]L/IHAVEt ô



'Mochten er
komen, dan

krassen op de camera
kan hoef ie niet de hele
camera te veryangen'

de KeyMission 170 beschikt over een
scherm, heeft Nlkon ervoor gekozen om
geen touchscreen te gebruiken. Dit was

een bewuste keuze, om te functionaliteit
[e bevorderen met het gebruik van de
behuizing. De 170 heeft twee grote
knoppen aan de bovenkant waarvan
er één is voor video en de ander alleen
foto's maakt. Hierdoor kan je tijdens het
filmen foto's blijven maken. Net als de
360, beschlkt de 170 over een timelapse-,
superlapse en'Loop Movies' modus en

is de camera eenvoudig in te stellen met
SnapBridge.

O Keymissioneo
De derde camera in de KeyMission reeks,

de KeyMission 80, lijkt ln eerste instantie
een beetje een vreemde eend in de bijt. De

camera heeft geen 4K, is minder robuust
en heeft minder megapixels. Desondanks is

de KeyMission B0 een bijzondere en leuke
camera met een aantal interessante opties.
Nlkon presenteert de B0 meer als 'life-
logging'camera dan als een actioncamera
en heeft aantal unieke functies.

Omdat je tijdens sommige activiteiten
het niet kan veroorloven om je hand los

te laten zodat je je camera kan pakken,

beschikt de KeyMission B0 over de'Route
Shooting' optie. Als je deze functie aanzet
maakt de camera tijdens jouw avontuur op
verschillende momenten uit zichzelf een
foto of korte video, zodat jij je alleen maar
op de actie hoeft te richten. Heb je even tljd
om te ademen, dan kan je de camera zelf
ook blijven gebruiken.

De KeyMlssion B0 is zeer eenvoudig aan je
rugzak te bevestiger met een magnetlsche
houder. Zodraje de camera van de houder pakt
gaat hij gelijk aan zodat je binnen enkele tellen
een foto ofvideo kan maken, zodatje niks van
de actìe mist. Ook voor de grammenjagers

onder ons is de KeyMisslon B0 een aanrader.
De camera is slechts 74 gram, ìnclusìef batterij
en geheugenkaart en zal je daarom niet
tegenhouden tijdens inspannende actlvlteiten. .
I lnfo nÌkon.nL

Speclfcatles

KeVmission 360
Adviespriis (body) € 499,-
Resolutie 2x 20 megapixeL

Video 4K meI24p en FuLtHD tot 60p

Obiectief 2 x f/2.0 Nikkor obiectieven
Afmetingen Circa 65.7 x 60.6 x 61.1

Gewicht 198 g

Stevigheid Waterdicht tot 30 meter,
shockproof tot 2 meter
Display Nee

Connectiviteit USB / Wi-fi / NFC /
Bluetooth

Ket/mlssLon 170

Adviespriis (body) € 399,-
Resolutie 8.3 megapixeI
Video 4K met 24p en FuLtHD tot 60p
Obiectief f/2.8 Nikkor obiectlef
Afmetingen Circa66.4x 46.8 x 42.7

Gewicht'134.5 g

Stevigheid Waterdicht tot 30 meter,
shockproof tot 2 meter
Disptay Ja

Connectiviteit USB / Wi-fi / NFC /
Btuetooth

KeVmtsslon B0
Adviesprijs (body) € 299,-
Resotutie 12.4 megapixe[ & 4.9
me gapixeL se[f iecamera
Video FutLHD tot 60p
Obiectief f/2.0 Nikkor obiectief en F/2.2
Nikkor seLf ieob jectief
Af metingen Clrca 44.8 x 86.5 x 15

Gewicht 74 g

Stevigheid Waterdicht tot 1 meter,
shockproof tot 1.5 meter
Disptay Ja, touchscreen
Connect¡viteit USB / Wi-fi / NFC /
BLuetooth
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Nu ook in27 inch, De nieuwste ColorEdge-modellen vqn EIZO.

vlet hun unieke kleurdifferentiotie geven de CG273O en de CS2730 elke tint obsoluut
'eolstisch weer in 27 ínch. De twee iongste telgen uit de EIZO ColorEdge-fomilie combineren

;uperieure beeldkwoliteit met constonte helderheid en onze uitzonderliike 5 ioor gorontie.

vleer informotie wwweizo.nl/see-reolity E;lzEl'
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Meer informatie en meedoen:

d¡ giþtopro,n lfarch iüectu ur
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INZENDEN IS MOGELIJK TOT
EN MET 31 JANUARI 2017

€ 999,-
t.w.v.
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€199,-

fweedepriis
Activeon CX GoLd
Deze rrooie goudkleurige actioncam rran

Activeon neemt op in Full HD met 60 beelden
per seconde, heeft een beeldhoek van 1 70
graden en een 16-megapixel camera aan boord.
Het objectief is met een diafragma vanf /2.4
mooi lichtsterk en via het touchscreen bedierr je

de Activeon makkelijk en snel. Via de Activeon-
app kun je de canrlra vanafje snrartphone
bedienen en gemaakte opnames bekijken. "L ; I

Beschikbaar gesteld door Activeon.
www.activeon.com/nl
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Een goed statief is erg belangrijk. Met dit mooie
Rollei-statief ben je wat dat betreft zeker van je
zaak. Dit statief is namelijk niet alleen maar een

statiel maar ook nog een monopod én wandelstok.
Zo kun je per s¡tuatie kijken welke functie je het
beste kunt gebruiken. Ook kun je een gewicht
lrangen aan de middenkolom om zo meer stabiliteit
te krijgen. De maximale hoogte is 1 meter en 74

centimeter en qua gewicht komt de C6i uit op 2,1

kilogram. We weten zeker dat je aan dit statief een
trouwe en stevige metgezel hebt.
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Beschikbaar gesteld door Rollei

www.rollei.com

Met dank aan Ricoh lmaging, Activeon en Roltei
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Stel, een camerafabrikant zou een camera
ontwikkelen die veel sneller zou scherpstellen,
vooral bij weinig licht, tot acht keer meer
foto's met een batterijlading maken en een
natuurlijk zoekerbeeld hebben zonder enige
vertraging. Zo'n camera zou met gejuich
worden ontvangen, maar de ironie wil dat
deze camera's a I la ng bestaan. Twaa lf jaar
geleden was de reflexcamera voor de digitale
amateurmarkt namelljk de opvolger van
toenmalige spiegelloze camera's. Natuurlijk,
de spiegelloze camera's zijn sindsdien een
stuk beter geworden, maar de reflexcamera's
ook. De merkbare voordelen van de
spiegelloze camera's liggen vooralop het
gebied van de scherpstelling bij video en de
compactere en lichtere constructie. De net
genoemde voordelen van de reflexcamera's

Nikcn D340C en D55C0

n Nilron's
Wie een carnera n-let verwisselbare obiectieven vool- minder dan € 7û0,-
zoekt, kan nauweliiks om Nikon heen, Nikon is zelfs de grootste in die
n-ìarkt in Nederland, Maar ook aL kies ie voor Nikon, dan bliift daarmee nog
een moeiliike keuze over, want zowel de D3400 als de DEG0O vormen een
sterk aanbod en dan ziin er ook nog de andere carnera's van Nikon.
TTKST EN FOTOGffATIE ÛRÉ ÛI [1AN

zijn grotendeels behouden gebleven. De
(instap-)reflexen zijn echter kleiner en lichter
geworden en de spiegelloze camera's vaak
zwaarder en groter, Zo bezien is het dus niet
zo verwonderlijk dat de spiegelloze camera's
nog steeds een vrij klein marktaandeel
hebben, zeker in het goedkopere segment. De
instapmodellen van Nikon en Canon doen het
dan ook nog steeds heel goed.

D3ÍOOen ID56OOversu¡
de spiegelloze concurrenlie
De D3400 weegt nog maar 4459 met
batterijen. De voorgangers D3300 en D3200
wegen resp. 4609 en 5059. De D3400 is de
lìchtste van de huidige reflexcamera's en is

lichter dan de (spiegelloze) Sony a6500. De
D5600 is 259 zwaarder dan de D3400 maar

dat verschll is nìet zo heel
groot. Met het ìnklapbare
set-objectief valt de D3400
qua grootte ook nauwelijks
meer op dan de spiegelloze
camera's - met u¡tzondering
van de diepte van de

camera. Ondanks het vrij
simpele AF-systeem stelt de
D3400 bij weinig licht met
lichtzwakke objectieven
zeer snel en goed scherp.
Opvallend is ook dat de
camera het in de meest
eenvoudige scherpstelstand
(automatische veldkeuze)
het in veel gevallen heel
goed doet. Kennelijk zijn de
scherpstela lgoritmen nog
verbeterd in de afgelopen
jaren. Bij video en livevìew is
de D3400 in het nadeel, maar
toch weer een stuk sneller
dan eerdere Nì kon-camera's,
bijvoorbeeld de D7100.

De sensor ìs van zeer hoge
kwallteit, waarblj echter wel
opgemerkt dìent te worden,
dat die (D/A-verwerking) van

de D5600 beter is.

D3loouer¡us D33OO
Bij de vergelijking met de
D3300 valt meteen op dat de
D3400 nu een ingebouwde
mogelijkheid heeft om
foto's naar een smartphone
te versturen. Het gebruik
van sociale media is zo

ingeburgerd, dat het zo

langzamerhand een must ìs.

Bij de D3400 kan dat alleen
via Bluetooth LE, maar dat
gemis zullen veel gebruikers
niet merken. De camera kan
prima foto's in webresolutie

lt4 Dt8tF0T0 Pfr0 6 Ë¡



op de achtergrond versturen,
wanneer de camera eenmaal
gepaard is met een smartphone
heb je er geen omkijken naar. Bij

de D3300 kon dat alleen met een
extra adapter en daarmee is dìe

camera meteen vrijwel even duur
als de D3400. Afgezien daarvan
moetje dan de oudere app van
Nikon gebruiken en dat kost wat
meer aandacht en moeite - al

gaat het versturen dan sneller
en kan de camera op afstand
bestuurd worden. Nikon heeft
overal een paar gram gespaard
en zo kon de camera ondanks de

toevoeging van Bluetooth een stuk
iichter worden dan de D3300, De
ultrasone sensorreinlging ìs daaraan
opgeofferd, maar aangezien de
kopers var instapmodellen sowieso
nauwelijks objectieven wisselen
is dat voor dìe groep geen nadeel.
Het is ook moeilijk te zeggen hoe
effectìef ultrasone reiniging is, Bij

kleverig stof als pollen helpt in
ieder geval alleen natte reiniging,
Wie wel objectieven wisselt, doet
er echter in ieder geval goed aan
een blaaskwast te gebruiken. Op

het gebied van de sensor en de
scherpstelling is er verder weinig
veranderd, De D3400 heeft net als

de andere Nikon-camera's de beste
sensor van alle aps-c-camera's op
de D500 na. In vergelijking met de

D3300 ìs het ISO-bereik verhoogd
van 1 2.800 naar 25.600, al houdt dat
niet in dat de ruis bij de hoogste
ISO-waarden ook kleiner is. Volgens
DxO zijn de ruwe data wel beter
dan van eerdere camera's, maar
in de echte wereld gaat het om
de verwerkte data. De duurdere
D5600 camera kan die data als l6
bit opslaan, de D7200 zelfs als 16

bit met compressie zonder verlies,
en dat verschil is duidelljk meet- en
merkbaar.

D3fOOversus D56OO
In vergelijklng met de D5600 valt
op dat deze laatste camera toch
een hele reeks extra eigenschappen
heeft die deels voor de wat
serieuze fotograaf en deels voor de
beginnende fotograaf belangrijk
kunnen zijn. De opvallendste
is de uitklapbare monitor met
aanraakscherm. Dat is handig

bij opnamen uit lage en hoge standpunten en bij film.
Het aanraakscherm maakt het lnstellen van functles via

het scherm ook wat handiger. Een ander opvallend en

belangrijk verschil is het scherpstelsysteem. Dat heeft bij
de D5600 34 velden en negen kruisensoren (tegenover 1 5

en 1 bij deD3400/300). Verder heeft de D5600 niet alleen
Bluetooth maar ook Wifi, zodat ook grotere foto's naar >
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een smartphone verstuurd
kunnen worden. Ook kan

op deze wijze de camera op
afstand bediend worden.

Als boven aangegeven
heeft de camera weliswaar
dezelfde sensor, maar de
verwerking in de camera
van de beelden is bil de

D5600 beter. Deze camera
verwerkt de signalen met
14 bit wat bij de RAW's een
zichtbaar betere dynamiek
oplevert, een derde stop in
de lichten en ca. 2/3 stop in
de schaduwen.

De D5600 heeft ook een
paar extra scènestanden,
zoa ls het d ierenportret.
Geen groot verschil,
maar het zal ongetwijfeld
voor sommige kopers
verschil maken, in ieder
geval bij de aankoop. De

Gids-instelling moet de
D5600 dan weer ontberen
Beide camera missen
overigens ten opzichte
van de D71 00, D7200 en
D500 de AF-fijninstelling
en de ingebouwde
scherpstelmotor voor
oudere objectieven. Met
oudere AF-objectieven

is zelfs geen lichtmeting
mogelilk, De D7100 vormt
overigens een aantrekkelijk
alternatief voor de D5600,

zolang hij nog aangeboden
wordt.

D56OOver¡usde D55OO
De keuze tussen de D5500 en

de D5600 is nog moeilijker.
De sensor is identiek, al is

de beeldverwerking net
ietsje verbeterd, zodat de

maximale gevoeligheid is

gestegen tot l50 25.600.

Nikon heeft echter besloten
de D5500 niet in productie
te laten, dus de gebruiker
zal niet zo Iang kunnen
kiezen tussen beide, Wel

tussen de D3400 en de D5600.
Een voordeel voor de meeste
gebruikers zal zijn dat de D5600 over
SnapBridge beschikt, want daarmee
is het versturen van foto's naar de
smartphone eenvoudiger. Jammer
is dat je via SnapBridge weliswaar de
camera op afstand kunt besturen,
maar dat je er geen instellingen
mee kunt veranderen, maar dat
was bij de vorige app (WMU) ook al

zo. Gelukkig heeft Nikon en Adobe
en Helicoid software ontwikkeld
waarbij dat beter opgelost is. o

Conc[usle
De D3400 en de D5600 borduren
voort op de succes van hun
voorgangers. De beeLdkwatiteit van
beide camera's is van zeer hoog
niveau. Daarblj ls de D3400 vooraL
ideaaL voor wie net kennismaakt
met de reflexcamera, of voor wie
redeneert dat de kwat¡teit van het
instapmodeI aI hoog genoeg ts,

De D5600 biedt weer heeL veel
meer dat het verschi[ in (advies-)

priis zeer gerechtvaardigd ls. Beide

camera's zu[[en vaak in combinatie
met zoomobiectieven van aLLertei

merken aangeboden worden, maar
het eenvoudigste set-oblectief (de

NlkkorlE-55mm f/3.5-5.6 VR P) ts

verrassend goed.

03400
Advlespriis € 599,-
lnfo nlkon.nL
+ Zeer goede AF
+ Zeer Laag gewicht
+ Zeer goede dynamiek en

rulsvriiheid bÌj aLLe ISO-waarden
+ Versturen van foto's en

overdracht van GPS-data via

SmartBridge.
- Aileen Btuetooth LE

- AF minder snel bii video

Beoo rd e Lln g

BeeLdkwaLiteÌt ooaaa.aaoe
Bedlening aaaaaaaa E

Snetheld aaaaaaoo I
Behuìzlng aooooooaa s

Prils / kwatiteit aaaaaooaao ro

D5600
Advlespriis € 849,-
lnfo nlkon.nL
+ Uitstekende AF
+ 14 bit RAW, uitstekende

dynamiek en goede

ruisprestaties
+ Vergturen van foto's,

overdracht van GP5-data

en afstandsbedienlng via

SmartBridge.
- AF minder snel bii video

Beoondetin0
BeetdkwaLiteit
Bedienlng

Snetheid

Behuizing

oaaaoaaoa s

oaaaaaaa s

Prl¡s / kwallteit ....oooaoo ro
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U LTRA WI DE COLOR.TECH NOLOGI E
KLEUREN SPATTENVAN HET
SCHERM AF!

AOVERTO BIAL T}ËiËfF€å- €.}i

solutie op ó0 Hz.Ook bevat het scherm een
USB 3.0-aansLuiting (5GBit per seconde) en
een MHL-aanstuitrng.
De Ultra Wide Color-technologie maakt het
voor fotografen mogelijk om hun werk te
perfectioneren en foto's met waarheidsge-
trouwe kteuren en tot in het kteinste detail
te kunnen weergeven. Daar komt nog eens
bijdat de monitoren erg toeganketijk zijn
voor iedere fotograaf. Ben je ats fotograaf
ìn deze decembermaand op zoek naar
accurate kteurweergave en'true-to-tife'
beeLd, dan is een ULtra Wide Co[or-monitor
het perfecte cadeau voorjou!

Spiegetref lexcamera's worden in deze feestmaand massaataangeschaft en
smartphones bevatten steeds meer opties tot het maken van foto's op hoge kwal.iteit.
Dit soort gadgets worden in december steeds populairder om te geven en het wordt
voor de hobbyfotograaf dus steeds makkelijker om verbluffende foto's te maken.
Tijdens het bewerken van de beetden is kteur en een goede monitor erg betangrijk.
Helaas kunnen de meeste monitoren nret atle kteuren goed weergeven,0m fotografen
te helpen in hun zoektocht naar de optimale kleurweergave bevatten nieuwe
monitoren van Phil.ips nu de Ultra Wide Cotor-technotogie.

Door innovatieve aanpassingen aan
de chemische samenstelting van de
kLeurchips en de LED-backtights te
maken, bieden enkele nieuwe monìtoren
van PhiLips een kleurengamma dat veel
breder is dan gebruiketijk Monitoren dìe
de Ultra Wide Color-technologìe bevat-
ten kunnen tussen de B5% en de 95%
van het NTSC-gamma leveren, terwijt
andere monitoren stechts 720/o kunnen
Leveren. Bij monitoren uitgerust met de
Uttra Wide Color-technologie kunnen fo-
tografen dus meer kleuren waarnemen
dan bij andere monitoren. Het bredere
kleurengamma Lijdt tot veeI reaListì-
schere beelden met natuurtijke groene
kleuren, levendige rode k[euren en diepe
blauwe kLeuren, Sterker nog, met Ultra
Wide Color worden kleuren die door
high-end camera's worden gemaakt op
de monitor gereproduceerd. De ULtra
Wide Co[or-technoLogie is toegepast op
enke[e nieuwe monitoren van Phitips
monitors: de 24óETQDAB (24 inch), de
276E7QDAB (27 ínch) en de 328PóVJEB
(3'1,5 inch). VOOR DE PROFESSIONELE

FOTOGRAAF
Het grote 31,5 inch scherm van
de Phitips 328PóVJEB geeft
fotografen veetruimte om mee
te werken. De Ultra Wide Co[or-
technologie, gecombineerd met
een 4K-resolutie van 3840 x
21 60,zorgl ervoor dat fotografen
zelfs op een immens scherm
de kLeinste details kunnen zìen,
Daarnaast bevat de monitor de
nìeuwste, meest geava nceerde
muLti-aanstuitingen, waarmee
gebruikers media op hoge resotu-
tie kunnen streamen streamen en
kunnen genieten van een 4K-re-

VOOR DE HOBBYFOTOGRAAF
De Phitips 24óETQDAB en de Phitips
27óE70DAB hebben een Fu[[ HD-resoLu-
tie van 1920 x 1080 pixets, waardoor de
kleinste detai[s kunnen worden weerge-
geven, Bovendien brengen ze door hun
elegante voorkomen design naar het
bureau, De monitoren zijn uiigerust met
slimme technotogieen die ideaaI zijn
voor fotog rafen, zoa[s SmartContrast,
FLicker-free, Economy mode en Smar-
tlmage Lite. Ook bevatten de monitoren
een MHL-kabe[, waarmee gebruìkers
foto's en video's direct naar hun bee[d-
scherm kunnen streamen. MEER ¡NFO PH I LIPS.CON/ / N4ONITORS
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stieren
met en

pefsecon
Zuid-Spanie, nationaaL park 5ìerra de las Nieves, Zand stuift op, Stofwolken
en het Lawaaivan de hoeven die in cadans de droge zandgrond raken
vechten orn voorrang als tien wilde stieren recht op ons af komen stormen,
gevolgd door een Andalusier op een imposant zwarT paard, GeLukkig staat
er een zwaar iizeren hek tussen ons en de wilde kudde stieren. Een nogal
spectacuLair begin van de dag waarop we kennismaken met de nieuwe
Olympus OM-D E-M1 Mark ll, het snelle topmodelvan Olympus,
TEKST EN FOTOßBAfIE JASPEB VA|\] BtAt]It

De stieren stoppen gelukkig vlak
voor het hek met rennen, waardoor
we in plaats van trappende hoeven
alleen een enorme stofwolk over
ons heen krijgen. Geen punt
voor de stofbestendige Olympus
natuurlijk, maar het duurt een
tijdje voordat we ons weer
kunnen orienteren op de Spaanse

haciënda. Er zijn saaiere manieren
om een camera te testen.

Olympus heeft ons in Zuid-Spanje
uitgenodigd om kennis te maken
met het nieuwe topmodel, de
OM-D E-M1 Mark ll, de opvolger
van de eerste E-M1. Het is een

camera die enorme stappen zet
op het gebied van snelheid en

daarom is deze Spaanse plek een
uitgelezen locatie om die snelheid
te testen. Stieren en Spaanse
paarden staan op ons en de snelle
Olympus te wachten.

sluiter tot maar liefst 60 beelden per
seconde maken, een verbluffend hoog
aantal. Dit zijn er overigens 1B met
continue autofocus. Daarmee is de
nieuwe Olympus dus sneller dan de high-
end spiegelreflexen van bijvoorbeeld
Nikon en Canon. En, mocht dat niet
duidelijk zijn, allemaal in RAW. Aan de
buitenkant zijn de wijzigingen tegenover
de eerste M1 niet schokkend. De camera
is op het eerste gezichr hetzelfde, al zijn
er qua maatvoering en ergonomie enkele
aanpassingen gedaan. Nog steeds voelt
de top-Olympus buitengewoon fijn aan

Snelheid
Voor wie nog dacht dat
systeemcamera's de concurrentie
qua snelheid niet aankunnen met
een spiegelreflex, is de OM-D E-M1

de camera die dit vooroordeel voor
eens en voor altild wegneemt.
Want de snelheid is julst hét punt
waarop deze camera zich kan

onderscheiden. Deze nieuwe
Olympus kan met de elektronìsche

en liqt hij fijn in de hand. De afwerking
is prima en je kunt de OM-D E-M1 Mark
ll gerust mee naar buiten nemen als

het regent, of als er een kudde wilde en
stoffige stieren op je af komt gerend,
De camera ìs kortom geschlkt voor
professioneel gebruik, iets waar Olympus
meer dan ooit op inzet mei deze camera.
Qua snelheid hoeft de professionele
sportfotograaf niet meer uit te wijken naar
een spiegelreflex, dus op dat gebied zou
Olympus een grote groep fotografen aan
zich kunnen binden. Als je een M1 Mark ll
koopt als professional kun je rekenen op

)
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'De camera kan nu nameliik een (noe) sneller en aanzienliik
goedkoper alternatief ziin voor eèn ñígh-end spiegelreflei'

een goede klantenservice, leenapparatuur
bij reparatie en terugkomend onderhoud
van je camera.

Sensor
De sensor is er uiteraard een met een
Micro FourThirds formaat, zoals dat bij
Olympus altijd het geval is. Het betreft
een Live MOS-sensor exemplaar met 20,4

megapixel en een ISO-bereik van 200 tot
25600, Voor wie graag lager gaat dan die
200 is er ook de mogelijkheid om op l50 64

te fotograferen. Een traditioneel voordeel
van de Micro FourThlrds is de 2 x cropfactor
die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de
M,Zuiko Digital ED 300mm f/4 lS PRO van
Olym pus effectief een brandpu ntsafstand
van 600mm heeft, terwijl de afmetingen
en het gewicht relatief binnen de perken
blljven. Ook macrofotografen levert deze
cropfactor voordelen op. Een langere
brandpuntsafstand betekent een grotere

afstand tussen fotograaf en onderwerp,
waardoor bijvoorbeeld een insect minder
snel zal schrikken van de fotograaf. Voor de
macrofotografen is het goed te weten dat
Olympus tegelijkertijd met de camera ook
een speciale macroflitser introduceert, de
STF-8.

Aulofotus
De toegenomen snelheid kan natuurlijk
alleen lets toevoegen in de praktijk als er
een capabel autofocussyteem aan vastzit
en ook op dat gebied hebben de technici
van Olympus hun best gedaan. De camera
heeft, verdeeld over het hele zoekerbeeld,
nu 1 2 1 fasedetectie-autofocuspunten
op de sensor, allemaal van het kruistype.
Daarmee is vooral op het gebied van het
in-focus volgen van een onderwerp winst
te behalen ten opzìchte van de vorige
M1. In de praktijk bewijst dit zich ook als

we de wilde stieren en paarden in ons

focusgebied willen houden. De camera
weet dìt prima te doen en het grootste
deel van de foto's is scherp op precies

de plekken waar we de scherpte graag

willen hebben. De camera heeft ook een
aantal programmeerbare standen op dit
gebied, waardoor je snel en makkelijk
bij veelgebruikte autofocuslnstel I ingen
uitkomt.

Pro Capture
Een interessante nieuwe modus is de Pro

Capture mode. Als je dle modus inschakelt
maakt de camera een (in te stellen) aantal

beelden als je de ontspanknop half indrukt.
Als het moment suprême daar is, druk je

vervolgens de knop volledig in. Op deze
manier kun je het moment dat je wllt
fotograferen bijna niet missen. Naast de

stieren en paarden had Olympus ook een

man met pìjl en boog geregeld die voor
ons een aantalwaterballonen kapot kwam >

ltc
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schieten. En inderdaad, met
de Pro Capture modus was

het geen enkel probleem om
precies het goede moment
van impact vast te leggen.
Zelfs als je zelf te laat zou
zijn met drukken heeft de
camera daarvoor al beelden
gemaakt en hebje het goede
moment waa rschijnlljk toch
nog te pakken, Wel is het
zo datje geheugenkaart
enorm snel volloopt met
beelden als je deze functie
vaak gebruikt. Dat ¡s sowieso
een punt van aandacht bij
deze camera, zeker als je vaak
met 60 beelden per seconde
gaat schieten. Een snelle
en grote geheugenkaart is,

voor zover deze dat al niet
is, een onmisbaar onderdeel
van je camera-uitrusti ng,

De Olympus OM-D E-M1

Mark ll heeft overigens de
beschikking over twee sd-
kaartsloten, die geschikt zijn
voor USH-ll geheugenkaarten
met een hoge schrijfsnelheid.

zeker gezien het feit dat
accugebruik normaal gezien

niet direct een positief punt
is van systeemcamera's met
hun veeleisende elektronica.
Olympus zelf zegt dat de
batterij nu veert¡g procent
langer meegaat en dat
geloven we graag na deze
praktijktest. Het opladen gaat
volgens Olympus ook snel,
in twee uur heb je weer een
volledig opgeladen batterij.

Uideo
Ook op video-gebied
zlj n er noemenswaardige
verbeteringen doorgevoerd
in de Mark ll. Filmen gaat
¡n 4K met4096x2160 (lPB

237 MbiT/ s, 24p) en 3840x2 1 60
(l PB 1 02Mbir/s, 24, 25,30p).
ln lagere resolutie ku n je
filmen met 720p en 1OBOp

(50/60 beelden per seconde).
Daarmee is de camera
volledig up-to-date als het om
filmen gaat. De Olympus heeft
op dit gebled overigens nog
een sterk pluspunt, namelijk
de stabilisatie. Film is niets
zonder goede stabilisatie en
dit ¡s bij de Mark llalvanuit
de camera prima geregeld.
We reden over een hobbelige
Spaanse weg terwijl we twee
ruiters filmden die parallel aan
ons reden en de camera wist
van dit schokkende r¡tje een
prima gestabiliseerde video te
maken. Een indrukwekkende
prestatie. De vijfassige
beeldstabilisatie van de
camera weet overigens 5,5

stop winst te behalen zegt
Olympus. Dit is volgens de
fabrikant het hoogst haalbare,
want de draaiing van de
aarde weerhoudt de technici
(vooralsnog) van een beter
resultaat. o

Conc[usle
De Otympus OM-D E-M't Mark il is
zonder meer een indrukwekkende
camera en ls sterk verbeterd ten
opzlchte van de eerste M1. Qua sneLheid
is de camera ongeëvenaard en ook
het nieuwe autofocussysteem weet
raad met deze hoge snelheid. Het
fraaie (retro)utterlilk van de OLympus
ls gebteven, nog steeds is het een
camera die compact is en m¡nder
lntimiderend overkomt dan een hlgh-
end spiegelrefLex. Otympus heeft bii
deze E-M'l Mark ll votledig lngezet op
sneLheld en de camera daarmee op een
nleuwe plek in de markt geposliloneerd.
De camera kan nu nametijk een (nog)
EnetLer en aanzientllk goedkoper
atternatlef ziin voor een high-end
spiegetrefLex. 0ok de sterk uitgebretde
video-mogeLlikheden en de servlce
voor professlonats zou een reden
kunnen ziln voor de professioneLe

actiefotograaf om deze snette Otympus
met Micro Four Thirds-sensor te
verkiezen boven hun traditione[e en

zware fuLlframe spiegeIref Lex.

Specificatles
Advlesprils (body) € 1999,-
Resolutie 20,4 megapixeI
Beeldsensor Live M05-sensor
l5O-bereik 64-25600
Scherm 3 inch, kantelbaar
Scherpstelling TTL-
f aseverschiLdetectlesysteem /
contrastdetectiesysteem met 121

krulstype scherpstetLingspunten
Snetheid 60 fps (etektronische sIuiter)
Fitmfunctie ia (4k, 1080p,720p)
lnfo otympus.nI

Een opvallend pluspunt
van de nieuwe OM-D E-M1

is het lage batterijgebruik.
We gebruikten de camera
lntensiefen schoten veel in
de burst-modus, toch was
de batterij nog niet voor de
helft leeg aan het eind van
de dag. Een verfrissend idee,
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Van Sigrna EX near Art

0p de photokina 2Ol2introduceerde Sigma de 35mmf 11.4Art. De introductie van dat
obiectief Luidde een verandering bii Sigma in, die door een kwaliteitsverhoging over
de gehele Liin gekenmerkt wordt, ln een interview tiidens de photokina legdTe yäsuhiro
Ohsone, Manager Product PLanning Division uit wat er aan die veranderin! in technische
zin ten grondslag Lag en wat we van Sigma in de toekomst kunnen verwachten,
TEKST ÛßE OI MAN

22

Sigma is jongste van de
onafha n kel ij ke Ja pa nse
objectieffa bri ka nten. H et
is opgericht in september
1961 met de ontwikkeling
van de allereerste
converter die tussen het
objectief en de camera
geplaatst werd (daarvoor

werden converters vóór
het objectief geplaatst).

Slgma had als jong bedrijf
i n novatie weliswaar hoog
in het vaandel staan, maar
lange tijd vroeg de markt
vooralom vrij goedkope
objectieven, Een eerste
verandering kwam in 1998
met de introductie van

EX-serie. Spoedig daarop

- rond 2002- zorgde de
populariteit van digitale
fotografie voor een sterke
omzetverhoging en vroeg
uiteindelijk om een hogere
kwaliteit. Maar de grootse
verandering vond plaats in
de zomer van 201 1. Nadat de
scepter van het bedrijf was
overgedragen van Michihiro
Yamaki aanzijnzoon
Kazuto Yamaki, werd een
nieuwe strategie bepaa ld:
Sigma Global Vision. Die
nieuwe strategie hield ln
dat er drie productlijnen
zouden ontstaan voor
drie verschillende

marktsegmenten. In ieder
van die segmenten wil
Sigma excelleren.

Er is de Contemporary-lijn
voor de basis van de markt,
Sports voor objectieven die
in de ruwe omstandigheden
ingezet kunnen worden en
Art voor de allerhoogste
optische kwaliteit.
Ohsone:'Met de Sigma
Global Vision strategle is

niet alleen de optische
kwal iteit verbeterd, maar
zijn heel veel dingen
veranderd, het was een heel
nieuwe wereld. Om met
het einde te beginnen, de
kwal iteitscontroles, die zijn
sterk verbeterd. Er kwam
een nieuw MTF-systeem,
dat werkt met de Foveon-
sensoren, dus met een
zeer hoge resolutie, leder
objectief van de Art-serie
wordt individueel getest.
Daaraan gekoppeld is het
dockingstation, een geheel
nieuw idee toentertijd,
Al is de concurrentie ons
erin gevolgd, het ls ook
nu nog uniek. Je kunt er
namelijk niet alleen de AF-
fi.jnafstelling mee regelen,
maar ook de versnelling
en vertraging bij het
scherpstellen. Er werd ook

een beroemde designer in de
arm genomen die zowel het
uiterlijk van de verpakking als van
de producten veranderde.

Nu blìjft de vroag hoe de optÌsche
kwaliteit ineens verhoogd kon
worden. Daar moet toch iets aan
voorafgegaan zijn, of niet?
Ohsone:'Misschien hadden we
al het potentieel. Ons bedrijf
is relatief klein. Het is een
familiebedrijf en de CEO kan alles
beslissen. Het was zelfs zo dat wij
a I lerlei kwaliteitsverbeteringen
voorstelden, maar de vorige CEO
hield dle tegen. Zo hebben we
ook het mechanische design -
dat heel belangrijk is - veranderd
van een 2D naar een 3D-systeem.
Het mechanische design vond
tot 2010 nog op papier plaats.'

Stel, S¡gma ontwerpt een nieuw
objectief, laten we zeggen een
l05mm f/1.4, een ontwerp
dat Sigma nog niet heeft. Je

zou kunnen beginnen met een
Gauss-ontwerp, of met een
Sonnar-ontwerp, er zijn heel
veel mogelijkheden, dus hoe
begin je? Wordt er uitgegaan
van een ontwerp bijvoorbeeld,
of zal de computer een ontwerp
suggereren?
Ohsone:'ln dit geval hebben
we al een 85mm f/1 .4. Dat
ontwerp kun je aanpassen totje

De nleuueaanuJlnsten
van Slgma
De12-24f /4 Art. de 85mm
f /1.5 Art en de grote 50Omm
f I4DGOS HSM Sports.

'leder
obiectief
vah de
Art-serie
wordt
individueel
getest'
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bokeh. Als je alle sferische aberratie
weghaalt, is het bokeh lelijk en zou
het objectief nlet meer voor film in
aanmerking komenl

Wat is het doel waar u zich
op richt voor de komende jaren, het
bereiken van de allerhoogste scherpte
of iets anders?
Ohsone: 'Bij de Sports-serie
wil ik vooral de stevigheid
verhogen. Waterbestendig heid,
schokbestend igheid... dat soort
zaken. Bij de Contemporary-lijn wil

'Het maken
van een
superlichtsterke
zoôm was a[

þren
heel veel
een ideaa

een l05mm f/1 .4 hebt, Ervaring en knowhow
vormen de sleutel tot het succesvol ontwerpen,'

Dus je gaat uit van een bestaand ontwerp en

zegt, 'ik wil kleurfouten verminderen dus ik
voeg een extra element, of vervang een element
door een met sterke kleurbreking?
Ohsone:'Dit is niet zo moeilijk..Je hebt er wel
professionele kwaliteiten voor nodig, maar de

knowhow zit in de computer, in de zin van de

bestaande ontwerpen.'

Maar soms, zoals in het geval van de 1B-35mm

f/l .8 betreedt je nieuw land, dan is er geen

bestaand ontwerp dat je kunt aanpassen.
Ohsone:'Het maken van een superlichtsterke
zoom was al heel veeljaren een ideaal. We

wilden oorspronkelijk zelfs een f/1 ,5-zoom,
maar we kwamen tot de conclusie dat dat
een onmogelijkheld was. Daartoe hebben
we gekeken naar de 24-7)mm f /2.8 als

uitgangspunt maar dat bleek een doodlopende
weg. Er waren echter twee ontwerpen die wel
potentie hadden om door te ontwikkelen tot
een superlichtsterke zoom, de 10-20mm en de
12-24mm. Daar hebben we een half jaar aan
gewerkt en vervolgens nog een jaar aan het
eigenlijke ontwerp,'

Dus u zocht al langer naar een oplossing
om een zeer lichtsterke zoom te maken.
Wat waren daarbij de problemen die
eerder niet oplosbaar waren?
Ohsone:'Vertekeni ng en hoekscherpte.
Jammer genoeg was het zoombereìk van de

supergroothoekzoom vrij klein, slechts twee
keer. Onze 24-35mm voor full frame heeft een

soortgelijke constructie. Het was echt een

noviteit en hebben er ook een TIPA-award

voor gekregenJ

Kunt u in de computer al alle lensfouten,
de Seidel-aberrat¡es, het contrast en een
poten tiel e MTF -wa a rde zi e n ?

Ohsone:'Alles, we kunnen alle vljf Seidel-
aberraties en zien de chromatìsche aberraties.
lk richt me vooral op laterale chromatische
aberratie (kleurfouten voor en achter het
scherpstelvlak, red), lk houd er niet van.

Als lk mag kiezen tussen het terugdringen
van vertekening of laterale chromatische
aberratie, dan kies ik het laatste. lk haat het.
Onze f / 1.4 en f / 1.8-objectieven zij n erg

scherp, dus de chromatische aberratie zou
dan erg zichtbaar zijn. Eerdere Dubbel-Gauss-
ontwerpen hebben veel meer sferlsche
aberratle dus de chromatische aberratie ls

dan nlet zozichlïaar.'

Dus dat is uw persoonlijke vijand?
Ohsone:Ja.Wi1 hebben eraan eind aan
gemaakt, we hebben chromatische aberratie
gedoodJ

Hoe heeft u het opgelost, met speciaal glas

met hoge kleurbreking?
Ohsone:!a, speciaal glas maar ook door
het toevoegen van meer elementen, Een

gewoon Du bbel-Gauss-ontwerp heeft zeven
elementen, maar onze 50mm f/1.4 heeft er
13, DeT-waarde stijgt daardoor, maar dankzij
onze coat¡ng blijft dat beperkt totT/1.51

Dus zo doet u het: u neemt een ontwerp, past
het aan het en ziet de aberraties en zegt dan:
ik ga die aberratie oanpakken. Kunt u het
bokeh ook in de computer zien?
Ohsone:Ja, maar een probleem daarbij ls dat

een scherper objectief een slechter bokeh
heeft. Het contrast ìs van de 50mm is daarom
ietsje lager dan bij de 35mm, vanwege het

ik super-technologle gebruiken, die
technologie is in veelaspecten al

goed, maar die wil ik nog verbeteren
Daarnaast wil ik de compactheid in

die categorie ook verbeteren. Voor
de Art-serie is vooral de optische
prestatie van belang, al is die al heel

erg goedJ

En hoe werken de teams?
Ohsone:'Er is geen Contemporary- of
Artteam, het is steeds één team. Maar
er is steeds één ontwerper voor het
optische ontwerp van een objectief
en een groep voor het mechanische
ontwerp. Vergeleken met het optisch
ontwerp is dat veel lngewikkelder.
Bij het optische ontwerp hoeft maar

één persoon te beslissen. Bij het

mechanische ontwerp heb je zo

veel discussies! Over het optische
ontwerp, het elektronische ontwerp,
het mechanische ontwerp, de

software. Maar het is een geweldlge
job, ik heb er zoveel plezier van.

Het meeste plezier heb ik gehad

tijdens de ontwikkeling van de

70-200mm f/2,8 nummer 566 (de

oudere versie zonder OS, red). De

ontwikkeling van het fulltime manual
scherpstel mechanisme was bijzonder
ingewikkeld, dat heeft heel veel
patenten opgeleverd, maar het heeft
me vooral bijzonder veel voldoening
geschonkenJ o
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FUJIFILM INSTÆ( CAMERAS:
HERETO STAY
Ze ziln een tijdje uit beeld geweest, maar de analoge camera's -waarbij de foto er
direct uitkomt- zijn op dit moment popu[airder dan ooit, Fujif itm heeft aI meer dan
twaatf jaareen ruim aanbod aan lnstax camera's op de markt, Deze werden op
etke editie van de photokina gepromoot, maar er werd [ange tijd weinig succes mee
geoogst. De revivaI kwam in 2014, vanuit Zuid-Korea. De camera's werden daar in de
Koreaanse versie van GTST gebruikt. De populariteit van de lnstax camera's nam in
Azië dus snettoe. Dit breidde zich ats een olievtek uit en aIsneI waren ook in Europa
en de VS de lnstax camera's niet meer aan te slepen.

Bìj Fujìfitm merken ze
dat de lnstax camera's
vooralpoputair zijn
bij een jongere doel-
groep met een leeftijd
tussen de 1 5 en 30
jaar. Deze mensen
zijn opgegroeìd in het
dìgitate tijdperk en
hebben geen of weinig
ervaring met anaLoge
camera's,.Juist omdat
het digitate tijdperk zìch
kenmerkt door mak-
ketijk te verspreiden
digìtaIe content, krijgt
een fysiek exemplaar
extra waa rde.

HETAANBOD:
CAMERAS
Het aanbod van de
lnstax camera's van
Fujifltm is zeer divers,
De camera's zijn in te
delen in twee catego-
rieën: de lnstax mini
en de Instax wide, Het
instapmode[, de lnstax
mini B, is perfect voor
alledaags gebruìk. Door
het kteurrijke design is
de miniB vooralgetiefd
bij vrouwen. De lnstax
mini 70 is voorzìen
van een seLfie-spiegel
op de voorkant van de
camera. Deze camera
is dus perfect voor le-
dereen die graag se[fies
maakt. Het design van
de mini70 is strakker
en compacter dan de
miniB. De lnstax mìni
90 is het topmodelvan

de lnstax mini's. Bijdeze klas-
siek vormgegeven cameTa
kun je ervoor kiezen om de
f Iitser uit te zetten.0ok zijn er
verschiltende modi waarmee
je je creatìviteit de vrije loop
kunt laten, Kies bijvoorbeetd
voor de Macro-, Landscape-,
Party of Kidsmodus.

Bovendien is de mini90, ats
enige van de lnstax camera's,
voorzien van een optaadbare
batterij. De lnstax wide 300
maakt foto's die twee keer zo

r.
'ùrt

groot zijn als de lnstax minì.
Dit maakt hem perfect voor
o.a. groepsfoto's en feestjes.
De lnstax wide 300 heeft een
robuust ontwerp. De grip
zorgt ervoor dat de camera
stevìg in de hand tigt.

HETAANBOD: FILM
lnstax foto's worden geprint
op specìaaI fotopapìer, ook
wetfilm genoemd, Er zijn
twee formaten beschikbaar:
54 x Bómm (creditcard for-
maat) voor de lnstax mini en

\. . .,\
tt

e ü'b

\m mr-

Wj

A0VERI0BIAt i i¡:';í¡-. ílf ii

108 x Bómm voor de lnstax
wide. Nieuw in het assorti-
ment zijn de fìtms met een
hemelsblauwe of zwarte
achtergrond. Je lnstax foto's
krijgen daarmee een nieuwe
impuLs. 0ok brengt FujifiLm
monochrome Instax f ilms uit,
waarmee je zwartwit foto's
kunt printen! Deze nieuwe
f itms zijn verkrijgbaar voor de
lnstax mini modellen.
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Straatfotografie spreekt tot de verbeelding. Het is een
discipLine die veel fotografen graag onder de knie kriigen en
beoefenen, En als de straatfoto's dan ook nog in karaktervol
zwart-wit ziin, is het helemaalfeest, We mochten dan ook
een enorrn aantaL inzendingen ontvangen in de fotowedstriid
'Straatfotografie zwart-wit', WiLLem Havenaar gaat er met
de hoofdpriis vandoor, Hii vertelt ons over ziin foto,
TIl(SI JASPIR VA|\ EtAOEL TOTOGßATIT IIJILLEI!1 llAVINAAR

CAMERA PENTAX l(.ìOO I OIAFRAGMA I/0.7
SLtlITERTTJ0 r/ì80 lls0 200 'We hebben een tijd in ltalië gewoond en

deze foto is in die tijd gemaakt. Het was in
AcquiTerme dat we deze mooie waterbron
tegenkwamen. Het betreft een zwavelbron
met warm water. Het was februari, dus ook al

wat kouder. De combinatie met die warme
bron veroorzaakte de mooie stoom op de
foto, Mensen dichten medicinale kwaliteiten
toe aan dat zwavelrijke water en komen
regelmatig langs om een flesje te vullen of het
water zelfs te drinken.Toen we langs de bron
liepen was er net een typisch oud vrouwtje
bezig om haar fles met water te vullen. lk
bedacht me geen moment en maakte deze
foto. Het was zo gebeurd, daarna zijn we weer
verder gelopen.Thuis zag ik pas dat het best
een mool beeld ls geworden. De zwart-wit-
omzetting heb ik al eerder gedaan, maar vlak
voor het inzenden voor deze fotowedstrijd
heb ik hem opnieuw in zwart-wit omgezet.
Na verloop van tijd veranderen je voorkeuren
en de toegenomen ervaring in fotobewerking
bracht me naar deze specifieke subtiele
zwart-wit-omzetting, lk ben erg verrast dat ik
een prijs heb gewonnen, zeker omdat ik bij de

inzendingen ook andere zeer mooie beelden
zag staan. De Leica D-LUX zal ik met veel
plezier gaan gebruiken, het is een prachtige
camera. Heel veel dank voor deze prijs!' o

lljittem Flavenaar Brieue
WlLLem werkt bll een drukkerii en

fotografeert hobbymatlg. Het ene

moment fotografeert hil meer dan

het andere, maar zeker als hii een

nieuw oblectief of een nieuwe camera

heeft kriigt hii voLop inspiratie om te
gaan fotograferen. We verwachten

dus dat hii binnenkort veel op pad zal
gaan met ziln nieuwe Leica!

C. Pentax K-5 ll

LEITA D-LUX (TVP IO9)
De Leica D-LUX (type'109) is een

stijtvolte compact camera voor
gevorderde fotografen, Naast dat de

camera schitterende foto'E maakt in
DNG raw, kun je er ook mee fitmen in

4K kwaliteit. De Leica D-LUX (type 109

heeft een 12.8 megapixeL sensor en een

lichtsterk F 11.1 -2.8 24-75mm Leica

zoom oblectief. De grote Mlcro 4/3
sensor zorgt niet aLLeen voor een laag
rulsniveau bij hoge l50 waarden, maar
ook voor het kunnen werken met een

kLeine scherptediepte, BiivoorbeeLd bi j

portretten en c[ose-up opnamen.

We bedanken Transcontinenta voor het
beschikbaar steLLen van deze mooi priisl

transcontinenta.nt/teica-camera
ter waarde van € 1089,-
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l]ce veiLig ziin 5e fcl I

De
uan

en Iuen
DigitaLe carnera's produceren enorme hoeveeLheden data, Maar hoe veiLig
ziin die? SD-kaarten ziin een stuk minder veilig dan ie denkt, harde schiiveñ
ziin notoir onbetrouwbaar en met 55D-schiiven is het niet heel veeL beter
gesteLd, Ook in de cloud kan er van alles mis gaan, Kortom: zonder een goede
strategie ben ie vroeg of laat ie foto's kwiit en één back-up is geen backlup.
Lees en Leer hoe ie iezel.f kunt beschermen tegen dataverlies,
TTKST OBÉ O[ IIAN

Sinds het begin van de
digitale fotografie zijn de
datahoeveelheden enorm
gegroeid. De eerste populaire
digitale camera's hadden zo'n
5 megapixel, tegenwoord ig
zijn onze bestanden tussen
de vier en tien keer zo groot.
De grootte van de dataopslag
groeit echter vooral doordat de
rijd verstrijkr: in2004 hadden
de meesten van ons nog
maar een kleine verzameling
digitale foto's, tegenwoordig
heeft menigeen meer dan
een decennium aan digitale
fotobestanden. Beginnende

amateurs vertrouwen vaak al hun data toe
aan één harde schijf en verliezen dìe dan
wanneer deze schijf de geest geeft. Maar zelfs
bij professionele fotografen zijn de back-ups
zelden goed geregeld, alzijnze zich daar niet
altijd van bewust. Dat maakte nieuwsgierig
dus het was een reden om Jaap-Jan Visser van
datarecovery-bedrijf Kroll Ontrack te vragen
naar de betrouwbaarheid van kaarten en
sc h ijven.

'Harde schijven hebben verschillende platters
(schijven) en lees/schrìjfkoppen. De koppen zijn
heel klein dus erg gevoelig voor stroompieken
of stoten. Verder is er een verbazingwekkende
hoeveelheid chips in een harde schijf aanwezig.
B¡j een te hoge spanning kunnen ze gemakkelijk
verbranden. Maar de meest kwetsbare
onderdelen zijn toch de platters. Je kunt het
vergelijken met een Boeing747 die op 75 cm
boven de grond vliegt en de grond niet mag
raken, De diskproducenten proberen die afstand
nog te verkleinen, omdat er dan meer data per
oppervlakte-eenheid opgeslagen kan worden
(de track-density stijgt). Een menselljke haar
is een veelvoud groter dan de afstand tussen
de kop en de schijf Het is dus een kwetsbaar
product en dat is iets wat men zich niet
realiseert, en dat is de meest directe aanleiding
voor het ontstaan van problemenJ

Zijn er nog steeds ontwikkelingen op
dat gebied of zullen harde schijven
snel uit de winkels verdwijnen?
'Nee, de ontwikkeling gaat gewoon door, maar
er zijn slechts drie fabrikanten over vanwege de
complexiteit van de fabricage. De verwachting

Kro[[ 0ntrack
Krotl Ontrack ls bii het grote pubtiek
bekend vanwege het dataherste[ van een
harde schiif van de neergestorte Space
Shuttte Cotumbla in 2003. Bij dte ramp
(waarbi¡ de gehel.e bemanning omkwam)
werd de schlif comp[eet verwoest. Atte
componenten waren eraf, atte plastic
was gesmolten, alte chlps waren verband
en hadden losgetaten. Nlettemln sLaagde

Krotl Ontrack erln 997o van de data te
herstetten. Het bedriif biedt een breed
spectrum aan dlensten, van eenvoudig
ontine datahersteL voor elndgebruikers
tot het hersteL van comptete
serveromgevingen met enorme aantatLen
schilven en serverprogramma's tot en
met forenslsch onderzoek.

W ontrackdatarecovery,nl

is echter dat we binnen vìer à acht
jaar een honderd terabyte schijf
zullen zien, De belangrijkste nieuwe
ontwikkelingen zijn helium-gevulde
schijven en heat assisted magentic
recording om de track-density te
verhogen. Heat-assisted magnetic
recording technologie gebruikt
een laser, dle de plaats waar het
magnetisch veld op wordt aangelegd
voorverwarmd, zodat de data met
een grotere magnetische kracht,
en dus op een kleiner oppervlakte,
geschreven kan worden. De densiteit
neemt toe maar die blijft ook bij

aI I

a

SDCARD

MEMORY CARD

i asuels
!

t28 0t8tt0T0 PB0 6 ö



0orza ken va n datavertles
Hardwarefouten 447o,

Mensetil ke f out en 32o/o

Softwarefouten 14olo

Virussen 77o

Natuurrampen 37o

afkoelenl'Natuurlijk beschermen
de fabrikanten ook de data
van de klant, disks kunnen
geparkeerd worden en er is een

beschermende coating van de

schìjven. Maar de belangrijkste
bescherming moet toch van
de gebruiker komen. Allereerst
mechanisch: schijven kunnen
niet tegen stoten of vallen,
maar de harde schijf heeft ook

een bepaalde operationele
temperatuur en d¡e moet echt
aangehouden worden. Wanneer
je in de winter van buiten komt
is het niet aan te bevelen een
harde schijf meteen te gebruiken
en hetzelfde geldt in de zomer
wanneer een harde schijf echt
heet geworden is in de zon, Pas

ook met telefoons en camera's
die in de kou of in de hitte
geweest zijnl

Dus dat geldt ook voor SSD?
'SSD's zijn een stuk minder
betrouwbaar dan je zou denken,
met name wanneer ze een tijd
zonder spanning bewaard blijven
Bij triple-level SSD's (het grootste
deel) kan dan binnen een paar
maanden cel-vernietiging
toeslaan. Het gedrag van SSD's

is vrij binair: geen tekenen
van slijtage en ineens treedt

dataverlies op. Onderzoek
onder klanten van ons wees
uit dat 3B%o problemen
heeft ondervonden met
SSD's. We zien veel fouten ìn

elektron ische componenten
en de firmware en het
systeemgebied, I n feite
functioneert een SD-als een

RAID-systeem maar dan
zonder de voordelen met
betrekking tot redundantie
maar met de nadelen van
de complexiteit. Er worden
algoritmen gebruikt om de
data snel weg te kunnen
schrijven over een aantal
geheugenchips en die
algoritmen veranderen
steeds, Bij de grote partijen
is er openheid over de
algoritmen, maar bij heel veel
andere partijen niet. Voor de
gebruikers lijkt het alsof de
data steeds op dezelfde plaats
zijn, maar in feite worden ze

voortd u rend verplaatst over
de 55D om deze in leven te
houden. Ze gebruiken trim-
commando's om de data
onmiddellijk beschikbaar
te maken, want op een SSD

kan in feite alleen op lege
sectoren gesch reven worden,
dus de software zorgt ervoor
dat de locatie van de data
voortd u rend vera ndert via
garbage collection,'

Hoe betrouwbaar is de

software, zijn er bugs?
!a, bugs zien we regelmatig.
Dat zijn ook de nieuwe
problemen die we zien op dat
gebled. We zien ook dat er
gemeten aan de hoeveelheid
5SD's in de markt niet m¡nder
vaa k dataverl ies optreedt. Er

zljn wel andere problemen,
maar n¡et minder. Voor een

deel heeft dat van doen met
de verdeeldheid van de markt,
er zìjn zes chipfabrikanten,
maar meer dan tweehonderd
55D-leveranciers dle dus
voor een qroot deel hun

elgen software gebrulken.
Je kunt de problemen die zo

ontstaan vergelijken met een
boek waarvan.le alle pagina's

door elkaar gooit, zonder
paginacijfers zonder i nhoud
en index. Soms moeten onze
mensen zelfs min of meer

handmatig blokken data aan

elkaar plakken dus het kan

heel arbeidsintenslef zijnJ

Dus zowel SSD's als
gewone harde schijven zijn
problematisch. Je zou zeggen,
dan sla je je data toch in
de cloud op, dan ben je die
problemen kwijt.
'Wij hebben veel klanten
waarbij die problemen terug
kwamen. De cloud bestaat
net zo goed uit harde schijven
en SSD's, maar daarnaast zijn
het combinaties van virtuele
systemen waar mensen mee
werken. Hoe gecompliceerder
een systeem, hoe groter de
kans op menselijk falen. Die

neemt dan toe met 40-600/o.

Het is in ieder geval erg

raadzaam de SLA (service level
agreement) erop na te slaan

en goed de

kleìne lettertjes
te lezen.'

Al met al

een weinig
opwekkend

verhaal, maar Jaap-Jan geeft
ookaan datwanneerjeje
aan een paar regeltjes houdt,
data behoorlijk veilig zìjn.

Dus, hierbij een paar tips om
problemen te voorkomen of
op te lossen:

. In het algemeen: maak in
ieder geval twee back-ups
waarvan je er eentje op een

ander adres bewaart.
.Controleer heel goed of
de back-ups ook die data
bevatten die je wil bewaren.

. Pas heel goed op blj het
verwisselen van schijven en

het kopiëren van data, want
daar gaat vaak van alles mis.

. Behandel harde schijven en

zelfs 5SD's alsof het eieren
zljn; verpak ze heel goed,

Laat ze niet in de kou of in de
warmte liggen. Kijk uit voor

statische elektriciteit, voora I

in de winter. Pas ook goed op
met vloeistoffen als koffie en

frisd ra n k.

'Maak in ieder
seval twee
Ëack-ups.
waarvan F er
eemle op een
ander adres
bewaart'

'fe$s bii profess¡onele fotosrafen ziin
de back:üps zelden goed geËegeld'

.5D-kaarten en andere
geheugenkaarten kunnen
wel degelijk kapot gaan. Laat
geen enorme hoeveelheden
data op een kaart staan, maar
sla de data regelmatig op - en

maak daar weer back-ups van.
. Bij de eerste indìcatie van
fouten een geheugenkaart
het liefst nlet meer gebruìken.

. Koop geen kaarten van
onbekende merken en

check ook de herkomst van
merkkaarten: op internet zijn
heel wat inferieure kopieën te
vinden.

.Zo gauw je een probleem
hebt met een schijf of SSD:

gebruik hem niet meer.

Neem een kop koffie en denk
na overje strategie. Hoe

belangrijk zijn de data? Heb je
goede back-ups? Als je geen

back-ups hebt en de data
heel belangrijk zijn, dan is het
beste om een bedrijf als Kroll

Ontrack in te schakelen. Pas

wel op wanneer je een schijf
verstuurt: zorg ervoor dat
deze heel goed beschermd is
tegen schokken.

. Probeerje zelfde data van de
problematische schijf of S5D

te herstellen, maak dan een
eerst bìt-voor-bit kopie. Er is

software, bijvoorbeeld die van

Kroll Ontrack, maar de meeste
(andere) software verandert
iets aan de schijf, dus je
verliest altijd data. Bewaak het
herstelproces (dat lang kan

duren) en schakel een schijf
die rare geluiden begint te
maken onmiddellijk uit. o

144/o

44o/o
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t cp hcut van Pixut-r

Natuurl¡ikallemat¡ef
Bii Pixum kun ie terecht voor uiteenlopende fotoproducten. Een van de meest opvallende

producten is de foto op hout, Deze afwerking is volgens Pixum mooi voor foto's met aardse
kleuren, We bestelden een dergeliike foto en komen tot diezelfde conclusie.

TTKSI JASPER VAN ELAOIL

Een foto afgedrukt op houten planken, dat is

natuurlijk best bijzonder, Een canvas of een foto
in lijst is daarbij vergeleken nogal klassiek en
standaard. Die opties heb je naruurlijk ook bij
Pixum, maar voor deze test kozen we voor een
modern en natuurlijk alternatief. De foto op
hout is een directdruk op planken van mooi licht
dennenhout. De planken zitten vlak tegen elkaar
gemonteerd, horizontaal voor een liggende
foto en verticaal voor een staand beeld, Tussen

de planken is een heel klein beetje ruimte
zichtbaar, maar dat is zeker niet storend.

Stherp
Waar je bang voor bent met een dergelijke
construct¡e, is verlies van scherpte in de afdruk
door het ruwe karakter van het hout. Maar niets
is minder waar, de afdruk is haarscherp en zeer
duidelijk De kleuren, we kozen een relatief
donkere foto ult, zijn mooi weergeven en als
je een foto kiest die qua onderwerp of kleuren

aansluit bij de natuurlijke aard van het hout is

het echt een aanrader. De houtnerfzieje ook
nog door de foto heen en dat geeft een heel
mooi effect. De foto loopt door tot aan de rand
van de planken, zodat de kopse kant van de
lichte dennenhouten balken de foto als het ware
inkadert als je er schuin tegenaan kijkt.

Geur
Onze foto is bijzonder mooi afgedrukt op het
hout en deze afwerking geeft de foto een
nieuwe dimensie, het hout voegt echt wat toe,
Daarbij ruikt het ook nog eens heerlijk naar hout,
dus een foto van een bos kri)gtzo mogelijk nóq
een extra dimensie. Het proberen waard!

Degeliik
De foto kwam keurig en goed verpakt aan en de
houten constructie is mooi afgewerkt zonder
ruwe randen en splinters. Aan de achterkant van
de planken zìjn twee latten gemonteerd waarop

een wandbevestigingssysteem te
vinden is.

lormalen en priizen
Deze manier van fotopresentatie
is een echte aanrader alsje van
de natuurlijke uitstraling houdt
en als je een foto uitkiest die bij
deze manier van presenteren
past. Daarbij is de foto op hout
erg degelijk uitgevoerd, bijzonder
scherp afgedrukt en ruikt deze ook
nog eens lekker.

De foto op hout van Pixum is

verkrijgbaar in dìverse formaten,
variërend van 20 x 20 cm tot B0 x B0

cm. Prijzen zijn afhankelijk van de
grootte, maar starten bil€29,95. o

r30

I lnfo pixum.n[

Dl0lt0r0 PR0 6 0



LIEVER LED
LEDGO: IDEAAL LICHT V00R
CAMERAS EN SMARTPHONES
Led vertichting is continu Iicht.
Je ziet wat je doet, dat is hét
grote voordeet, Wie sfeervolte
interieurfoto's of binnenpor-
tretten wiI maken, vermengt
het alaanwezige dag- of
Lampticht met zijn eigen [ed-
[icht, Maar er is nog een groot
voordeet: dankzij tedl.icht kun je
ook met je smartphone betere
foto's maken,0f een f itmpje
schieten, Continul.icht geeft je
nieuwe creatieve kansen.

VERLICHTEN IN PLAATSVAN BELICHTEN
Vroeger was het een vak om met f litsers
en een hand[ichtmeter een mooi afgewo-
gen betichting te maken, nu maken we
een mooie verlichting. Fotografen kunnen
zich op het oog helemaatconcentreren op
het scheppen van een mooi claìre obscure
of een zacht strijkticht, Dankzij [ed maak
je gemakketijk mooi verlichte portret-
ten, benadruk je de zachte rondingen van
een modet, tover je met de spranketende
tichtjes in een interieur of componeer je
intrigerende sti [levens. DaarvooT moeten
de led Lampen natuurlijk weteen hoge
kteurechtheid hebben én een regelbare
kleurtemperatuur. Kies dus voor een top-
merk als LedGo.

STUDIO EN LOCATIE
LedGo heeft opLossingen voor ln de studio
en voor op Locatie. Pane[en of spots. Voor
óp de camera of voor op statief, Er zijn
zelfs paneten van LedGo die waterdicht en
oprolbaar zijn Met zo'n f[exibele lichtbron

schep je veeL creatievere foto's dan
met f titsticht ooit mogeLijk was. En

omdat led zo weinig stroom verbruikt,
werken de lampen (ook)op batterijen
of accu's.

IS FLITSEN NU VERLEDEN TIJD?
Zeker niet. Maar kiezen voor led-of
f Litsticht doe je nu zuiver om het foto-
grafische doe[. Een fLitser is nog han-

A DVt RT0 B I At :',"r¡.:;.,,,;'.;.'-i{*. f!

dig aLs je onderwerp snel beweegt of
aLs je heetveel Iicht nodig hebt.
Maar dat is meestaI niet het geval.
Camera's hebben aIdat ticht niet
meer nodig en we wi[[en onze smart-
phones kunnen gebruiken. Dan valt
de keuze dus op led.

INFO TSE-I MAGI NG.NL/ NL/LEDGO
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BEVIIIIJ I ONP DSB2O

DNP D582O

Snellepr¡nteruoor

Het Japanse bedriil DNP heeft onLangs een nieuwe printer uitgebracht
De D5820 is een B inch printer en belooft de beste vriend te worden
va n p rofessi o nele stu d io- en eveneme ntfoto grafe n,

TEKST 8tûAillt

De printer werkt op basis van
k leu rsu blim¿tie-Lech niek.
Dit houdt in dat de printer
afdrukken maakt door
met plaatselijke verhitting
kleuren te laten hechten aan
fotopapier. Het grote voordeel
van prlnten op deze manier is

de hoge printsnelheid die het
met zich meebrengt. Hierdoor
is de printer zeer
geschikt voor studio- en

evene mentfotog rafe n

die snel een afgedrukte
foto aan hun klanten
willen overhandigen.
Als we DNP mogen
geloven print de D5820

in recordtempo en zijn zelfs
panoramafoto's met een

lengte tot ruim B0 centimeter
binnen de kortste keren klaar

om mee te geven.
afgedrukt worden met een
zogenaamde'Fine matte'
en 'Luster' finish, zodat elke

foto naar ieders voorkeur
afgedrukt kan worden. Wat

bijzonder is aan de DSB20,

is dat deze printer ook de

mogelijkheid biedt om op
één afdruk verschillende
afwerkingen te gebruiken.
Zo kan je bijvoorbeeld de
achtergrond mat afdrukken
en een onderwerp ofeen
stuk tekst extra aandacht
geven door dit glimmend af
te drukken.

breedte heeft van 20

centimeter, is het mogelijk
om afte drukken op
exclusieve maten zoals

20 x B0 centimeter voor
grote panora mafoto's en
een groot vierkant van

20 x 20 centimeter, een

verhouding die sinds de
intrede van Instagram weer
vrij populair is. Uiteraard zijn
de standaard maten zoals

onder andere 20 x 30 en 1 0 x

20 cent¡meter ook mogelijk.

Uoorelkwatwils
De DSB20 biedt de
mogelijkheid om twee soorten
afdrukken te maken. De'Pure
Premium' en'Standard Digital'.
Met de'Standard Digital'
belooft DNP afdrukken van
hoge kwaliteit op een zeer
kostef f iciente manier.Wilje
echt indruk maken, dan is het
ook mogelìjk om afdrukken
te maken in 'Pure Premium'.
'Pure Premium' levert
afdrukken van de hoogste
kwaliteit met een verbeterde
gloss-weergave en hogere
dichtheid waardoor elk detail
zeer goed zichtbaar wordt,
Beide soorten afd ru kken
kunnen naast de klassieke

mat of glossy finish ook

Panorama
Het is met de DSB20

mogelijk afdrukken
te maken in veel

meer formaten dat de
gebruikelilke maten.
Doordat de DSB20 een

De DSB20 beschikt over
een nieuwe rewind functie,
waardoor de printer zeer
effìciëntom kan gdan rnet
het beschikbare papier,
zodat je niet onnodig veel
papìer verspilt. r

DIVP

'De printer
b¡edt de
mogetiþeid
om oD een
afdrdk
verschillende
afwerkineen
te gebruiËen'

r32
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PALETTE CORE
Het brein van Patette
is de Core, welke je vía
USB op je pc of Laptop
aansluit. Aan deze Core
kun je tot wel 1B mo-
dules magnetisch aan
etkaar koppelen om zo je
eìgen gepersonatiseerde
contro[[er te maken in de
indeting die jij het pret-
tìgst vindt werken. 0p
dit moment kun je een
drukknop, een traptoze
draaiknop en een
schuifknop gebruiken en
daar je favoriete functies

in bijvoorbeetd Adobe
Lightroom, Photoshop,
lttustrator maar ook Pre-
miere Pro CC of FinaICut
Pro X aan toewijzen.

PALETTEAPP
ln de Palette App, be-
schìkbaar voor Windows
en ÌVac, maak je de
Layout zoals je die aan
modutes op je bureau
hebt tiggen opnieuw
waaTna je per knop een
functie toe kunt wijzen.
Je kunt meerdere profie-
[en aanmaken en met 1

druk op de knop wisse-
Len tussen prof ielen en
zo je Patette eenvoudig
gebruiken vooT meer-
dere programma's of
verschi[[ende f u ncties.
Je kunt dankzij inge-
bouwde LED's in de
modules ook een kleur
toewijzen aan verschì L-

lende prof ieten en knop-
pen zodat je direct weet
welke f unctie onder de
knop zit. Daarbij laat het
OLED scherm van de
Palette Core ook direct
zìen in wetk programma

ADVEBToRTAT ÐI€IFGT*E

je zit en weIk profiel actief is. Super
handig dus!

PALETTE IS VERKRIJGBAAR IN
3VERSCH¡LLENDE KITS
De Starter Kit bevat een Core, 2 druk-
knoppen, 1 draaiknop en 1 schuifknop,
de Expert Kit bevat een Core met 2

drukknoppen,3 draaiknoppen en 2

schuif knoppen en de ProfessìonaI Kit
bestaat uìt een Core met 4 drukknop-
pen, ó draaiknoppen en 2 schuifknop-
pen. Je kunt de kit eenvoudig uitbreiden
met extra modules.

SNELLER FOTOBEWERKEN
MET PALETTE

Het handige Patette is een set bedieningsetementen die je vol.l.edig naar eigen smaak
in kunt richten voor foto- en videobewerking. Het modulaire systeem biedt nametijk
druk-, schuif- en draaiknoppen die je naar wens in kunt stellen voor jouw favoriete

bewerkingsprogramma's zodat je nog sneller en f ijner kunt werken.

MEER INFO CAN/ ERATOOLS.N L/PALETTE

rä 0lctFûI0 PB0 6 r3¡



å}ËGËF{3Tð]F urINNAAB I F0T0urErsTRrJD

JacqueLine van Biiner-r

hlinnaar

De mensheid is in het verleden vaak op zoek geweest naar
perfecte symmetrie, Niet gek, want visueel is symmetrie
een Eterke beeldeigenschap, Symmetrie geeft rust en
kan een beeld heel sterk maken, zeker als ie symmetrie
combineert met rustige kleuren en strakke Liinen. Aan de
andere kant kan een heel dynamisch en kleurriik tafereel
ook heel fraai ziin als de symmetrie goed is uitgevoerd.
Kortom, een biizonder thema waarmee we een beroep
deden op iul.Lie kwaLiteiten en creativiteit, De tweekoppige

iury, alLebei aan één kant van de tafel en met hetzelfde

iasie aan, heeft het hoofd gebroken over alle mooie
inzendingen, maar is het uiteindeliik toch eens gewordenl
TEKST JASPÊR VAf\l BLAOIT FOTOGRAFIE JACOUITI|\lI VA|\] BIJNEN

SVNOLOGV BTIgOOAC
SVmmetrie staat voor orde,
rust en duidetilkheid. Termen
die ook van toepassing ziin op
de producten van Synology.
Of het nu om opslag of over
routers gaat, Synology heeft
een opLossing. Onze prils is
dan ook een Synologv Router
RT190Oac. Dat is een zeer snelle,
draadLoze router die speciaal
ontworpen is voor thuis en op
kantoor De nieuwste draadLoze

techno[ogieen zorgen voor
een snelle en betrouwbare
verbinding via wifi. De

revoIutionaire software-ervaring
is ongelofelijk intuttief, zelfs
voor mensen die n¡et technisch
aangelegd ziin. De geavanceerde
beheertools bieden gebruikers
de mogeLijkheid de gegevensflow
te finetunen, Zo kun ie de
inEtellingen van de router ook
beheren vanaf een smartphone.

- DISKSTATION

DS2l6.ll
Een efficiënte NAS die

de beschikbaarheid van
gegevens en hoogwaardige
vi d eotranscod eri ng
verzekert.Beschikt over een
dual core CPU met AES-Nl
hardwarecoderingsengine,
ondersteuning voor het Btrfs
bestandssysteem en 4K UHD
transcodering, de DS215+ll
is een high-performance
2-bay NA5-server voor
kleine ondernemingen en

thuisgebruikers die op zoek
ziin naar een effic¡ënte en
veiLige opsLagoplossing om
data te beveiligen en delen, en
die van videotranscodering
wiLLen profiteren.

Met dank aan Synotogy voor het beschikbaar stetten van de priizen.
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Jacqueltne van Bijnen (sB) losrerhour
JacqLrelìne is eef fervent hobbyfotogrerfe cl e veel tild achter haar c¿rmera doort¡rengt. Ze is lid van maaT liel'st twee fotoclul¡E

or¡ zo l¡¿ar l'otograñe continu te ontw kkelen Ze worclt graag u tgedaagd en s alt jd op zoek naar een moo e foto.

De winnende foto is, anders dan je

wellicht zou verwachten bij dit thema,
geen architectuurfoto maar een

andschapsfoto. In de natuur is het
moeililker om symmetrie te vinden
en Jacqueline is daar wonderwel
in geslaagd met deze plaat. We

moesten twee keer kilken om te
controleren of dat er geen sprake is
van beeldbewerking, maar dit tafereel
heeft zich toch echt voor haar camera
afgespeeld. Er is u jteraard, omdat
het dus geen Photoshop betreft, een

aantalverschillen te zien tussen de

linker- en rechterkant van haar foto.
Maar over het algemeen hebben we
hìer te maken met een verrassende
vorm van symmetrie. Het meest

opzrenbarend is de wolkenpartij, die

aan elke kant op ongeveer dezelfde
kant opkrult. lacqueline:'De foto is
gemaalt in Dorrugal tiidens een reis.

lk was in mijn eentje op pad om te
fotograferen en toen kwam ik deze

mooie scène tegen. Alleen deze steiger
i. op zich al fotogen el.,'naar in rijn
ooghoek zag ik dat deze wolkenpartij
zich heel langzaam op deze

symmetrische manier aan het vormen
was.Toen ben ik even blijven staan,

fotograferen is soms een kwestie van

wachten, totdat de compositie precies

goed was. Met als eindresultaat deze

foto. lk ben blij verrast dat ik met deze

foto de wedstrìjd gewonnen heb, ook

omdat het geen standaard symmetrie-
foto is van een gebouw of detail. De

router kunnen we goed gebruiken om

nog beter gebruik te maken van onze

internetsnelheid. Synology schijnt erg

goede producten te maken, dus we

zijn blll met deze prijs,' O
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l\ikkcr AF-S NIKK0R 10 5mn f 11 4= ED

la
Nikon Levert met de AF-S NIKKOR lobmm f 11,4EED een fantastisch
obiectief al Een 105mm f ll,4iseen obiectief waarvan veelfotografen
spontaan gaan watertanden, Toen Nikon een tiidie terug aankondigde met
een dergeliik obiectief op de markt te komen, waren de reacties Lñend,
Nu hebben we deze biizondere nieuwe telg kunnen testen,
TIKsI jASPEE VA|\] BtAOIt fN DßÉ OI ilIAN FOTOßRAFjE JASPEfl VAi\] BIAT[I

Een 50mm of B5mm f/l.4, dat is de
normaalste zaak van de wereld. Maar een
105mm f /1.4, dat is toch best een tikje
bljzonder. Een kort teleobjectief met
een dergelijke lichtsterkte, dat is zelden
vertoond. Na de aankondiging waren veel
fotografen dan ook erg benieuwd naar
het object¡ef. Wij waren dat ook, dus we
grepen de kans om het objectiefte testen

met beide handen aan. Het unique selling
point van deze 105mm is natuurlijk de
lichtsterkte vanf /1.4. Dat geeft je de
mogelijkheid om je onderwerp erg mooi
van de achtergrond te scheiden.Tel daar
de korte tele-brandpuntsafstand bij op
en je hebt een objectief waarmee je
prachtige dingen kunt doen. Nikon ziet
de 105mm als een portretobjectief en dat

ls niet meer dan logisch. De wijze waarop
je een persoon van de achtergrond kunt
scheiden is werkelijk fenomenaal. Op
deze manier kun je vrijwel op iedere
plek, ongeacht de achtergrond, een
mooi portret maken. Ook kun je al
vanaf 1 meter scherpstellen, wat je de
mogelijkheid geeft om een gezicht
beeldvullend te fotograferen.

.t
È.l
{
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'Het bokeh
iswerkeliik
prachtig"

lnherent aan de lichtsterkte
in combìnatie met de
brandpuntsafstand is het
feit dat je de scherpte

gebruik kunt maken van de

onscherpte, De kwaliteit
van scherpte én onscherpte
gaan hand in hand bij dit
objectief, want Nikon heeft
zich bij het ontwikkelen
speciaal gericht op een

mooie onscherpte.

Ze hebben in Japan
bijzonder hun best gedaan

om een zo mooi mogelijk
bokeh te krijgen. En dat
is ze gelukt, het bokeh is

schltterend zacht en geeft
blj de juiste achtergrond
een magisch effect mee
aan je foto's.

llarahter
De nieuwe Nikon qeeft je

het qevoel datje van elk

onderwerp een prachtiqe
foto kunt maken. Want
welk onderwerp je ook in

beeld neemt, een persoon,
parkeermeter, conifeer of
huisdier, alrijd krijg je een
foto waar het karakter vanaf
spat en dìe je alleen met

een dergelijk objectief kunt
maken. De schltterende
onscherpte kunje in de

nabewerking eventueel
nog wat extra contrast en

kleur geven, zodat deze
zo mogelijk nog mooler
wordt. o

NIKKOR 1O5MM
F11.4

I Centrumscherpte
I Randscherpte
I lloekscherpte

Micrccontrast l
I Microcontrast 2

Conc[usle
Deze nieuwe 105mmf /1.4
is werkeLiik een schitterend
objectief. De scherpte is

prachtig, maar de onscherpte

is dat eveneens en deze

combinatie geeft het ob jectief
in veel gevatten echt
meerwaarde tegenover andere

l'ichtsterke opties met meer
beetdhoek. De priis [igt op een

hoog niveau, dat is te verklaren
door de hoogwaardige
optische constructie. Voor
portretfotografen ìs het
echter een obiectief dat op

eenzame hoogte staat en dat
unieke mogeLiikheden biedt.

S p ecllrcatles
Priis € 2459,-
Brandpuntsafstand 105 mm

MaximaaI diafra gma f /1.4
Minimaal diafragma f/16
0biectiefconstructie 14

eLementen in 9 groepen (met
3 etementen van ED-glas en

Lensetementen Nano CrystaL

Coat of fluorcoat)
Beetdhoek 23'10' (15'20' met
DX-formaat camera)
Kortste scherpstelafstand'l m

AantaI diafragma[ame[[en 9

(ronde diafragma-opening)
Filtermaat 82 mm
Maten Circa 94,5 mm x 1t6
mm
Gewicht Circa 985 gram

lnfo nikon.n[

Beoo rdellng
BeetdkwaUtelt
Bediening

SneLheid

Behuizing aaaaaaaao e

Priis / kwaLiteit ooaoa... I

NikkorAF-S NIKKOB

l05mm f/l 4E ED

Bii voLte opening is het obiectief over

vriiweI het geheLe beetd zeer scherp is,

terwijl aan de andere kant het bokeh en de

tekening zeer fraai ziin bii a[[e openingen.

Nikon heeft dit bereikt door een minieme
hoeveetheid sferische aberratie over te
laten: het microcontrast in de [ichten is net

iets minder dan dat in de donkere partiien.

Bii voLle opening is het micro-contrast in

ziin algemeenheid iets minder hoog dan

gediafragmeerd, wat in de praktiik bii

portretten heeI goed uitpakt. Een heeL

mooie afstemming van de correctie van

beetdfouten. Verdere beeldfouten ziin moo¡

onderdrukt, zodatze in de praktiik niet of
nauweLiiks merkbaar zutLen zijn.

1,4

precies op het goede punt
moet leggen als fotograaf.
Een portretfoto met focus
op het oog verandert als
je een paar centimeter
voor- of achteruit loopt ln

een foto met focus op de
wìmpers of neus, Dat wilje
natuurlijk niet. Daarom is

het zaak het objectief qoed
te leren kennen, Na een
tijdje kun je ermee lezen en

schrijven en weet je precìes

wel k scherpteverloop je
kunt verwachten.

Scherple
Het mag dan voornamelijk
qezien worden als een
portretobjectlel ook
andere onderwerpen kun
je prachtig vastlegqen met
deze 105mm. We kunnen
ons voorstellen dat je ook
in de stad of in de natuur oaaaaoaaaa l0
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Quick Cclcr /Vatch

kde
e

Alsje een foto gaat printen wil ie graag dat de kleuren er op ie print precies
hetzelfde uitzien aLs op ie beeldscherm. ¡it kun je bereiken met ka¡bratie en door

middeL van het werken met de juiste kleurprofielen, Dit kan echter best wat voeten
in de aarde hebben, dus heeft EIZO een eenvoudigere manier bedacht, Met Quick

color Match print ie gemakkelijk en snel met de juiste kleuren,

3B

Zelfs met de juiste apparatuur en kennis
kan het matchen van de kleuren op je
beeldscherm met die op je prinr een
uitvoerig proces zijn. Eerst komt de
kalibratie van je monitor, dan moet je de
instel llngen in je fotobewerkingssoftware
aanpassen en als laatste heeft ookje printer
nog de goede instellingen nodig. Dit proces
wordt met Quick Color Match automatìsch
doorlopen via een eenvoudige en intulTieve
i nterface.

Wel moet je voldoen aan een aantal eisen.
Een select aantal beeldschermen en
printers is geschikt voor Quick Color Match
Kijk dus goed of jouw printer en EIZO-
monitor compatibel zijn met de software.
Vervolgens is het proces eigenlijk heel
eenvoudig:je sleept de foto of foto's die je

TTKST ßIOATTII

af wilt drukken gewoon in het programma
en Quick Color Match start vervolgens
va nzelf je fotobewerking s prog ra m ma,
bijvoorbeeld Adobe Photoshop, op.
Vanuit deze bekende interface kun je
vervolgens via een plugin gaan printen,
waarbijje beeldscherm en de printer
volledig automat¡sch op elkaar afgestemd
worden. Dat niet alleen trouwens, ook de
geselecteerde pap¡ersoort wordt ln dit
proces meegenomen, zodat je een ideaal
eindresultaat krijgt.

Samenwerking
Quick Color Match is ln samenwerking met
Epson, Canon en Adobe ontwikkeld, waarbij
gebruikgemaakt is van de expertise van
al deze bed rijven. Zo zijn deversch illende
printers, software en papiersoorten

perfect op elkaar afgestemd. De software
maakt het mogelijk om zonder kennis
van kleurprofielen, kalibratie en andere
afd ru kgerelateerde za ken professioneel
te printen. Na het installeren van de
software is het verder alleen een kwestie
van het selecteren van de papiersoort en
het papierformaat. Daarna opent je foto
in bijvoorbeeld Adobe Photoshop en kun
je via een printer-gerelateerd programma
(bijvoorbeeld Epson Print Layour) de foto
afdrukken. .Je zult zien dat de kleuren op
je beeldscherm en in de afdruk precies
gelijk zijn en je dus heel eenvoudig het
hele proces van kalibratie, kleurprofielen
en instellingen hebt doorlopen. Een echte
aanrader voor wie dit graag goed regeltl o

I lnfo eizo.nI
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WhiteWall revolutioneert de kwaliteit
van fotoafdrukken.
Dubbele resolutie voor optimaal scherpe details

Belichtingen op fotopapier beleven een revolutie:de nieuw ontwikkelde ultraHD-
technologie van WhiteWall zorgtvoor ongekende scherpte bijfascinerend rijke details.
Verkrijgbaar als ultraHD-afdruk op Fuji Chrystal DP ll en als fotoafdruk onder acrylglas
van 2 mm en 4 mm dik. Exclusief te bestellen onder: WhiteWall.com

WHITEWALL
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AVOND. EN NACHTFOTOGRAFIE
METOLYMPUS OM-D
Otympus camera's zijn van alte markten thuis. Naast dat deze camera's zich perfect lenen
voor portret-, [andschaps-, en straatfotografie, zijn deze kteine krachtpatsers ook de ideate
metgezelvoor een hete andere tak van sport: avond- en nachtfotograiie.

40

De uitgekiende 0lV-D
modetten laten zich prima
lenen voor het vastteggen
van de meest aansprekende
beelden in de avonduren;
van verbluffende zonson-
dergangen tot mooiste,
vertichte kathed ra [en en
andere a rchitecton ische
kunstwerken. Avond- en
nachtfotograf ie is een breed
begrip en taI van onder-
werpen va[en binnen deze
categorie. 0lympus visionair
Gerrit de Groot reist stad
en [and af om de meest
sprekende avond-opnamen
te maken. Zijn gear? De

bekroonde 0M-D E-M1 met

juwelen a[s de m.Zuiko
ED Digitat 7-14 mm
2.8 PRO en de m.Zuiko
ED Digitat 12-40 mm
2 B PR0. De Groot: "De

0lympus 0M-D came-
ra's zijn k[ein en licht.
En dat helpt me enorm.
Voorheen sjouwde ik
vele kilo's met me mee,
maar nu draag ik een
compacte tas, waar ik
atmijn sputten in kwijt
kan." Gerrit de Groot is
een man met visie, die in
iedere avondfoto datge-
ne [aat weergeven wat
er ook daadwerketijk te
zien was. "De sfeer van
een avond- of nachtfoto
moet wat mij betreft ook
daadwerkeIijk de sfeer
van die avond weerge-
ven qua betichting. Mijn
avondfoto's hebben een
eigen handschrift en is
voor veten heeI herken-
baar. Dat ik daarbijvoor
mezetf de lat hoog leg
en niet zo sneI tevreden
ben, is daar het [ogische
gevo[g van." 0lympus
camera's hebben een
aantaI handigheden aan
boord. AItereerst heLpt
de vijf-assige beeldsta-
biLisatie om in moeitijke
Lichtomsta nd ig heden
Ianger uit de hand te
fotograferen, tot we[ 1,5
seconde,

Daarnaast zorgt dit bij
fotograferen uit de hand
dat ook niet onnodig
de lSO-waarde om-
hoog hoeft. Wie foto's
ats Gerrit de Groot wil
maken, zaI ondanks
de bee[dstabitisatie,
te werk gaan met een

statief en de gevorderde
fotograaf zal zetfs gaan
werken met verschit-
[ende betichtingen en
die in layers bewerken.
0ok steeds populairder
in avondfotografie is het
werken met [ange slui-
tertijden. Juist hiervoor
heeft Otympus de Live
Bu[b fu nctie ontwikketd.
Bij het gebruik van deze
f unctie bepaalt uze[f
hoelang u de stuiter
[aat open staan en ziet
u meerdere keren per
seconde het beetd opge-
bouwd worden, simpet
en overzichtetijk op het
scherm van uw camera.
Wilt u sterrenbanen
fotograferen en niet
bang hoeven zijn voor
een overbelichting in
uw foto? Gebruik dan de
Live Composite modus.
Hierbij kunt u een Iange
sLuitertijd, bijvoorbeetd
90 minuten, opdelen
in kteine stukjes van
enkele seconden, De
camera voegt dan per
btokje van die paar
seconden atleen nieuw
Licht toe. Zo kunt u de
mooiste sterrenhemets
fotograferen, zeLfs mid-
den in de stad.

L¡VE BULB EN LIVE
COMPOSITE MODUS.
FOTOGRAFEREN MET
LANGE SLUITERTIJDEN
Fotograferen met [ange
stu itertijden, Velen doen
het maar zetden. De
'butb -functle in menig
cameTa wordt veetalon-
gebrurkt gelaten, omdat
Butb-fotograf ie attìjd
een gok is.'Hoe[ang

WINTER PROMOTIE

€1 00.
RETOUR
Pâk ie voordeat: bespaar €f00* op de
ONI-D E-lv1l0 N4ark ll en de OM D E-t\¡15 Mark lt

'l ooptijd: 24 ddober 201tì l/rìì t5 i¡nu¿ìri 2017
winterbonus.olympus,eu
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moet mijn stuiter open?'is de meest
gesteLde vraag bijdeze vorm.0ok
hierin heeft 0tympus de oplossing
gevonden in de Live Bulb-functie,
waarbij u live op het scherm van
uw cameTa uw foto ziet ontstaan.
Meerdere keren per seconde ziet
u het beeld opgebouwd worden en
wanneer de belichtìng juist is, stopt
u de opname. ln ptaats van een wilde
gok is reaLtime te zien wat het resu[-
taat wordt. Mooil En toch kan het nog
mooier, met Live Composite.

Een goed voorbeeld is het fotografe-
ren van sterrenbanen, wat normaaI
gesproken aLLeen op plekken kan
waar het volstrekt donker is, gezien
strooiLicht of ander ticht bijgebruik
van Iange stuitertijden een foto kun-
nen doen overbetichten. Denk maar
aan de tuinvertichting. Met Live Com-
posite kan men een betichtingsduur
opdeten, Bijvoorbeetd een be[ichting
van 30 minuten ìs op te spLitsen in
losse foto's van bijvoorbeeld 3 se-

conden. Naderhand worden aI deze
foto's samengevoegd en ontstaat
er nergens een overbeLichting. Zo
wordt het mogetijk nagenoeg eìn-
detoos te belichten zonder ooit een
overbelichting in de uiteindeLijke foto
te krijgen.

PRO OBJECTIEVEN
0ok de Iichtsterkte PRO objectieven
Lenen zich prima voor avondfoto-
graf ie. ZoweI de 7 -14 PRO,12-40
PRO ats 40-i 50 PRO zijn aLle even

Iichtsterk met een f/2.8 over het geheLe

bereik. Deze objectieven beschìkken
niet a[[een over de atterbeste Lensde[en
en coatings, maar zijn bovendien ook
weerbestendig. Dat betekent dat je ze
in een fikse regenbuiuitstekend kunt
btijven gebruiken.0ok zijn ze stofdicht
en vorstbestendig tot -1 0 graden.

OLYMPUS

t4

GERRIT DE GROOT
lnfo www.cootctick.nt
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Sony FDR-X3C00

ACflEOPAFSTA]ID

Het nieuwe vlaggenschip
in de Sony actioncamserie
is gebouwd om gebruikt
te worden. De camera
is spatwaterbestendig,
overleeft ln vrieskou en

blljft gemakkelijk schieten
in de meest stoffige
omstandigheden. Zoek
je echt de extremen op,
dan kan je de X3000 in een

extra stevige behuizing
plaatsen. ln dat geval is de
camera schokbestendig
en waterbestendig tot 60

meter diep.

Omdat je nlet altijd de
beste beelden krijgt
als je camera binnen
handbereik is kan je de
X3000 gebruiken met een

kleine afstandsbedienlng.
Dit is een klein vierkant
doosje met een scherm en

vier knoppen waarmee je

de camera kan lnstellen,
kan beginnen met schieten

SOI\TY

SONY

4]< Splashproot E-xmorlFI

Rr\/tEuJ r s0f\lV rûR-x3000 ÐlGlFÕTüE

Conctus[e
De Sony FDR-X3000 is

een zeer aantrekkeLiike

actioncam. Het gebruik van

de afstandsbediening werkt
uitstekend en biedt veeL

mogeLilkheden voor origine[e
beeLden. De beetdstabiLisatie
is een fiine toevoeging dle

voor betere beeLdkwatiteit
zorgt dan we van actloncams
gewend zlln en de mogeliikheid
om In en ult te zoomen is een

zeer weLkome. De accuduur is

een minpunt, maar getukklg

laadt de camera op via usb,

waardoor ie met vriiwel etke

computer weer blnnen no-time
een voLte accu hebt.

Sp eciltcaties
Adviespriis (body) € 600,-
Resotutie 8.2 megaplxeI

Beeldsensor'l/2.5 Exmor
R-CMOS-sensor met
achtergrondverLichting
0biectief ZEl55 Tessar f/2.8
Brandpuntsafstanden 17mm,

lJmm en J2mm (tqulvaLent)

Afmetingen Circa29.4 x 47 .O x

83.0 mm
Gewicht 114 g (incLusief batteri¡)
Connectiviteit Micro-U5B /
Wifl/NFC / HDMI / microfoon,
B[uetooth, GP5

lnfo sony.nl

Beoord etlng
Bee[dkwaliteit ..oo.aooE
Bediening oaaaaaoo s

Snelheid aooaaaa 7

Behuizing .oaaaaaoo s

Priis / kwaLite¡t .oooaaaa s

De Laatste iaren ziin actioncams ontzettend popuLair geworden,Deze kleine camera's die ie
zeer eenvoudig mee kan nemen en continu kan laten filmen beschikken over een extreen'r
wijde beeldhoek zodat ie niks mist, 0m klein te bliiven moeten actioncams wat inleveren op
beeldkwaliteit en daardoor geven ze niet de beste beelden, De nieuwe Sony FDR-x3000
heeft beeldstabiLisatie, waardoor deze kleine camera aanzienLiik betere beel.den maakt,

TrK6r rilr|\il0 \/rssrR

:i:

en in real-time het beeld
van de camera kan zien.
Dit is een zeer aangename
en intuitieve manier om
de camera te bedienen
en biedt veel creatieve
mogelijkheden. Het is ook
mogelijk om dit allemaal te
doen met je smartphone
door middel van de app
van Sony, maar er zijn
zat momenten waarop
je liever niet je dure
smartphone meeneemt. De

beeldkwallteit van de X3000

is prima. De beeldstabilisatie

levert goed werk waardoor
de videobeelden een stuk
rustiger zijn dan beelden
va n vergelijkbare ca mera's
zonder en zorgen voor
scherpere vldeo's met

'De beeldstabilisatie
levert goed werk'

veel details. De kleuren
zijn natuurgetrouw en het
ZEISS Tessar objectlef levert
beelden met relatlef weinig
vertekenìng, ondanks de grote
beeldhoek.

Accu
Als we dan toch een punt van
kritiek hebben, is het wel de
accuduur. Dat actioncams een

relatief beperkte accuduu r

hebben is een gegeven en

de X3000 is daarin geen

uitzonderlng. Met een volle
accu kan de camera iets meer

dan twee
uur continu
filmen, wat
met tien
minuten te
verlengen is

als je de wlfl
uitzet. Opvallend genoeg lijkt
de camera de accu een beetje
te gebrulken als deze ultstaat:
na de camera een aantal dagen
nlet gebruikt te hebben is de

accu mindervol. o

lÌ11li lìllll i
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TOT €3OO CASHBACK OP GESELECTEERDE NIKON CAMERA'S EN NIKKOR OBJECTIEVEN

Combineer een body en objectief voor een extra bonus. Je cashback kan oplopen tot €1000.
Actieperiode van 14 oktober 2016tln 15 januari 2017, Bekijk de voorwaarden op nikonactie,nl/cashback
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Een smartphone voorzien van een
Hassel.bLad-camera? Jazeker, zoiets
bestaat. De Lenovo Moto Z PLay

met de Hassel.bLad-cameramoduLe
geeft ie voordelen op het gebied van
beeLdkwaLiteit, zoom én flits,
TEKST RETATTIE

De Moto ZPlay is een smartphone van Motorola die
je aan je eigen wensen aan kunt passen door middel
van diverse accessoires. De van zlchzelf erg dunne
smartphone is zo uit te breiden met bijvoorbeeld
een extra batterij, audlo van JBL ofeen projector om
je beelden op een scherm of muur te projecteren.
Een andere, zeer interessante, optie is de Hasselblad
True Zoom Moto Mod. Motorola heeft met de
legendarische camerafabrikant samengewerkt om de
camera-ervaring voor de Moto ZPlay naar een hoger
plan te brengen. Met deze Moto Mod verander je je
smartphone in een compacte Hasselblad-camera,

Ontspanknop
De module is heel eenvoudig aan de Moto Z Play te
koppelen, waarna je meteen gebruik kunt maken
van de Hasselblad-cameramodule. Daarmee maakje
heel eenvoudig een camera van je telefoon, want de

module is voorzien van een ontspanknop. Doordat
dìe knop er zit krijg je gelijk het gevoel met een echte
camera aan het werk te zijn, want net zoals blj een

fotocamera kun je de ontspanknop half indrukken om
zo scherp te stellen. Druk je verder, dan maak je de

daadwerkelijke foto. De Hassel blad-cameramodu le

heeft de beschikking over een 25-250mm f /3.5-6.5
objectief en een 1 2-megapixel 1/2.3" CMOS sensor.

Met dit objectief heb je d us de beschìkking over tien
keer zoom, wat meteen een groot voordeel is ten
opzichte van de origlnele camera in de smartphone.
Daarmee kun je alleen digitaal zoomen, de optische
zoom van de Hasselblad-cameramodule ls veel beter
van kwaliteit. Zohaalje de wereld dichterbij met
behoud van scherpte en contrast.

BAhI
Een ander voordeel ten opzichte van de
smartphonecamera ls dat je foto's kunt maken ln

RAW, zodat je daarna veel meer controle hebt over
de opgenomen beeldinformatie zoals kleur, contrast,
belichting en scherpte, Voor de bewerklng van deze
RAW-beelden krijg je toegang tot de Phocus-software

van Hasselblad. Om die mooie beelden
daarna op te slaan en te delen met je

vrienden en familie krìjg je bovendien
twee jaar gratls toegang en opslag
bij Google Photos. Daarnaast ìs er

een zeer capabele xenon-flitser
opgenomen ln de cameramodule, dle
veel beter en bruikbaarder flitst dan de
standaard smartphone-fl itser.

Overigens is de Moto Z Play niet
alleen ìnteressant door de Hasselblad-
cameramodule, ook de smartphone
zelf ls zeker de moeite waard. Deze

smartphone, die ook compat¡bel is

met andere Moto Mods, kan maar
liefst vijftig uur op één acculading
overleven. En alsje daar doorheen
bent, dan laad je hem snel weer op
met de TurboPower laad-modus,
Op die manier kun je na slechts een

kwartier laden alweer negen uur
verder met je telefoon!

De Moto Z Play heeft een 2.0 GHz

octa-core processor, een groot 5,5 inch
1 0B0p HD Super AMOLED scherm en

3GB RAM-9eheugen. Aan de voorzijde
van de telefoon zit overigens ook een

groothoekca mera met LED-fl itser voor
selfies én groupies. o

B EV I t lll I t t lrl 0 V 0 r!1 0 T0 Z P LAV :.!:Gäí;"f=Þ'Èæit

Conc[usle
De HassetbLad True Zoom
module is een wetkome én

bruikbare aanvuLLing op de

smartphonemarkt. Andere
opzetobiectieven hebben niet de

kwaLiteit van de HasseLblad én

hebben bovendien geen xenon-
ftitser en een echte ontspanknop.

Priis
€ 249,- (HasseLbl'ad moduLe)

€ 449,- (Lenovo Moto Z PLay)

lnfo [enovo.nI

Lencvc /V\ct I P[ay
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Abonnementen
Jaarabonnement Nederland (6 edities): €29,75
Jaarabonnement Europa (6 edities): €72,50
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