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2 De aanschaf van een digitale 
 camera

Bekijk eens een advertentie over digitale camera’s. Net als bij een advertentie over 
een computer staat het vol met jargon. Als u een digitale camera gaat kopen, schrikt 
u misschien van het aantal raadselachtige termen en afkortingen. Laat u niet van de 
wijs brengen. Bij de aanschaf van een digitale camera moet u op een aantal zaken 
 letten.

Compactcamera en spiegelreflexcamera
Grofweg zijn er twee soorten digitale camera’s: de compactcamera’s en de spiegelreflexcamera’s. Een 
compactcamera is meestal klein, licht en handzaam. Hij is geschikt voor ‘gelegenheidsfotografen’; voor 
het fotograferen van de (klein)kinderen, feestjes en natuurlijk vakanties. De digitale spiegelreflex-
camera is vaak groter, zwaarder en duurder. Hij wordt gebruikt door hobbyisten en professionals. Dat 
betekent niet dat een spiegelreflexcamera altijd beter is. Het hangt er maar van af wat u wilt doen 
met de foto’s en hoeveel u wilt investeren in tijd en geld. Het mooie van een spiegelreflexcamera is 
dat u niet door de zoeker kijkt, maar direct door de lens. U ziet exact wat de camera ziet. Bovendien 
kunt u bij een spiegelreflexcamera de lenzen verwisselen.

Resolutie
Een digitale foto is opgebouwd uit puntjes, eigenlijk kleine vierkantjes. In het Engels heten ze picture 
elements en dat wordt afgekort met pixels. Met de resolutie van de camera wordt het aantal pixels van 
een foto bedoeld. Een voorbeeld: een resolutie van 3648 x 2736 betekent dat de foto uit bijna dan 
10 miljoen pixels (3648 x 2736 = 9 980 928) bestaat. Hoe meer pixels, hoe gedetailleerder de foto. 
Resolutie wordt uitgedrukt in megapixels (1 megapixel = 1 miljoen pixels). De resolutie van de huidige 
camera’s loopt van ongeveer 6 tot 17 miljoen pixels.

Lcd-scherm
Het scherm aan de achterkant van een digitale camera is een lcd-scherm (liquid crystal display, ofwel 
‘vloeibarekristallenscherm’). De afmetingen van het lcd-scherm moeten niet te klein zijn. Om camera’s 
te kunnen vergelijken wordt de diagonaal van het scherm opgemeten. Men geeft de lengte van de dia-
gonaal vaak in inches. Eén inch is 2,54 cm. Voor het gemak ziet u hieronder de omrekening.

Afmetingen van het scherm

Diagonaal in inches 1,8 2 2,5 3 3,5

Breedte en hoogte in mm 30 x 23 37 x 28 51 x 38 60 x 46 70 x 52
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Ook de kwaliteit van het schermpje is belangrijk. Ziet u nog voldoende als de zon erop schijnt? 
Sommige camera’s hebben een scherm dat kan kantelen. Dit heeft als voordeel dat het scherm vanuit 
alle hoeken en cameraposities goed te zien is.

Geheugenkaartje
Bij een digitale camera is het filmrolletje vervangen door een geheugenkaartje. Meestal wordt er bij de 
camera een klein geheugenkaartje geleverd. Op zo’n kaartje kunnen niet zoveel foto’s. U hebt dus een 
extra geheugenkaartje nodig.

Zoom
Er zijn twee manieren om het onderwerp van de foto dichterbij te halen: optische zoom en digitale 
zoom. Optische zoom haalt het onderwerp naar u toe door gebruik te maken van een ingebouwde 
zoomlens waarbij de resolutie niet verandert. Als er staat 5 x optische zoom, dan kunt u het onder-
werp vijf keer dichterbij halen. De foto blijft even scherp. Bij een digitale zoom wordt een deel van 
de foto digitaal uitvergroot, waardoor de foto minder scherp wordt. De mogelijkheden voor optische 
zoom zijn dus veel belangrijker dan de digitale zoom. De digitale zoom kunt u altijd nog toepassen in 
het fotobewerkingsprogramma op de computer.

Stroomverbruik
Digitale camera’s gebruiken veel stroom voor het opslaan van de foto, voor het flitsen en natuurlijk 
voor het lcd-scherm. De stroom wordt geleverd door een accu of batterijen. Bij een camera met een 
accu krijgt u een laadapparaat om de accu op te laden. Hebt u een toestel met batterijen, dan zult 
u de batterijen zelf moeten opladen. Uiteraard moeten het dan wel oplaadbare batterijen zijn. Niet-
oplaadbare batterijen zijn goedkoper, maar omdat u ze steeds moet vervangen als ze leeg zijn, bent u 
toch duurder uit. 

Gewicht en afmetingen
Een compact cameraatje kunt u overal mee naartoe nemen. Het nadeel van een kleine camera is dat 
de knopjes ook klein zijn en doordat het toestel zo weinig weegt, is het ook moeilijker om het stil te 
houden. Kleur en vormgeving zijn natuurlijk vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur en smaak.
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Flitser
De meeste digitale camera’s hebben een ingebouwde flitser. Het bereik bij een ingebouwde flitser is 
vaak maar 3 tot 5 meter. Flitsers die u apart op de camera kunt aansluiten, hebben een groter bereik. 
In de meeste gevallen kan dat alleen bij spiegelreflexcamera’s.

Video
De meeste camera’s hebben tegenwoordig ook een videofunctie, zelfs met geluid. De kwaliteit van de 
filmpjes die u met een digitale camera kunt maken, wordt steeds beter. 

Close-up
Als u ervan houdt om insecten en bloemen te fotograferen, moet u informeren of de camera een 
macrofunctie heeft. Dat betekent dat u op heel kleine afstanden kunt fotograferen, tot 6 cm van het 
onderwerp.

Aansluitingen
Meestal worden de volgende snoeren bij de camera geleverd: een USB-kabel voor aansluiting op de 
computer en een video-outkabel voor aansluiting op de tv. Om de batterijen of de accu via de camera 
of een externe oplader op te laden, is er een aansluiting op het elektriciteitsnet. Een camera met een 
extern oplaadstation verdient de voorkeur. U kunt dan tegelijk opladen en fotograferen. U moet dan 
natuurlijk wel twee accu’s of een extra set batterijen hebben. Dit zijn de belangrijkste punten die u 
moet weten voordat u een camera koopt. Duizelt het u al? In de leestekst van les 3 wordt verder inge-
gaan op resolutie, geheugenkaartjes en andere accessoires voor uw camera.


