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3 Wat hebt u nodig?

In de leestekst van les 2 zijn de belangrijkste begrippen en onderdelen van een digita-
le camera aan bod gekomen. Maar wat hebt u nodig? Hoeveel foto’s wilt u maken? Zijn 
de megapixels het belangrijkst? Hoe meer hoe beter?

Cameraresolutie
Elke camera heeft een maximale resolutie waarmee u foto’s kunt maken. Dat is de cameraresolutie. De 
resolutie van de huidige camera’s loopt van 5 tot wel 17 megapixels. Een camera van 10 megapixels 
kan foto’s maken van (ongeveer) 3648 x 2736 pixels. Zulke foto’s bestaan uit 10 miljoen puntjes, 
eigenlijk vierkantjes. Die vierkantjes kunt u pas zien wanneer u de foto heel sterk vergroot.

Wanneer u een digitale foto sterk uit-
vergroot, worden de pixels waaruit de 
foto is opgebouwd, zichtbaar.

Beeldschermresolutie
Ook het beeldscherm van een computer is opgebouwd uit kleine vierkantjes. Een computerbeeld-
scherm heeft ook een resolutie, bijvoorbeeld 1280 x 1024. Een foto van acht miljoen pixels past dus, 
als u hem bekijkt op de werkelijke grootte, niet op een beeldscherm. Wilt u uw foto’s alleen op een 
beeldscherm bekijken of maakt u foto’s voor een website? Dan hebt u genoeg aan een lagere resolutie.

Afdrukken
Meestal zult u uw foto’s ook willen afdrukken. Bijzondere foto’s wilt u op een groot formaat afdruk-
ken. Een voorbeeld: wilt u een foto afdrukken op het formaat 20 x 30 cm? Ook dan is een resolutie 
van vijf megapixels voldoende voor een goede afdruk. Tegenwoordig is een maximale resolutie van 10 
megapixels al heel gewoon. Eigenlijk heeft zo’n hoge resolutie alleen zin als de lens van uw camera 
goed genoeg is om daar profijt van te hebben. Dat is bij een compactcamera vaak niet het geval. Er 
zijn ook nadelen aan een hoge resolutie. De camera werkt trager en de fotobestanden worden natuur-
lijk alleen maar groter.
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Hieronder ziet u een overzicht van de relatie tussen afdruk en resolutie.

Voor een foto van … is een resolutie nodig van …

Breedte (cm) Lengte (cm) Megapixel

10 15 0,9

13 18 1,5

20 30 3,7

30 45 8,4

40 60 14,9

50 75 23,3

Let op: u hoeft niet in de hoogste resolutie te fotograferen. U kunt de camera zelf instellen op een 
lagere resolutie. Dat heeft als voordeel dat u meer foto’s kunt maken met hetzelfde geheugenkaartje.

Geheugenkaartjes
Er zijn geheugenkaartjes in soorten en maten. De meest bekende zijn: Secure Digital (SD), 
CompactFlash (CF), Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC) en xD-Picture Card (xD). De verschil-
lende geheugenkaarten zijn niet uitwisselbaar. Met de keuze van de digitale camera maakt u dus 
ook een keuze voor het type geheugenkaart dat u gebruikt. Al die verschillende typen kaartjes zijn 
weer verkrijgbaar in verschillende groottes. Dat varieert van 4 GB tot 64 GB. Een kaartje van 4 GB is 
natuurlijk goedkoper dan een kaartje van 64 GB. Aan de andere kant is het een eenmalige investering 
en hoeft u niet bang te zijn dat het kaartje vol raakt tijdens de vakantie. Er is ook iets voor te zeg-
gen om twee iets kleinere geheugenkaartjes te kopen, in plaats van één grote. Dan hebt u altijd een 
reservekaartje op het moment dat een kaartje vol is.
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Hoeveel foto’s wilt u maken?
Het aantal foto’s dat u kunt maken, is afhankelijk van verschillende dingen.

•	 In de eerste plaats wordt het aantal foto’s bepaald door de resolutie waarmee u fotografeert. Hoe 
hoger de resolutie, hoe groter het bestand, dus hoe meer ruimte er nodig is op het geheugen-
kaartje.

•	 In de tweede plaats wordt het aantal foto’s bepaald door de grootte van het geheugenkaartje. 
Hieronder staat een tabel waarin u ziet hoeveel foto’s u ongeveer kunt maken, als elke foto 2,5 
MB is. Dit is niet exact gelijk voor elke camera. Raadpleeg daarvoor de handleiding van uw camera. 
Bekijk de onderstaande tabel om een indruk te krijgen.

Aantal foto’s bij een geheugenkaartje van:

Cameraresolutie van: 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 64 GB

5 megapixel 1600 3200 6400 12800 25600

6 megapixel 1333 2667 5333 10667 21333

8 megapixel 1000 2000 4000 8000 16000

10 megapixel 800 1600 3200 6400 12800

12 megapixel 667 1333 2667 5333 10667

14 megapixel 571 1143 2286 4571 9143

20 megapixel 400 800 1600 3200 6400

•	 Tot slot speelt er nog iets anders een rol. Dat is de compressie. De foto’s die u maakt, worden door 
de camera gecomprimeerd, wat wil zeggen dat hun bestandsgrootte verkleind wordt. De camera 
kan zo efficiënter omgaan met de ruimte op het geheugenkaartje. Sommige camera’s kunt u instel-
len op een hogere of lagere compressie. Hoe hoger de compressie, hoe meer foto’s u kunt maken. 
De foto’s worden dan wel iets minder scherp. De verschillende mates van compressie worden bij-
voorbeeld genoemd: superfijn (heel weinig compressie), fijn (iets meer compressie) en normaal 
(nog iets meer compressie). Uw camera kan andere termen gebruiken.

Een kaartlezer
Een kaartlezer is een apparaatje voor uw geheugenkaartje. U sluit het apparaatje aan op de USB-poort 
van uw computer. Het geheugenkaartje haalt u uit de camera en stopt u in de kaartlezer. Uw compu-
ter ziet het kaartje als een extra station. Het is een handige manier om snel uw foto’s over te zetten 
naar uw computer. In de leestekst van les 4 gaan we dieper in op het overzetten van foto’s naar de 
computer. Op moderne computers hebt u geen kaartlezer nodig. U kunt het geheugenkaartje direct in 
de computer stoppen!
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Geen computer?
Ook zonder computer kunt u veel aan een digitale camera hebben. Sommige camera’s kunnen 
rechtstreeks op een speciale fotoprinter worden aangesloten. U maakt dan gebruik van de functie 
PictBridge, ook wel DirectPrint genoemd. Ook kunt u een geheugenkaartje bij een fotozaak in een 
envelop stoppen, net zoals u vroeger met een fotorolletje deed. Op de envelop geeft u aan hoe de 
foto’s afgedrukt moeten worden, bijvoorbeeld: 10 bij 15, glanzend, dubbele afdrukken. Verder staan 
er in veel winkels speciale apparaten, waarin u uw geheugenkaartje kunt steken. De foto’s worden 
direct afgedrukt zoals u dat wenst. Zonder computer mist u natuurlijk wel de mogelijkheid om foto’s 
te bewerken en een webalbum in te richten.


