
Sport Academy

De 5 beste semi-professionele camera’s voor 
sportfotografie
Heb je al wat meer ervaring in fotografie en is je gear toe aan een update zodat jij je verder in de 
sportfotografie kunt verdiepen? Dan komt deze lijst met de 5 beste semi-professionele camera’s 
voor sportfotografie goed van pas. De lijst bestaat uit spiegelreflex- en systeemcamera’s. Welke 
van de twee je kiest, is helemaal aan jou. Voor spiegelreflexcamera’s zijn over het algemeen meer 
lenzen beschikbaar, maar systeemcamera’s zijn meestal licht en compact. Reis je veel? Kies dan 
voor een systeemcamera. Heb je graag wat meer grip op je camera? Kies dan voor spiegelreflex. 
Meer weten over de verschillen tussen een spiegelreflex- en een systeemcamera? Lees dan ons 
artikel over dit onderwerp.

1. Fujifilm X-T3
• Veelzijdige systeemcamera
• 26.1 megapixel
• Beschikt over een sportzoeker modus waarmee je 30 bps van 

16.6 megapixel maakt
• Autofocussysteem met 425 scherpstelpunten
• Heeft een Pre-shoot functie waarbij de camera al begint te 

fotograferen wanneer de sluiterknop half is ingedrukt.
• APS-C sensor
• Spatwater- en stofdicht

2. Canon EOS 7D mark II
• Robuuste spiegelreflexcamera
•  20.2 megapixel
•  Schiet tot 10bps
•  Dual Pixel CMOS AF-technologie met 65 fasedetectie- en 

cross-type-punten
•  Stof- en weerbestendige body van magnesiumlegering
•  Heeft een buffer van 31 RAW-beelden en een oneindig aantal 

jpeg’s tijdens continuopnames
•  APS-C Sensor

https://www.kamera-express.nl/verschillen-systeem-en-spiegelreflexcameras
https://www.kamera-express.nl/verschillen-systeem-en-spiegelreflexcameras
https://www.kamera-express.nl/product/12269181/fujifilm-x-t3-body-zwart/?channable=e27102.MTIyNjkxODE&zoek=fuji%20xt-3&
https://www.kamera-express.nl/product/12201202/canon-eos-7d-mark-ii-body/?channable=e27102.MTIyMDEyMDI&zoek=canon%20eos%207d%20mark%20ii&


3. Panasonic Lumix DC-G9
• Ultrasnelle systeemcamera
• 20.3 megapixel
•  Haalt 20bps bij continue autofocus en 60bps bij vooraf 

scherpstellen
•  Autofocussnelheid van slechts 0,04 seconden en 

autofocussysteem met 225 scherpstelpunten
• Micro Four Thirds sensor
•  Spatwater- en stofdicht en vorstbestendig

4. Nikon D500
• Spiegelreflexcamera
•  20.9 megapixel
•  Schiet maximaal 10bps
•  Snel autofocussysteem met 153 fasedetectiepunten en 99 

cross-type scherpstelpunten
•  APS-C sensor
•  Ondersteunt naast SD-kaarten ook XQD-kaarten

5. Sony A6400
• Compacte systeemcamera
•  24.2 megapixel
•  Kan met autofocus tot 11 bps schieten
•  Uitgebreide autofocus: Realtime Eye-autofocus en Fast 

Hybrid AF technologie met 425 fasedetectiepunten en 
contrastdetectie.

•  Snelle automatische scherpstelling van slechts 0,02 
seconden

•  APS-C sensor
•  Stof- en vochtbestendige behuizing

https://www.kamera-express.nl/product/12239761/panasonic-lumix-dc-g9-body-zwart/?channable=e27102.MTIyMzk3NjE&zoek=panasonic%20lumix%20dc-g9&
https://www.kamera-express.nl/product/122061269/nikon-d500-body/?channable=e27102.MTIyMDYxMjY5&zoek=nikon%20d500&
https://www.kamera-express.nl/product/12279329/sony-a6400-body-zwart-ilce6400b-/?channable=e27102.MTIyNzkzMjk&zoek=sony%20a6400&

