
Sport Academy

De 10 beste instapcamera’s voor sportfotografie
Wil je in de wereld van sportfotografie duiken maar wil je liever niet al te diep in de buidel tasten? 
Kijk dan eens naar de camera’s op dit lijstje. Of je nu voor een compact camera, een systeem- of 
een spiegelreflexcamera kiest, ze zijn allemaal geschikt voor de beginnende sportfotograaf. Dat 
betekent dat ze een groot aantal beelden per seconde, een goed autofocussysteem en/of een 
groot zoombereik hebben. Let wel op: sneller is niet altijd beter. Als een camera meer beelden per 
seconde kan schieten, wil dat niet altijd zeggen dat de beelden ook mooier zijn. Kijk dus vooral ook 
naar je eigen behoeften als fotograaf. Wil je vooral de sportwedstrijden van je dochter vastleggen 
en je camera meenemen op vakantie? Waarschijnlijk is een compact camera dan voldoende voor 
jou. Wil je verder groeien en ook tussen verschillende lenzen kunnen wisselen? Kies dan voor een 
systeem- of spiegelreflexcamera.

1. Panasonic Lumix DMC-FZ300

• Veelzijdige point-and-shoot compact camera

• 12.1 megapixel

• Optische en 5-assige beeldstabilisatie

• 4,5-108mm f/2.8-8 Vario-Elmarit lens

• Optische zoom: 24x

• 12bps in burstmodus, 30bps in 4K modus

2. Canon EOS M50

• Gebruiksvriendelijke systeemcamera

• 24.1 megapixel

• Optische beeldstabilisatie

• Dual Pixel CMOS autofocus

• Lekker licht: 388 gram

• 10bps bij continuopnames

https://www.kamera-express.nl/product/122054617/panasonic-lumix-dmc-fz300-zwart/?channable=e27102.MTIyMDU0NjE3&zoek=Panasonic%20Lumix%20DMC-FZ300&
https://www.kamera-express.nl/product/12249568/canon-eos-m50-body-zwart-/?channable=e27102.MTIyNDk1Njg&zoek=canon%20eos%20m50&


3. Nikon Coolpix A1000

• Allround compact camera

• 16 megapixel

• Optische beeldstabilisatie

• 24-840mm f/3.4-6.9 Nikkor lens

• Optische zoom: 35x

• 10bps bij continuopnames

4. Sony DSC-HX99

• Superkleine compact camera

• 18.2 megapixel

• Optische beeldstabilisatie

• 24-720mm f/3.5-6.4 Vario-Sonnar lens

• Eye-autofocus voor het volgen van je onderwerp

• 10bps bij continuopnames

5. Olympus OM-D E-M10 Mark III

• Goede instap systeemcamera

• 16.1 megapixel

• 5-Assige beeldstabilisatie

• High-speed autofocussysteem met 121 focuspun-
ten

• Licht van gewicht: weegt slechts 410 gram

• 8,6bps bij continuopnames

https://www.kamera-express.nl/product/12280935/nikon-coolpix-a1000-zwart/?channable=e27102.MTIyODA5MzU&zoek=nikon%20coolpix%20a1000&
https://www.kamera-express.nl/product/12268341/sony-cybershot-dsc-hx99-zwart/?channable=e27102.MTIyNjgzNDE&zoek=sony%20dsc%20hx99&
https://www.kamera-express.nl/product/12233943/olympus-om-d-e-m10-mark-iii-body-zwart/?channable=e27102.MTIyMzM5NDM&zoek=olympus%20om%20d%20em10&


6. Canon EOS 77D

• Geavanceerde spiegelreflexcamera

• 24.2 megapixel

• Optische en 5-assige beeldstabilisatie

• Optie om van lens te wisselen

• Dual Pixel CMOS autofocus voor het volgen van je 
onderwerp

• 6bps bij continuopnames

7. Panasonic LUMIX DMC-TZ100

• Veelzijdige compact camera

• 20.1 megapixel

• Optische en mechanische beeldstabilisatie

• 25-250mm f/2.8-5.9 Leica DC lens

• Optische zoom: 10x

• 10 bps in burstmodus, 30bps in 4K modus

8. Sony Cybershot DSC-HX90V

• Compact camera

• 18.2 megapixel

• Optische en 5-assige beeldstabilisatie

• 4,3-129mm f/3.5-6.4 Carl Zeiss Vario-Sonnar lens

• Optische zoom: 30x

• 10bps bij continuopnames

https://www.kamera-express.nl/product/12219637/canon-eos-77d-body-/?channable=e27102.MTIyMTk2Mzc&zoek=canon%20eos%2077&
https://www.kamera-express.nl/product/122061266/panasonic-lumix-dmc-tz100-zwart/?channable=e27102.MTIyMDYxMjY2&zoek=Panasonic%20LUMIX%20DMC-TZ100&
https://www.kamera-express.nl/product/12207185/sony-cybershot-dsc-hx90v-zwart-dschx90vb-ce3-/?channable=e27102.MTIyMDcxODU&zoek=sony%20cybershot%20dsc%20hx&


9. Canon Powershot SX70 HS

• Veelzijdige compact bridge camera

• 20.3 megapixel

• 5-Assige beeldstabilisatie

• 21-1365mm f/3.4-6.5 lens

• Optische zoom: 65x

• 10bps bij continuopnames

10. Panasonic Lumix G7

• Systeemcamera

• 16 megapixel

• Geen beeldstabilisatie

• Zeer snelle autofocus

• Compact en licht van gewicht: 410 gram

• 8bps bij continuopnames

https://www.kamera-express.nl/product/12270311/canon-powershot-sx70-hs/?channable=e27102.MTIyNzAzMTE&zoek=canon%20powershot%20sx70&
https://www.kamera-express.nl/product/12208014/panasonic-lumix-dmc-g7-body-zwart/?channable=e27102.MTIyMDgwMTQ&zoek=panasonic%20lumix%20g7&

