
Sport Academy

De 20 beste objectieven voor sportfotografie
Voor sportfotografie heb net een ander soort objectief nodig dan voor andere soorten fotografie. 
Zo moet de autofocus supersnel zijn, zodat je zoveel mogelijk foto’s per seconde kunt schieten. 
Daarnaast moet je objectief in kunnen zoomen, ook over grotere afstanden. Je wilt natuurlijk ook 
de keeper aan de andere kant van het voetbalveld kunnen vastleggen. Verder moeten objectieven 
voor sportfotografie lekker robuust zijn en is het voordelig als je iets meer diafragmabladen hebt. 
Hiermee kun je namelijk de achtergrond - hoe rommelig die ook is - mooi laten vervagen en alle 
aandacht op de sporter vestigen. Om je vast een beetje op weg te helpen in je zoektocht, hebben 
we een lijst met de beste objectieven voor sportfotografie, in prijs oplopend. Er zit vast iets voor je 
tussen!

1. Canon EF 75-300mm 
f/4.0-5.6 III

• Telezoomobjectief
• Voor het fotograferen van 

onderwerpen op verschillende 
grotere afstanden en in de 
buitenlucht

• Voor camera’s met een Canon EF 
vatting

• Geïntegreerde ultrasone motor 
zorgt voor snelle en stille 
scherpstelling

• Elektromagnetisch diafragma 
voor precieze instelling van het 
diafragma

• Mooie kleurbalans en goed 
contrast door Super Spectra-
coatings

• 7 Diafragmabladen

• Telezoomobjectief
• Voor het fotograferen van 

onderwerpen op verschillende 
afstanden

• Voor camera’s met een MFT 
mount

• 240fps High-speed AF motor 
voor precieze en snelle 
scherpstelling

• Power O.I.S. beeldstabilisatie
• 7 Diafragmabladen
• Licht van gewicht: 520g

• Groothoek primelens
• Voor het maken van 

overzichtsfoto’s van een 
sportveld of ruimte, ook bij 
weinig licht

• Voor APS-C en full frame 
camera’s

• Razendsnelle autofocus
• Glazen asferisch lensdeel 

vermindert chromatische 
aberraties

• Biedt veel controle over de 
scherptediepte

• 6 Diafragmabladen

2. Panasonic MFT 100-300 
f/4.0-5.6 Lumix G Vario 

Mark II 

3. Samyang 35mm f/1.4 

https://www.kamera-express.nl/product/100396/canon-ef-75-300mm-f-4-5-6-iii/?channable=e27102.MTAwMzk2&zoek=canon%20ef%2075-300&
https://www.kamera-express.nl/product/100396/canon-ef-75-300mm-f-4-5-6-iii/?channable=e27102.MTAwMzk2&zoek=canon%20ef%2075-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12217412/panasonic-mft-100-300mm-f-4-0-5-6-lumix-g-vario-mark-ii/?channable=e27102.MTIyMTc0MTI&zoek=panasonic%20mft%20100-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12217412/panasonic-mft-100-300mm-f-4-0-5-6-lumix-g-vario-mark-ii/?channable=e27102.MTIyMTc0MTI&zoek=panasonic%20mft%20100-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12217412/panasonic-mft-100-300mm-f-4-0-5-6-lumix-g-vario-mark-ii/?channable=e27102.MTIyMTc0MTI&zoek=panasonic%20mft%20100-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12177452/samyang-35mm-f-1-4-canon/?channable=e27102.MTIxNzc0NTI&zoek=samyang%2035&


4. Samyang 135mm f/2.0 

• Primelens
• Voor het maken van portretten 

van sporters voor of na de 
wedstrijd

• Voor APS-C en full frame 
camera’s

• Voor veel verschillende 
lichtomstandigheden door het 
diafragmabereik van f/2.0-22

• Voorzien van een Ultra Multi-
Coating tegen reflecties en 
schitteringen

• Handmatige scherpstelring
• 9 Diafragmabladen

• Telezoomobjectief
• Voor gebruik in veel 

verschillende situaties
• Voor camera’s met Nikon AF-P 

vatting
• Vibration Reduction zorgt voor 

stabiele beelden
• AF-P-stappenmotor zorgt voor 

stille en snelle scherpstelling
• Licht van gewicht: 415 gram
• 7 Diafragmabladen

• Allround zoomobjectief
• Voor gebruik in veel 

verschillende situaties
• Voor APS-C formaat 

spiegelreflexcamera’s
• HLD scherpstelmotor voor snelle 

en stille scherpstelling
• Ingebouwde beeldstabilisatie
• Vocht- en stofbestendig
• 7 Diafragmabladen

5. Nikon AF-P 70-300mm 
f/4.5-6.3 E ED VR 

6. Tamron 18-400mm f/3.5-
6.3 Di II VC HLD 

7. Tamron 70-200mm f/2.8 
SP DI VC USD G2 

• Telezoomobjectief
• Voor het fotograferen van 

onderwerpen op verschillende 
verdere afstanden, ook bij weinig 
licht

• Voor full frame camera’s
• Vibration Compensation voor 

een stabiel beeld
• Anti reflecterende coating tegen 

lensflares
• Gebruik van Extra Low 

Dispersion en Low Dispersion 
elementen brengt chromatische 
aberratie terug tot een minimum

• 9 Diafragmabladen

• Supertelezoomobjectief
• Voor het vastleggen van 

onderwerpen op verschillende 
grotere afstanden en in de 
buitenlucht

• Voor camera’s met een full frame 
sensor

• Dual Micro-Processing Unit 
voor nauwkeurige en snelle 
scherpstelling

• eBand coating tegen ghosting 
en flare en een fluorine coating 
met vochtafstotende werking

• Compatibel met de Tamron 1.4x 
teleconverter

• Vibration Compensation 
vermindert trillingen

• Groothoek zoomobjectief
• Voor gebruik bij onderwerpen die 

dichterbij je staan
• Voor full frame 

spiegelreflexcamera’s
• Goed te gebruiken in 

verschillende lichtsituaties door 
het diafragmabereik van f/2.8-
22

• Dual Micro-Processing Unit voor 
snelle autofocus

• eBand coating tegen ghosting 
en flare en een fluorine coating 
met vochtafstotende werking

• 9 Afgeronde 
diafragmabladen voor mooie 
achtergrondonscherpte

8. Tamron 100-400mm 
f/4.5-6.3 Di VC USD 

9. Tamron SP 24-70mm 
f/2.8 Di VC USD G2 

https://www.kamera-express.nl/product/12204061/samyang-135mm-f-2-0-sony/?channable=e27102.MTIyMDQwNjE&zoek=samyang%20135&
https://www.kamera-express.nl/product/12230282/nikon-af-p-70-300mm-f-4-5-5-6e-ed-vr/?channable=e27102.MTIyMzAyODI&zoek=nikon%20af-p%2070-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12230282/nikon-af-p-70-300mm-f-4-5-5-6e-ed-vr/?channable=e27102.MTIyMzAyODI&zoek=nikon%20af-p%2070-300&
https://www.kamera-express.nl/product/12229341/tamron-18-400mm-f-3-5-6-3-di-ii-vc-hld-nikon/?channable=e27102.MTIyMjkzNDE&zoek=tamron%2018-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12229341/tamron-18-400mm-f-3-5-6-3-di-ii-vc-hld-nikon/?channable=e27102.MTIyMjkzNDE&zoek=tamron%2018-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12219981/tamron-sp-70-200mm-f-2-8-di-vc-usd-g2-nikon/?channable=e27102.MTIyMTk5ODE&zoek=tamron70-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12219981/tamron-sp-70-200mm-f-2-8-di-vc-usd-g2-nikon/?channable=e27102.MTIyMTk5ODE&zoek=tamron70-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12239184/tamron-100-400mm-f-4-5-6-3-di-vc-usd-canon
https://www.kamera-express.nl/product/12239184/tamron-100-400mm-f-4-5-6-3-di-vc-usd-canon
https://www.kamera-express.nl/product/12229727/tamron-sp-24-70mm-f-2-8-di-vc-usd-g2-canon/?channable=e27102.MTIyMjk3Mjc&zoek=tamron%20sp%2024-70&
https://www.kamera-express.nl/product/12229727/tamron-sp-24-70mm-f-2-8-di-vc-usd-g2-canon/?channable=e27102.MTIyMjk3Mjc&zoek=tamron%20sp%2024-70&


10. Panasonic MFT 100-
400mm f/4.0-6.3 Power O.I.S. 

Leica DG Vario Elmarit 

• Supertelezoomobjectief
• Voor het vastleggen van 

onderwerpen op verschillende 
grotere afstanden

• Voor camera’s met een MFT 
mount

• 240fps High-speed AF motor 
voor precieze scherpstelling

• Scherpstelbereik kan beperkt 
worden voor extra snelle 
prestaties

• Stof- en vochtbestendig
• Geïntegreerde draaibare 

statiefkraag

• Telezoomobjectief
• Voor het fotograferen van 

onderwerpen op verschillende 
verdere afstanden, ook bij weinig 
licht

• Voor full frame camera’s
• Hyper Sonic Motor voor snelle 

scherpstelling
• Intelligente beeldstabilisatie
• Stof- en spatwaterdicht
• Olie- en waterafstotende 

coating tegen schade en 
vingerafdrukken

• Supertelezoomobjectief voor het 
vastleggen van onderwerpen op 
grote afstanden

• Voor gebruik in situaties waarbij 
je op verschillende lange 
afstanden wilt inzoomen

• Voor camera’s met een full frame 
sensor

• Hyper Sonic Motor voor snelle en 
stille scherpstelling

• Ingebouwde beeldstabilisatie
• Groot diafragmabereik tot f/22
• 9 Afgeronde 

diafragmabladen voor mooie 
achtergrondonscherpte

11. Sigma 70-200mm f/2.8 
DG OS HSM Sports 

12. Sigma 150-600mm f/5-
6.3 DG OS HSM I Sports 

13. Canon EF 24-70mm 
f/2.8 L USM II  

• Groothoek zoomobjectief
• Voor gebruik bij onderwerpen die 

dichter bij je staan
• Voor camera’s met een Canon EF 

vatting
• Goed te gebruiken in 

verschillende lichtsituaties door 
het grote diafragmabereik

• Ultrasonic Motor in 
combinatie met een intern 
scherpstelmechanisme voor 
een snelle en nauwkeurige 
scherpstelling

• Spatwaterdicht en gemakkelijk 
schoon te maken

• Minimale chromatische 
aberraties door een Super Ultra-
Low dispersie element

• Telezoomobjectief
• Voor gebruik in situaties waarbij 

je op onderwerpen die zowel 
dichtbij als iets verder weg staan 
wilt scherpstellen

• Voor camera’s met een full frame 
sensor

• Goed te gebruiken in 
verschillende lichtsituaties door 
het diafragmabereik van f/2.8-
32

• USM motor voor geruisloze en 
razendsnelle scherpstelling

• Stof- en vochtbestendig; 
geschikt voor alle 
weersomstandigheden

• 8 Diafragmabladen

• Supertelezoomobjectief
• Voor het vastleggen van 

onderwerpen op verschillende 
grotere afstanden

• Voor full frame camera’s met 
Sony FE vatting

• Direct Drive SSM zorgt voor 
een supersnelle en stille 
scherpstelling

• 11 Diafragmabladen zorgen voor 
uitzonderlijke bokeh

• Compatibel met Sony’s 1.4x en 
2.0x teleconverters

• Stof- en vochtbestendig 
ontwerp

14. Canon EF 70-200 f/2.8L 
IS III USM 

15. Sony FE 200-600mm 
f/5.6-6.3 G OSS 

https://www.kamera-express.nl/product/122054624/panasonic-mft-100-400mm-f-4-0-6-3-power-o-i-s-leica-dg-vario-elmar/?channable=e27102.MTIyMDU0NjI0&zoek=panasonic%20mft%20100-400&
https://www.kamera-express.nl/product/122054624/panasonic-mft-100-400mm-f-4-0-6-3-power-o-i-s-leica-dg-vario-elmar/?channable=e27102.MTIyMDU0NjI0&zoek=panasonic%20mft%20100-400&
https://www.kamera-express.nl/product/122054624/panasonic-mft-100-400mm-f-4-0-6-3-power-o-i-s-leica-dg-vario-elmar/?channable=e27102.MTIyMDU0NjI0&zoek=panasonic%20mft%20100-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12276008/sigma-70-200mm-f-2-8-dg-os-hsm-sports-canon/?channable=e27102.MTIyNzYwMDg&zoek=sigma%2070-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12276008/sigma-70-200mm-f-2-8-dg-os-hsm-sports-canon/?channable=e27102.MTIyNzYwMDg&zoek=sigma%2070-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12201077/sigma-150-600mm-f-5-6-3-dg-os-hsm-i-sports-canon/?channable=e27102.MTIyMDEwNzc&zoek=sigma%20150-600&
https://www.kamera-express.nl/product/12201077/sigma-150-600mm-f-5-6-3-dg-os-hsm-i-sports-canon/?channable=e27102.MTIyMDEwNzc&zoek=sigma%20150-600&
https://www.kamera-express.nl/product/12177167/canon-ef-24-70mm-f-2.8-l-usm-ii-/?channable=e27102.MTIxNzcxNjc&zoek=canon%20ef%2024-70&
https://www.kamera-express.nl/product/12177167/canon-ef-24-70mm-f-2.8-l-usm-ii-/?channable=e27102.MTIxNzcxNjc&zoek=canon%20ef%2024-70&
https://www.kamera-express.nl/product/12260645/canon-ef-70-200mm-f-2.8l-is-iii-usm-/?channable=e27102.MTIyNjA2NDU&zoek=canon%20ef%2070-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12260645/canon-ef-70-200mm-f-2.8l-is-iii-usm-/?channable=e27102.MTIyNjA2NDU&zoek=canon%20ef%2070-200&
https://www.kamera-express.nl/product/12307725/sony-fe-200-600mm-f-5-6-6-3-g-oss-sel200600/?channable=e27102.MTIzMDc3MjU&zoek=sony%20fe%20200-600&
https://www.kamera-express.nl/product/12307725/sony-fe-200-600mm-f-5-6-6-3-g-oss-sel200600/?channable=e27102.MTIzMDc3MjU&zoek=sony%20fe%20200-600&


16. Canon EF 200-400mm 
f/4.0 L IS USM 1.4x 

extender  

• Supertelezoomobjectief
• Voor wanneer je onderwerpen 

op grotere afstanden wilt 
vastleggen

• Voor camera’s met een Canon EF 
vatting

• Ringvormige ultrasoon motor 
voor snelle scherpstelling

• Beeldstabilisatie tot 4 stops
• Stof- en vochtbestendig
• Inclusief ingebouwde 1.4x 

teleconverter waarmee het 
objectief omgezet kan worden 
naar 280-560mm en f/5.6

• Superteleobjectief
• Te gebruiken wanneer je een  

onderwerp op afstand dichtbij 
wilt halen 

• Voor camera’s met een Sony E 
vatting

• Twee XD lineaire motoren voor 
het snel en stil volgen van je 
onderwerp

• 5-Assige beeldstabilisatie
• Ideaal bij slechte 

lichtomstandigheden
• Te gebruiken met Sony’s 1.4x en 

2.0x e-mount teleconverters

• Superteleobjectief
• Voor het dichterbij halen van 

onderwerpen die erg ver weg 
staan

• Voor Nikon FX-formaat digitale 
spiegelreflexcamera’s

• Elektromagnetisch diafragma 
voor een meer nauwkeurige 
autofocus

• Beschikt over een sportmodus 
voor een stabiel zoekerbeeld bij 
het fotograferen van beweging

• Fluorcoating stoot water, stof en 
vuil af

• Robuust en licht

17. Sony FE 400mm f/2.8 
GM OSS

18. Nikon AF-S 500mm 
f/4.0 FL ED VR

19. Nikon AF-S 400mm 
f/2.8 E FL ED VR 

• Superteleobjectief
• Voor wanner je een onderwerpe 

op afstand dichtbij wilt halen
• Voor full frame Nikon camera’s
• Voorzien van een sportmodus 

voor een stabiel zoekerbeeld 
bij het fotograferen van snelle 
onderwerpen

• Zwaartepunt ligt aan de 
achterkant voor een meer 
stabiele en comfortabele 
houding tijdens het fotograferen

• Elektromagnetisch 
diafragma voor nauwkeurige 
diafragmaregeling

• Stof- en vochtbestendig

• Superteleobjectief
• Voor het vastleggen van 

onderwerpen op zeer grote 
afstand

• Voor full frame camera’s met 
Sony FE vatting

• Twee interne XD lineaire 
motoren zorgen voor een snelle 
en nauwkeurige autofocus

• Heeft een speciale modus 
voor dynamische sport- en 
natuuropnames

• Nano AR-coating vermindert 
schitteringen en spiegelingen

• Stof- en vochtbestendige 
behuizing

20. Sony FE 600mm GM 
f/4.0

https://www.kamera-express.nl/product/12185576/canon-ef-200-400mm-f-4-0-l-is-usm-extender-1-4x/?channable=e27102.MTIxODU1NzY&zoek=canon%20ef%20200-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12185576/canon-ef-200-400mm-f-4-0-l-is-usm-extender-1-4x/?channable=e27102.MTIxODU1NzY&zoek=canon%20ef%20200-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12185576/canon-ef-200-400mm-f-4-0-l-is-usm-extender-1-4x/?channable=e27102.MTIxODU1NzY&zoek=canon%20ef%20200-400&
https://www.kamera-express.nl/product/12261642/sony-fe-400mm-f-2-8-gm-oss-sel400f28gm-syx-/?channable=e27102.MTIyNjE2NDI&zoek=sony%20fe%20400%20mm&
https://www.kamera-express.nl/product/12261642/sony-fe-400mm-f-2-8-gm-oss-sel400f28gm-syx-/?channable=e27102.MTIyNjE2NDI&zoek=sony%20fe%20400%20mm&
https://www.kamera-express.nl/product/122054410/nikon-af-s-500mm-f-4-0e-fl-ed-vr-hk-34-zonnekap-/?channable=e27102.MTIyMDU0NDEw&zoek=nikon%20af-s%20500mm&
https://www.kamera-express.nl/product/122054410/nikon-af-s-500mm-f-4-0e-fl-ed-vr-hk-34-zonnekap-/?channable=e27102.MTIyMDU0NDEw&zoek=nikon%20af-s%20500mm&
https://www.kamera-express.nl/product/12197085/nikon-af-s-400mm-f-2-8e-fl-ed-vr-hk-38-zonnekap-/?channable=e27102.MTIxOTcwODU&zoek=nikon%20af-s%20400&
https://www.kamera-express.nl/product/12197085/nikon-af-s-400mm-f-2-8e-fl-ed-vr-hk-38-zonnekap-/?channable=e27102.MTIxOTcwODU&zoek=nikon%20af-s%20400&
https://www.kamera-express.nl/product/12307724/sony-fe-600mm-gm-f-4-0-sel600f40gm-syx-/?channable=e27102.MTIzMDc3MjQ&zoek=sony%20fe%20600&
https://www.kamera-express.nl/product/12307724/sony-fe-600mm-gm-f-4-0-sel600f40gm-syx-/?channable=e27102.MTIzMDc3MjQ&zoek=sony%20fe%20600&

