
Sport Academy

De 5 beste professionele camera’s voor 
sportfotografie
Als professionele fotograaf weet je natuurlijk al lang dat enkel goede apparatuur niet genoeg is 
voor mooie foto’s. Toch kan goede apparatuur zeker een handje (of een hele hand) helpen bij het 
maken van het perfecte plaatje. Daarom hebben wij de 5 beste professionele camera’s verzameld 
voor fotografen die zich verder willen verdiepen in sportfotografie en sportfotografen die hun gear 
willen updaten.

1. Canon EOS 1DX mark II
• Robuuste spiegelreflexcamera
•  20.2 megapixel
•  61 punts autofocussysteem met 41 AF-kruismetingspunten
•  Kan foto’s van maar liefst 14bps schieten in combinatie met 

full-af/ae-tracking en foto’s van 16bps in de Live View-modus
•  AI Servo AF III+ en het EOS Intelligent Tracking and 

Recognition systeem zorgen voor een extreem nauwkeurige 
autofocus

•  Stof- en weerbestendige body van magnesiumlegering
• Opslag met behulp van CF en CFast kaarten
•  Full frame sensor

2. Sony A9
• Veelzijdige systeemcamera
•  24.2 megapixel
•  Snelle autofocus met 693 focuspunten
•  5-assige beeldstabilisatie
•  Schiet tot wel 20bps met behoud van scherpstelling
•  Dubbele geheugenkaartsleuf voor SD
•  Stof- en spatwaterdicht
•  Full frame sensor

https://www.kamera-express.nl/product/122062397/canon-eos-1dx-mark-ii-body/?channable=e27102.MTIyMDYyMzk3&zoek=canon%20eos%201dx&
https://www.kamera-express.nl/product/12223771/sony-a9-body-ilce9-cec-/?channable=e27102.MTIyMjM3NzE&zoek=sony%20a9%20body&


3. Olympus OM-D E-M1X
• Geavanceerde systeemcamera
•  20.4 megapixel
•  Uitgebreide autofocusmogelijkheden, waaronder intelligente 

onderwerpdetectie en nauwkeurige autofocus bij weinig licht
•  5-assige beeldstabilisatie
•  Schiet tot 18bps in Continuous AF-modus en een 

indrukwekkende 60bps in Single AF-modus
•  Ingebouwde batterijgrip voor een langere accuduur
•  Stof- , vorst- en spatwaterdichte behuizing
•  Micro Four Thirds sensor

4. Fujifilm X-T4
• Elegante systeemcamera
•  26.1 megapixel
•  Autofocussysteem met 425 focuspunten en gezichts- en 

oogdetectie
•  Stelt razendsnel scherp in slechts 0,02 seconde
•  5-assige beeldstabilisatie
•  Maakt met de elektronische sluiter 30bps in 16.6 megapixel en 

met de mechanische sluiter 15bps in 16.6 megapixel
•  Dubbele kaartsleuf voor SD-kaarten
•  APS-C sensor

5. Nikon D5
• Robuuste spiegelreflexcamera
•  20.8 megapixel
•  153 punts autofocussysteem met 99 AF-kruismetingspunten
•  Maakt 12bps in de Continuous AF-modus en 14bps in de 

Single AF-modus
•  Ondersteunt XQD en CF-kaarten
•  Buffer laat je tot 200 RAW formaat beelden achter elkaar 

vastleggen
•  Heeft een indrukwekkend ISO-bereik van 102.400 dat kan 

worden uitgebreid tot ISO 3.280.000
•  Full frame sensor

https://www.kamera-express.nl/product/12284755/olympus-om-d-e-m1x-body/?channable=e27102.MTIyODQ3NTU&zoek=olympus%20om%20de%20m1x&
https://www.kamera-express.nl/product/12330380/fujifilm-x-t4-body-zwart
https://www.kamera-express.nl/product/122061268/nikon-d5-body-xqd

