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OVER CHIP FOTO MAGAZINE
CHIP FOTO magazine is een magazine boordevol nieuws, mooie fotografi e, 
lifestyle, prakti jkti ps, tests van de nieuwste camera’s, hardware en soft ware, 
reportages en diepte interviews met professionele fotografen. De nieuwste 
digitale technieken geven de beginnende en gevorderde (hobby)fotograaf 
ongekende mogelijkheden. Aan de hand van prakti jkvoorbeelden leert de 
lezer het beste uit zijn of haar camera te halen, met daarnaast de benodigde 
informati e om de afb eeldingen zo mooi en goed mogelijk na te bewerken, te 
bewaren en op te slaan. 

Formaat: 215 x 280 mm

Frequenti e: 8x per jaar

Nieuwsbrief: 8x per jaar

Aantal pagina's: 100

Prijs: € 6,99

Print oplage: 11.500

Bereik in print: 26.737

Nieuwsbrief: 5.000

Website: www.chipfotomagazine.nl

PR AKTISCHE INFORMATIE



OVER CHIP FOTO MAGAZINE WIE IS DE CHIP FOTO 
MAGAZINE LEZER?
De lezer van Chip Foto magazine is een echte liefhebber die graag op 
de hoogte blijft van alle ontwikkelingen en is bereid te investeren in 
apparatuur, randapparatuur, gadgets en lifestyleproducten. De informatie 
uit het magazine maar ook uit de nieuwsbrief en van social media deelt 
de lezer met zijn omgeving. Naast fotograferen houdt hij zich ook bezig 
met beeldbewerking. De lezer van CHIP FOTO magazine vindt kwaliteit 
belangrijker dan prijs. Hij is trots op zijn foto’s en laat ze regelmatig op 
verschillende manieren afdrukken. Het is een reislustig persoon die zowel 
steden als natuur fotografeert.

DOELGROEPINDIC ATIE

Vanaf 25 jaar

Hobbyisten en 
semi-professionals

DOEL:

Is bereid te investeren in 
apparatuur, randapparatuur 

en gadgets

INTERESSES

Elektronica
Outdoor

Reizen en stedentrips
Natuur

Lifestyle & hobby's
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VERSCHIJNINGSDATUM ADVERTENTIEDEADLINE

ADVERTEREN IN CHIP 
FOTO MAGAZINE
CHIP FOTO magazine biedt u als adverteerder de mogelijkheid om uw 
product, dienst of merk via verschillende kanalen onder de aandacht 
te brengen bij uw doelgroep. Uiteraard staan wij open voor nieuwe en 
verfrissende ideeën. Wij kijken graag met u naar de mogelijkheden en maken 
een op maat gemaakt plan. 

De 
mooiste 
dag
Ashvin Ghisyawan uit Utrecht 
wilde eigenlijk dierenarts 
worden, maar sloeg zijn 
vleugels uit in de gevarieerde 
wereld van interculturele 
trouwfotografie. Hoe groot 
of klein de bruiloft ook is, 
één ding mag wat hem 
betreft niet ontbreken op 
de foto’s: liefde.
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De fotograaf
De Utrechtse fotograaf Ashvin Ghisyawan legde 
in 2007 zijn eerste bruiloft vast. Inmiddels heeft 
hij vele honderden huwelijken gefotografeerd. Zijn 
specialisme is interculturele bruiloften, die hij met 
sprekende emoties en op kleurrijke wijze weet te 
vangen. Zijn werk is in vele kranten, tijdschriften 
(zoals Bruid & Bruidegom, Trouwen magazine) en op 
televisie (Hart van Nederland, RTL Nieuws) getoond.

www.totaalfotografie.nl
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Interview
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Foto gemaakt door William Rutten
43

Foto’s voor 
War Child

Wanneer je de naam Marco Borsato hoort, denk je 
waarschijnlijk meteen aan zijn bekendste succesnummers. 
Vrijwel iedereen kan meebrullen met zijn hits Dromen zijn 

bedrog of Binnen, maar deze bekende Nederlander 
heeft veel meer in zijn mars.

Interview

cf036_043049_interview_ok.indd   43 29-11-18   09:58

Ervaar uitstekende beeldkwaliteit voor haarscherpe afbeeldingen.
Met de nieuwe EIZO ColorEdge CS2740. Meer informatie op eizo.nl/CS2740

Working with the Best



Thema: Lentefoto‘s
•  Subthema‘s: compositie, beweging, 

landschappen, portretten
• Actiefoto‘s / natuur
• Naaktfotografie
• Outdoor modefotografie

MAART - CF 58

Thema: Kinderen fotograferen / portretten
•  Subthema‘s: beelduitsnede, ISO-instelling, 

babyfoto‘s
• Architectuur: Biennale architettura 2021
• Vintage objectieven (Loulou)

MEI - CF 59

Thema: Vakantiefoto‘s / reisfotografie
•  Subthema‘s: straatfotografie, 

zonsondergangen, fotofilters
• Macro (Rubriek, laten terugkomen)
• Foodfotografie / foodfestivals
• Concerten / festivals

JUNI - CF 60

Thema: Landschappen
•  Subthema‘s: hdr, panorama, weerspiegelingen
•  Nachtfotografie / Astrofotografie / 

Deep sky fotografie (bv sunspots)

AUGUSTUS - CF 61

Thema: (huis)dierenfotografie
•  Subthema‘s: contrasten, accessoires, zwart-wit
• Bruidsfotografie 
• Voorbereiding herfst (Loulou)

SEPTEMBER - CF 62

Thema: Herfstfotografie
• Substhema‘s: macro, tips, landschappen
• Theaterfotografie (op locatie)
• Wildlifefoto‘s door boswachters

OKTOBER - CF 63

Thema: Winterfotografie
• Subthema‘s: tegenlicht, details, uitsnedes
•  Stadsfotografie (bv bezienswaardigheden op 

een andere manier vastgelegd)
•  Zwart-witfotografie / zwart-witportretten 

(bv duoportret in 1 portret: vla-fotografie)

DECEMBER - CF 64

REDACTIONELE PLANNING 2021



Voor specifieke wensen, aanleverspecificaties of het opmaken van 
advertenties en banners, neem contact op via telefoonnummer 
+31 (0)24-2404555 of stuur een email naar sales@fnl.nl.

TARIEVEN 2021
Advertenti etarieven Print

Formaat Prijs

1 / 1 pagina  (215 x 280 mm + 3 mm afl oop) € 1450,-

2 / 1 pagina  (430 x 300 mm + 3 mm afl oop) € 2500,-

2 pagina advertorial  € 2500,-

4 pagina advertorial € 2900,-

1 / 3 Shopping € 480,-

30% positi oneringstarief op cover

Advertenti etarieven Online

Formaat Prijs Run of Network

Online arti kel / Blog € 1500,-

Nieuwsbrief item € 700,-

Social media post € 175,-

Leaderboard  (728 x 90 px) € 15,- € 13,-

Medium Rectangle  (300 x 250 px) € 20,- € 17,-

Billboard  (970 x 250 px) € 40,- € 34,-
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Promoti emogelijkheden
•  Advertenti es
•  Banner adverti sing
•  Advertorials
•  Inserts
•  Prijsvragen
•  Werfpremies
•  Lezersacti es
•  Mail & win acti es

•  Shopping
•  Nieuwsbrief
•  Vacatures
• Product placement

Kijk voor meer informati e op 
www.fnlmedia.nl/adverteren

Aanleveren materiaal
Voor meer informati e, de aanleverspecifi cati es en ons PDF-profi el gaat u 
naar www.fnlmedia.nl/specifi cati es of stuur een mail naar ads@fnl.nl.

I
n het afgelopen  nummer van iCreate moch-

ten we voor het eerst kennismaken met de 

MacBook Pro 16-inch. Onze eerste indruk 

was uitermate positief. Alle kritiekpunten 

van de vorige versie heeft Apple grondig 

aangepakt en verbeterd. Een nog groter 

scherm? Check. De krachtigste hardware? 

Check. Betere speakers? Check. Maar het 

belangrijkste was uiteraard het toetsenbord. 

Apple is teruggegaan naar het beproefde 

schaarmechanisme in plaats van de foutge-

voelige vlindertoetsen.

Inmiddels hebben we de MacBook Pro 16-

inch uitgebreid getest. En onze eerste indruk 

werd helemaal bevestigd. Apple is er weer 

in geslaagd om een laptop te maken waar 

elke veeleisende gebruiker blij van wordt. 

Nu zouden we voor onze review natuurlijk 

nog een keer alle cijfertjes en testresultaten 

op een rij kunnen zetten, maar ons leek het 

leuker om de MacBook Pro 16-inch met een 

Windows-laptop te vergelijken die dezelfde 

professionele doelgroep heeft: de Asus ProArt 

StudioBook Pro X. 

Voor creatieve professionals
Met de ProArt Studiobook-serie mikt Asus 

op dezelfde creatieve professionals die van 

oudsher een MacBook Pro kiezen. Voor deze 

doelgroep zijn de looks van een apparaat 

minstens zo belangrijk als de hardware. En we 

geven toe: Asus heeft goed zijn best gedaan 

om deze mensen aan te spreken. De grijze 

behuizing oogt chic en hoogwaardig en de 

roségouden accenten aan de randen en op het 

toetsenbord zijn een blikvanger. Soms verlan-

gen we bij Apple stiekem ook naar iets gedurf-

dere designs. Ons eerste  enthousiasme slaat 

echter gauw om naar een kleine teleurstelling. 

Op het eerste gezicht oogt de StudioBook erg 

mooi, maar daarna ontdekken we pas hoe dik 

deze laptop is. Waar de MacBook Pro 16-inch 

op het dikste punt 1,6 cm meet, is dat bij de 

Asus 2,8 cm. Je kunt bijna twee MacBooks 

op elkaar stapelen om een gevoel ervoor te 

krijgen hoe dik deze laptop daadwerkelijk is. 

Waar heeft Asus al deze ruimte voor nodig?

Wat het beeldscherm betreft, zijn de twee 

laptops ongeveer gelijkwaardig. 16 inch op de 

MacBook tegenover 17 inch op de Asus. De 

schermranden zijn even dun, de Asus scoort 

echter nog punten met een mat scherm. Dat 

vooral professionals behoefte aan een mat 

scherm hebben, heeft Apple inmiddels ook 

begrepen – Apple’s professionele ProDisplay 

XDR beeldscherm biedt dit wel als optie. 

Beide schermen ondersteunen verder ook 

een zeer breed kleurenspectrum (97% van 

de DCI-P3 kleurruimte, voor de kenners) en 

hebben een supergoede kleurechtheid. Op 

het schermvlak komt dit neer op een nipte 

overwinning voor Asus.

Nog krachtiger
Voor de meeste mensen zijn de  specifi caties 

van de MacBook Pro duizelingwekkend 

en vooral zwaar overdreven. Een Core 

i9- processor, 64 GB werkgeheugen en een 

 Radeon Pro-grafi sche kaart – je moet wel 

aardig wat programma’s tegelijk draaien wil 

MacBook Pro 16-inch vs. 
Asus ProArt StudioBook Pro X

Met de MacBook Pro 16-inch heeft Apple eindelijk 
weer een laptop voor echte professionals gemaakt. 
Wij vergelijken hem met zijn Windows-tegenhanger: 

de Asus ProArt StudioBook Pro X.

Door de redactie van
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je het deze Mac moeilijk maken. De Asus doet 

daar echter nog een schepje bovenop. Wat 

dacht je van een Intel Xeon-processor (een 

vergelijkbaar model zit in de Mac Pro), tot 

128 GB werkgeheugen en een Nvidia Quadro 

grafische kaart? Weten we gelijk waarom de 

StudioBook zo dik is. En ook de speakers van 

Harman Kardon kunnen het prima opnemen 

tegen de vernieuwde speakers van de Mac-

Book Pro. Qua hardware heeft de MacBook 

Pro duidelijk het nakijken – tenminste, op 

papier. Want bij het gebruik van de twee lap-

tops vallen deze verschillen nauwelijks op. We 

hebben het vermoeden dat Apple hier weer 

het voordeel heeft dat het zowel de hardware 

als de software ontwikkelt. macOS is perfect 

geoptimaliseerd op de professionele toepas-

singen, en maakt de iets zwakkere hardware 

hierdoor weer goed. Maar hoe dan ook: Asus 

heeft een indrukwekkend stuk hardware 

neergezet.

Een heleboel aansluitingen
Vergeleken met de 16-inch MacBook is de 

StudioBook een stuk groter, maar Asus 

gebruikt de beschikbare ruimte niet alleen 

voor de krachtige hardware. Rondom vinden 

we bij de StudioBook een flinke hoeveelheid 

aansluitingen. Bij de MacBook krijg je vier 

Thunderbolt-3-poorten, de Asus heeft een 

gevarieerder aanbod. 

Rechts vind je een gigabit-netwerkaanslui-

ting en een usb 3.1-aansluiting. Verder zitten 

hier twee Thunderbolt 3 usb-c-poorten met 

DisplayPort-1.4-ondersteuning, die in combi-

natie met de hdmi-aansluiting aan de linker-

kant veel opties bieden om externe schermen 

aan te sluiten. Links vind je naast hdmi nog 

twee usb 3.1-aansluitingen, een audiojack 

en een geheugenkaartlezer (UHS-II, tot 312 

MB/s). Eerlijk is eerlijk: ook al mag usb-c en 

Thunderbolt 3 de toekomst zijn – we balen er 

nog steeds een beetje van dat Apple alleen 

maar voor deze aansluiting heeft gekozen. Er 

verschijnen tegenwoordig al een hoop appa-

raten met standaard usb-c, maar toch gaat er 

altijd een adapter mee wanneer we met onze 

MacBook op pad gaan. In dat opzicht zijn we 

dus weer een beetje jaloers op de Asus. 

Als bijzonder snufje heeft de MacBook Pro 

de Touch Bar. Bij de Asus is dit het ScreenPad, 

een trackpad dat tevens dient als ingebouwd 

tweede scherm. Volgens Asus is dit handig 

voor de creatieve doelgroep om bijvoorbeeld 

paletten, zwevende vensters, voorvertonin-

gen of andere vensters apart neer te kunnen 

zetten. Wij weten het nog niet zo goed. Dit 

scherm geeft alles toch vrij klein weer, bo-

vendien worden we soms afgeleid door wat 

er onderaan de laptop te zien is. Volgens ons 

heeft Apple met de Touch Bar toch de betere 

weg gevonden om een touchscreen op een 

Mac te bouwen. 

Conclusie
Wat ons betreft verhoudt de MacBook Pro 

16-inch zich tot de Asus ProArt StudioBook 

Pro zoals de iMac Pro tot de Mac Pro (het 

besturingssysteem laten we even buiten 

beschouwing). Beide machines zijn ongelo-

felijk krachtig – krachtiger dan wat 99% van 

de mensen überhaupt nodig heeft. En de 

Dat het zo lang geduurd heeft 

voordat Apple naar zijn klanten 

heeft geluisterd.

Zwaarder en groter, ScreenPad 

een nog grotere gimmick dan de 

Touch Bar.

Perfecte verhouding tussen 

kracht en mobiliteit, toetsenbord 

met schaarmechanisme.

Nog krachtiger dan 
de MacBook Pro.

MacBook Pro 16-inch 
€ 2699

Asus ProArt 
StudioBook Pro X 
€ 4999

Mac Pro is nog een stuk krachtiger dan de 

iMac Pro, maar tegelijkertijd groter, lomper 

en duurder. Dus geldt voor de StudioBook 

dezelfde conclusie die we ook voor de Mac 

Pro trekken. Wanneer je echt de kracht van 

een StudioBook Pro X nodig hebt, dan zijn de 

afmetingen en het prijsverschil geen bezwaar. 

Het zal er dan eerder op neerkomen of je 

ermee kunt leven voortaan met Windows te 

moeten werken. (Sven Lamers)
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MacBook vs. Asus StudioBook
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Mastering the Power 
of Light and Darkness
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BRESSER SBP ACHTERGRONDPAPIER
2X11M IN VERSCHILLENDE KLEUREN

• BIJZONDER LAAG GEPRIJSD
• LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN
• UNIEKE BREEDTE VAN 2 METER
• VOORZIEN VAN DIKKE KARTONNEN KERN
• 11 METER ACHTERGRONDPAPIER OP DE ROL
• ANTI-REFLECTEREND
• EXTRA DIK 160 GRAM/M² PAPIER
• KLEURECHTHEID GEWAARBORGD

€ 42,50
PRIJS PER ROL

BRESSER BR-BS310 PRO
BACKGROUNDSUPPORT

• PROFESSIONEEL ACHTERGRONDSYSTEEM
• FLEXIBEL EN IJZERSTERK
• ULTRA STABIEL VOOR STUDIO EN OP LOCATIE
• MAXIMALE HOOGTE VAN 310 CENTIMETER
• INSTELBARE BREEDTE VAN  117 - 300 CM
• ULTRA STABIELE LUCHTGEVEERDE STATIEVEN
• ZWARE TELESCOPISCHE DWARSLIGGER
• INCLUSIEF TRANSPORTTAS

€ 159,00
ARTIKELNUMMER: F004342

Smirnoffstraat 8      -      7903 AX  Hoogeveen      -      +31 (0)528 23 24 76      -      info@folux.nl      -     www.folux.nl

• ULTRA STABIEL VOOR STUDIO EN OP LOCATIE
• MAXIMALE HOOGTE VAN 310 CENTIMETER

• ULTRA STABIELE LUCHTGEVEERDE STATIEVEN

• MAXIMALE HOOGTE VAN 310 CENTIMETER

• ULTRA STABIELE LUCHTGEVEERDE STATIEVEN

Uniek

lockin
g syst

em!
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STANDAARD 
IN SPIEGELLOOS

42.000+ producten op voorraad        Deskundig advies       Laagste prijsgarantie        5 jaar garantie        Klantwaardering 9.1        18 winkels door heel Nederland

behind 
your
scenes

Compacte en lichte systeemcamera

26.1 megapixel Fujifi lm X-Trans CMOS 4-sensor

4K fi lmfunctie met 60 fps en 10-bit kleurendiepte

Spatwater- en stofdichte behuizing

Kom gerust naar onze winkel, dan laten we je het allemaal zien

PROFITEER
TIJDELIJK VAN 

DUBBELE 
CASHBACK

VAN €200* 

*De cashback is gegarandeerd € 200,- t/m 05-01-2020. 
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Door de redactie vanDoor de redactie van Rechts vind je een gigabit-netwerkaanslui-

ting en een usb 3.1-aansluiting. Verder zitten 

hier twee Thunderbolt 3 usb-c-poorten met 

Pro zoals de iMac Pro tot de Mac Pro (het 

besturingssysteem laten we even buiten 

beschouwing). Beide machines zijn ongelo

Leuke accessoires
en gadgets

Met extra spullen maak 
je je fotografi ehobby nog 
leuker. Hier vind je onze 
keus van deze maand.

Hähnel Module Flitseraccessoires
Creatief fl itsen zonder gedoe
Voor iedereen die meer creatieve mogelijkheden uit zijn fl itser 
wil halen, maar geen klittenband op de fl itser wil plakken, komt 
Hähnel met de Module fl itseraccessoires. Het Module-systeem 
bestaat uit een in grootte verstelbare magnetische clamp 
(verkrijgbaar in 2 maten) die je op de fl itskop schuift. De clamps 
zijn compatibel met vrijwel alle reportagefl itsers op de markt. 
Daarop zijn vervolgens de Module accessoires te bevestigen, 
zoals een kleine softbox, kleurengels of een bouncekaart. 

Asus ZenBook Pro Duo
De laptop van morgen
De Asus ZenBook Pro Duo is een bijzondere verschij-
ning: een opvallende laptop met twee schermen. En 
daarbij meegeleverd een stylus om op beide schermen 
te tekenen, schrijven of krabbelen. De mogelijkheden 
daarvan zijn uiteraard veel uitgebreider dan die van 
de Touch Bar op de MacBook Pro. Muzikanten kunnen 
hier hun track controls kwijt. YouTubers die games 
streamen, kunnen de game fullscreen blijven spelen en 
op de screenpad hun video zien. Fotografen houden hier 
hun fotobibliotheek geopend. En dan zijn er ook nog de 
beeldbewerkers. Die kunnen het tweede scherm ge-
bruiken als een platform om te tekenen en nauwkeurige 
grafi sche bewerkingen te doen. De 14-inch versie van de 
laptop kost € 1799 bij Coolblue.

www.asus.nl
Prijs: € 1799 

www.degreef-partner.nl
Prijs: v.a. € 15

22
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Pro zoals de iMac Pro tot de Mac Pro (het 

besturingssysteem laten we even buiten 

beschouwing). Beide machines zijn ongelo-

felijk krachtig – krachtiger dan wat 99% van 

de mensen überhaupt nodig heeft. En de 

Dat het zo lang geduurd heeft 

voordat Apple naar zijn klanten 

heeft geluisterd.
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Pro zoals de iMac Pro tot de Mac Pro (het 

besturingssysteem laten we even buiten 

beschouwing). Beide machines zijn ongelo

felijk krachtig – krachtiger dan wat 99% van 

de mensen überhaupt nodig heeft. En de 

www.cameranu.nl
Prijs: € 199 

Met de DJI Mavic Mini maak je uiterst stabiele 
luchtopnamen met een ultra lichte drone. De drone 
weegt slechts 249 gram en bevat alle technische 
snufjes die je kunt wensen. Zo is de drone voorzien 
van een 3-assige gestabiliseerde camera met licht-
sterke lens en 1/2.3” CMOS beeldsensor. Je schiet 
hiermee prachtige luchtopnamen (12MP foto’s en 
2.7K video’s). Om zoveel mogelijk vast te leggen heeft 
de Mavic Mini een vliegduur van 30 minuten. Verder 
vlieg je tot wel 3000 meter boven zeeniveau en tot 4 
kilometer ver. Er zijn hierdoor genoeg hoeken voor 
het vastleggen van het perfecte plaatje of het maken 
van een prachtige video.

DJI Mavic Mini
Ultralichte en 
krachtige drone

www.kamera-express.nl
Prijs: € 399

krachtige drone

De Godox LC500 LED Ice Light staat voor veelzijdigheid 
en gebruiksgemak. De 56,5 centimeter lange LED-lamp 
bedien je via het handvat of afstandsbediening en is aan te 
sluiten op een statief. Beslis zelf welke kleurtemperatuur je 
gebruikt: 5600K of 3300K. De verlichting kun je dimmen van 
10 tot 100%.

Godox LC500 LED Ice Light

Als je extra 
licht nodig hebt
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Alles voor de fotograaf
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