SYSTEEMCAMERA

RANDAPPARATUUR
Beide camera‘s hebben een
3,5mm-aansluiting voor een externe
microfoon en koptelefoon. Verder
vind je onder de afdekking aan de
zijkant een usb-C- en microhdmi-poort.

STROOMVOORZIENING
De nieuwe accu van het type
LP-E6NH heeft een grotere
capaciteit gekregen van 2130 mAh.
Oudere LP-E6NH-accu‘s kun
je gewoon blijven gebruiken,
al zullen ze het wat minder
lang uithouden.

RF-MOUNT
Beide systeemcamera‘s zijn
voorzien van de RF-vatting. Er
zijn diverse adapters verkrijgbaar
waarmee je ook oudere EF-lenzen
kunt gebruiken. Alle functies, zoals
de stabilisatie in de lens, blijven
daarbij behouden.

IN LAB & PRAKTIJK GETEST

Canon EOS R5 (ca. 4550 euro) en EOS R6 (ca. 2750 euro)

Dynamisch duo
zonder spiegel

Geen ander camerapaar heeft het afgelopen jaar zoveel tongen losgemaakt in de fotograﬁe-community als de Canon EOS R5 en EOS R6. Wij
werpen een uitgebreide blik op de sterke en zwakke punten van beide systeemcamera‘s en laten ze doorlichten door ons testlab.

A

ls de twee nieuwe Canondslm’s een
superheldenduo waren, dan waren ze
vast Batman en Robin. En net als in
de gelijkmatige televisieserie uit de jaren
1960 staat ook bij beide spiegelloze came
ra’s de ene in de schaduw van de andere.
Al in de aanloop naar de release trokken
de beoogde specificaties van de EOS R5 veel

aandacht en ontstonden er zelfs enkele
wilde speculaties.
Begin 2020 waren veel fotografen er
namelijk heilig van overtuigd dat de naar
buiten gebrachte informatie slechts een
marketingstunt was. Het verschil met de
concurrentie leek gewoon te groot, de tech
nische hindernissen waren te hoog om de

geadverteerde features ook daadwerke
lijk binnen het bereik te brengen van de
gewone filmmaker en fotograaf.
Inmiddels, niet lang na het verschijnen
van beide systeemcamera’s, is één ding
zeker: Canon heeft al zijn kennis op het
gebied van cameraontwikkeling geconcen
treerd in de EOS R5 en de EOS R6 profiteert
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BEHUIZING
De EOS R5 en R6 verschillen
slechts enkele millimeters in de
breedte, hoogte en diepte van
elkaar, en ook de voorganger is
slechts een fractie kleiner. Compact en handzaam dus.

ZOEKER
Met 5,76 miljoen pixels geeft
de zoeker van EOS R5 een
zeer helder beeld. Hoewel
zijn tegenhanger in de R6
twee miljoen pixels minder
heeft, is hij nog altijd zeer
goed aﬂeesbaar.

gebruikt, vindt direct zijn draai. En iedereen
die overstapt of instapt, zal tevreden zijn
met de intuïtieve aanraakbediening via het
grote draaibare display met een diagonaal
van 3,2 inch op de EOS R5 en 3 inch op de
EOS R6.
Net als de displaygrootte verschilt ook de
resolutie van het scherm van beide came
ra’s een beetje, met 2,1 miljoen of 1,62 mil
joen pixels. Dat geldt ook voor de elektro
nische zoeker: terwijl de EOS R6 vertrouwt
op het model uit de EOS R met 3,69 miljoen
pixels, heeft het exemplaar van de R5 een
zichtbaar hogere resolutie van 5,76 miljoen
pixels. Wat beide zoekers gemeen hebben,
is de 0,76x vergroting en de volledige beeld
velddekking. Ondanks deze verschillen leve
ren beide zoekers een scherp beeld zonder
merkbare vertraging.

In de gereedschapskist

„

SENSOR
Foto‘s uit de EOS R5 hebben
een afmeting van 8192 x
5464 pixels, ofwel 45 MP. De
EOS R6 biedt minder dan de
helft, namelijk 5472 x 3648
pixels ofwel 20 MP.

De combinatie van een fullframe-sensor, snelle burstmodus en de krachtige dual-pixel
autofocus maakt de EOS R5 en R6
erg krachtig.

daarvan mee. En met succes, zoals je ziet
als je een blik werpt op de bovenste regio
nen van onze toplijst. Voor iedereen die de
enorme hype rondom beide camera’s tot
nu toe heeft weten te vermijden, vatten we
eerst de belangrijkste kerngegevens van de
EOS R en EOS R6 samen. Daarna kijken we
naar onze ervaringen met de camera’s in de
praktijk en naar de prestaties in het testlab.
Tot slot laten we zien welke dslm geschikt is
voor welk type fotograaf.

Vertrouwde vormgeving
Na een snelle eerste blik op de camera’s is
de eerste gedachte dat beide toestellen een
spannend pakket aan foto en videofuncties
te bieden hebben. De body is bovendien
flexibel inzetbaar, want die is slechts iets

groter dan de body van de voorganger, de
EOS R. Dat betekent dat vooral fotografen
die veel onderweg zijn en filmmakers een
relatief compacte en eenvoudige opstelling
kunnen gebruiken.
Als we ze rechtstreeks met hun voor
ganger vergelijken, zien we dat Canon
terugkeert naar de vertrouwde elementen
van weleer wat betreft de plaatsing van
de bedieningselementen. De veelbespro
ken touchbar is verdwenen en de vierwegs
bediening heeft plaatsgemaakt voor een
klassieke draaiknop. Fijn!
Beide camera’s verschillen qua gevoel en
bediening vrijwel niet van de spiegelreflex
modellen van de fabrikant, die op dit gebied
trouwens uitmuntend zijn. Kortom: ieder
een die ooit een camera van Canon heeft

Een vergelijkbare mix van overeenkomsten
en verschillen zie je ook terug in de techno
logie binnenin. Beide camera’s zijn voorzien
van een grote CMOSfullframesensor met
geïntegreerde 5assige beeldstabilisatie.
Als je daarbij gestabiliseerde RFlenzen of,
via een adapter, EFlenzen gebruikt, kun
nen beide systemen in combinatie worden
gebruikt om trillingen te voorkomen. Vijf tot
zes fstops meer speelruimte bij het schie
ten van foto’s uit de hand zijn daardoor niet
ongebruikelijk.
Ongestabiliseerde lenzen profiteren ook
van de beweegbaar gemonteerde sensor en
daarmee bereik je gemiddeld drie tot vier
fstops trillingscompensatie – zowel bij de
EOS R5 met ongeveer 45 megapixels en de
R6 met 20 megapixels. Onderschat dit niet,
want het maakt dit systeem enorm veelzij
dig. In de praktijk zorgen die zes fstops er
bijvoorbeeld voor dat we de sensorgevoelig
heid kunnen terugschroeven van ISO 12.800
naar ISO 200. Je kunt ook de belichtingstijd
verlengen van 1/100 seconde tot iets minder
dan een seconde. Je breidt hiermee je crea
tieve mogelijkheden fors uit.
We waren eveneens onder de indruk van
de tweede generatie dualpixel autofocus
met instelbare profielen voor reactiever
mogen en reactiesnelheid. Het standaard
profiel kon de meeste opnamesituaties al
moeiteloos aan. Als er obstakels genegeerd
moeten worden of je onderwerp zich snel
beweegt, is het inzetten van de alternatieve
profielen zeker de moeite waard.
Over snel gesproken: beide dslm’s zijn
snel wanneer je foto’s maakt met de stille
elektronische sluiter. Met een snelheid
van twintig beelden per seconde raakt je
CFexpress of SDkaart in de UHSIIsleuf
echter snel vol. Voor de duidelijkheid: een
serie van bijna tien seconden verbruikt
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iets minder dan 3 GB – als je alleen in jpeg
fotografeert. Laat je ze ook opslaan in
het verliesvrij gecomprimeerde CR3 raw
formaat, dan ben je grofweg 2,5 keer zoveel
opslagruimte kwijt. Dat de EOS R5 pas na
bijna 200 raw’s of twee keer zoveel jpeg’s
een adempauze nodig heeft, komt door
de snelle DigicXprocessor en het eerder
genoemde CFexpressslot, dat de buﬀer
snel leegmaakt.
De EOS R6 heeft trouwens geen snelle
CFexpressstandaard, dus je moet het doen
met de dubbele UHSIIsleuf. Dat is zeker
geen probleem, want de afbeeldingen zijn
ongeveer de helft kleiner dan van de grote
broer. Je vindt de grenzen van de camera
op het gebied van seriefoto’s in jpeg
formaat alleen als je je uiterste best doet.
Na duizend foto’s in onze test kregen we
medelijden met de R6 en lieten we de ont
spanknop maar los. In rawformaat gunt
de R6 zichzelf een korte pauze na ongeveer
130 foto’s. Het is op dit punt praktisch dat
een kleine indicator op het display indien
nodig de status van de buﬀer aangeeft. Met
de mechanische sluiter en maximaal twaalf
beelden per seconde verdubbelt de boven
genoemde waarde ongeveer en zijn bijna
250 raw’s in serie mogelijk.
Alleen de belichtingsmeting en daarop
volgende correcties blijven wat achter bij
de hoge burstsnelheid. Tijdens onze foto
sessie kwamen beide camera’s voor een
uitdagende situatie te staan. Niet alleen
bevinden de surfers zich vaak maar enkele
momenten op het water, maar het onder
werp bestaat ook uit twee delen: de ene
oever ligt in de schaduw en de andere in
de brandende zon. Als de surfer zich op
dit grensgebied tussen zon en schaduw
beweegt, dan past de camera zich pas aan
de nieuwe lichtomstandigheden aan nadat
je de ontspanknop weer loslaat. Het aan
passen van de lichtmeetmethode bracht
daarin geen verandering. Hier hadden we
gewenst dat we de spotmeting konden kop
pelen aan de autofocus – maar nu zijn we
echt pietluttig.

Canon EOS R6 met RF 70-200mm f/2.8 | 200 mm (KB) | f/2.8 | 1/800 s | ISO 100

Zowel het dynamisch bereik als de
kleurenweergave van
de EOS R6 maken
meteen een prettige
indruk.

Canon EOS R6 met RF 24-70mm f/2.8| 24 mm (KB) | f/8 | 1/640 s | ISO 100

Zelfs landschaps- of
architectuurfoto‘s
rollen ondanks de
‘slechts‘ 20 MP perfect uit de EOS R6.
Petje af!

Uitstekende autofocus
Maar terug naar de autofocus: dankzij vol
ledige beeldvelddekking voor tracking en
de oog en gezichtsherkenning voor zowel
mens als dier is de scherpte altijd top. Op
dit gebied staat Canon nu op één lijn met
het systeem van Sony. Sterker nog: de oog
herkenning werkt iets nauwkeuriger en
je kunt er ook onderwerpen verder weg
betrouwbaar mee volgen.
Wat betreft de fotoprestaties van beide
camera’s zijn we gewoonweg onder de
indruk: de gemeten resolutie, de weergave
van details en het ruisniveau van de EOS

DISPLAY
Met een diagonaal van 3,2 inch bij de
EOS R5 en 3 inch bij de EOS R6 plus de
zijwaartse ophanging aan de behuizing
zijn de touchscreens van de camera‘s
op veel manieren inzetbaar.

OPSLAG
De EOS R6 schrijft foto‘s en video‘s
weg naar kaarten in het dubbele
UHS-II-slot. De CFexpress-standaard
blijft voorbehouden aan de EOS R5.
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In de fotomodus levert de EOS R5
zeer scherpe foto‘s met 45 MP.
Maar uit de 8K-video‘s kun je ook
zeer detailrijke foto‘s exporteren.
Dergelijke foto‘s hebben een
resolutie van ongeveer 35 MP.

R6 overtreﬀen soms zelfs de waarden van
het vlaggenschip, de Canon EOS 1D X III. En
de EOS R5 kan zich gemakkelijk meten met
vergelijkbare systeemcamera’s van andere
fabrikanten. Voor gedetailleerde informatie
over de labmetingen kun je doorbladeren
naar het aparte infokader en de vergelij
kingstabellen aan het einde van dit artikel.
Samenvattend heeft deze EOStweeling
veel meer in huis dan alleen de veelbespro
ken highresvideofunctie, die zou leiden tot
oververhitting.

De beruchte oververhitting
En daar zijn we bij het belangrijkste kritiek
punt aanbeland, dat vooral op social media
tot verhitte discussies leidde: in de video
modus bereiken beide camera’s relatief snel
hun prestatielimieten. Vergeleken met con
currenten als de Panasonic Lumix S1H heeft
het Canonduo geen actief koelsysteem
aan boord.
Maar laten we eerst naar de videofunc
tie als geheel kijken. De EOS R5 is de eerste
dslm die intern kristalheldere 8Kvideo’s
opneemt met maximaal 30 fps en 12bits
kleurdiepte in rawformaat. Je kan ook
clips maken in 4Kresolutie met slowmotion

tot 120 fps. Welke van de twee opties je ook
kiest, de R5 moet in beide gevallen zwaar
werk verrichten en begint daarom intern
warmte te produceren.
We gebruiken even een rekenvoorbeeld
om duidelijk te maken voor welke zware
berekeningen de camera komt te staan bij
grote bestanden. Bij maximale opname
kwaliteit is de datasnelheid ongeveer 2500
megabit per seconde. Dit betekent dat er
bijna 19 GB opslagruimte per minuut wordt
weggeschreven. In onze studio, die continu
op 23 graden wordt gehouden, haalde onze
testcamera net niet de door de fabrikant
opgegeven maximale looptijd van twintig
minuten. De opname stopte echter niet van
wege oververhitting, maar vanwege ruimte
gebrek op de CFexpresskaart met een
capaciteit van 512 GB ... Wanneer we onder
identieke omstandigheden filmden in 4K
met 120 fps konden we de camera eindelijk
na iets minder dan negentien minuten tot
een hittestaking dwingen.
Na een korte afkoelperiode is de camera
weer klaar voor gebruik, al is het maar voor
een paar minuten. Het duurt ongeveer twee
uur voordat hij volledig is afgekoeld en er
weer vol tegenaan kan. Film je buiten in

sterk zonlicht en bij een luchttemperatuur
van iets meer dan dertig graden, dan zijn de
resultaten – niet verrassend – heel anders.
Na slechts zeven minuten moest de EOS R5
zichzelf de tijd geven om af te koelen. De
rustfasen, waarin de camera volledig uit
geschakeld moet worden om te koelen, zijn
evenredig lang. Wanneer de camera is inge
schakeld, toont een speciaal display de tijd
die de camera nog kan opnemen.
Net als bij zijn grote broer is ook bij de
EOS R6 de grote hoeveelheid data een pro
bleem. Op de hoogste kwaliteit, dit wil zeg
gen 4K met 60 fps, hield de camera in de
studio met airconditioning het niet hele
maal vol tot de door de fabrikant opgege
ven dertig minuten. Schakelen we een ver
snelling lager naar 30 fps, dan houdt de
camera er na de maximale opnametijd van
dertig minuten mee op. Het is enigszins
verrassend dat deze begrenzing nog steeds
in beide camera’s zit, want de extra heﬃng
voor videocamera’s daalde al in juli 2019
naar nul procent. Sindsdien betaal je geen
extra belasting meer voor systeemcamera’s
die langer dan een half uur kunnen filmen.
Maar terug naar het onderwerp: heb
ben de EOS R5 en R6 dus een temperatuur
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De Canon EOS R5 en EOS R6 volgens de pro‘s

Nog voordat de twee systeemcamera‘s eind juli uitkwamen, mochten enkele professionele fotografen en videomakers de camera‘s al uitgebreid testen. In een interview vertellen Robert Marc Lehmann en Richard Walch over hun ervaringen met de dslm‘s.

De mogelijkheden die
de compacte constructie van de EOS R5 biedt in
combinatie met zijn prestaties zijn geweldig.
ROBERT MARC LEHMANN, FOTOGRAAF EN FILMER

Wat zijn tot nu toe je
ervaringen met de nieuwe
Canon-camera, en wat beviel
je het meest aan de EOS R5?
Mijn eerste digitale spiegel
reflexcamera was de 7D.
Daarna heb ik gewerkt met
camera’s uit de 5D-serie en
de EOS R was vervolgens een
mooie vernieuwing. Toch
moet ik zeggen dat ik blij
ben dat de touchbar bij de
R5 achterwege is gelaten. De
elektronische zoeker zit heel
dicht bij de optische zoeker
en dat beviel me erg goed.
Over het algemeen is de R5
een geweldig werkpaard –
weerbestendig, kleiner en
lichter dan de dslr’s. En wat de
snelheid betreft: die is gewoon
fantastisch. De autofocus met
20 fps en de animal-tracking is
wat mij betref echt geweldig!
Zijn er wat jou betreft punten
die Canon beter had kunnen
doen?
Voor mijn werk heb ik niet echt
8K nodig; de industrie is nog
lang niet zover. Persoonlijk
mis ik full-hd met 120 of
240 fps. De 45 megapixels is

Canon EOS R5 | f/7.1 | 1/60 s | ISO 8000

De camera biedt een
groot aantal instellingen, waardoor je hem perfect
kunt aanpassen aan je eigen
wensen.

RICHARD WALCH, FOTOGRAAF EN FILMER

best veel. Dat mag van mij
wat minder zijn, om ruimte
te besparen in het archief.
Het verbetert verder de ISOmogelijkheden en kost minder
nabewerkingstijd. Ook mis
ik de grote AF-ON-knop van
de 1D X III een beetje, want
daar ben ik echt aan gewend
geraakt, evenals de verlichte
knoppen.
Lange brandpuntsafstanden
voor het RF-systeem ont
breken nog. Hoe reageerden
de EF-lenzen op de EOS R5?
Alle functies van de EF-lenzen
blijven behouden. Beter nog:
de adapter is zelfs een upgrade
voor de lens en versnelt de
workflow enorm. Ik wijs vaak
de ISO toe aan de lensring en
daarmee werk ik ongeveer een
derde sneller. Ik gebruik ook
regelmatig de adapter met
drop-in filter met een ND-filter.
Dat biedt ontzettend veel
mogelijkheden. Desalniettemin
verheug ik me al op langere
brandpuntsafstanden voor
RF-lenzen, want de snelheid
en AF zijn op de RF-mount
helemaal top.

Canon EOS R6| 500 mm (KB) | f/7.1 | 1/160 s | ISO 100

Welk advies heb je voor
fotografen die overwegen
over te stappen van een dslr
naar een dslm?
Iedereen die momenteel een
EOS 6D MK II of EOS 7D MK II
heeft, krijgt met de EOS R6
eigenlijk het beste van twee
werelden: een hoge snelheid en
fullframe. Als 20 megapixels
genoeg zijn, is de EOS R6 de
perfecte keuze. De workflow
verandert niet echt. Alleen
het aantal foto’s dat de
fotograaf in één fotosessie
maakt, neemt enorm toe. Een
snelle computer en voldoende
opslagruimte zijn daarom
belangrijk.
Heeft het nut om ook meteen
in RF-lenzen te investeren?
De EOS R6 in combinatie
met de nieuwe RF-lenzen
is natuurlijk de highlight.
RF-lenzen bieden een nog
hogere resolutie en daarmee
het ultieme resultaat. De
grotere RF-vatting maakt
lensconstructies mogelijk die
met de EF-vatting niet mogelijk
waren. Kijk bijvoorbeeld

naar de 28-70mm-lens, met
f/2.0 over het hele bereik.
Zo vervang je meteen drie
primelenzen. Of de RF 35mm
f/1.8, die erg klein en licht
is en ook een macrofunctie
heeft. Maar gebruik je een
adapter voor je EF-lenzen, dan
raad ik aan om die met de
bedieningsring te gebruiken,
omdat je daarmee een extra
bedieningsoptie rechtstreeks
op je lens hebt.
Zijn er punten die Canon in
de toekomst nog verder zou
kunnen verbeteren?
Als je met twintig foto’s per
seconde fotografeert en je de
elektronische sluiter gebruikt,
kun je volledig stil werken. Dat
is natuurlijk erg prettig in veel
situaties. In de zoeker licht het
kader om het zoekerbeeld wit
op, zodat je meteen ziet dat je
een foto hebt gemaakt. Ik zou
graag een firmware-update
willen waarmee het mogelijk
wordt naar wens een geluidje
in te stellen om een directe
feedback te krijgen in situaties
waarin geluid geen probleem is.
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probleem? Volgens ons is dat alleen zo in
bepaalde situaties en dus beheersbaar.
Want onder extreme omstandigheden en
hoge buitentemperaturen doet de concur
rentie het niet veel beter. En in de studio
worden we eerder beperkt door een gebrek
aan opslagruimte dan door problemen met
oververhitting. Eigenlijk is het belangrij
ker om je de vraag te stellen of filmmakers
wel zulke lange opnametijden met hoge
resolutie of snelle framerates überhaupt
nodig hebben. En zo ja, of deze videografen
dan niet sowieso totaal andere camera’s
zouden moeten gebruiken. Maar daarover
zo meer.

De Canon EOS R5 en
EOS R6 in lab en praktijk
RESOLUTIE & DETAILS
Canon EOS R5:
De maximaal gemeten resolutie
van de EOS R5 is een uitstekende
2834 van de 3278 theoretische
lijnenparen per beeldhoogte. De
camera valt pas onder de drempel van 2700 lijnenparen vanaf
ISO 12.800. De R5 reproduceert
opmerkelijk duidelijke details tot
en met ISO 1600. Vanaf ISO 6400
dalen de waarden ﬂink met zo‘n
twintig procent.

Samen sterk

Canon EOS R6:
Qua resolutie en details laat de
R6 een patroon zien dat erg lijkt
op zijn grote broer: tot ISO 6400
meten we waarden rond 1900
lijnenparen per beeldhoogte; dat
is bij een theoretisch maximum
van 2189 lijnenparen uitstekend!
De details zijn zeer duidelijk tot
ISO 1600, maar vanaf ISO 6400
worden de opnames van de EOS
R6 beduidend zachter en minder
gedetailleerd.

RUIS

Canon EOS R5

Canon EOS R5:
De EOS R5 heeft de
beeldruis verrassend
goed onder controle: bij
afdrukken op A4-formaat
zijn storende pixels nauwelijks merkbaar, zelfs bij
ISO 12.800 – zeer indrukwekkend. Bij schermweergave op honderd
procent zijn met name
donkere beeldpartijen
vanaf ISO 6400 duidelijk
korreliger.

Canon EOS R6

Waar zowel filmmakers als fotografen van
profiteren, is de zeer uitgebreide uitrusting
van beide systeemcamera’s. Het opsom
men van alle nieuwe functies zou dit arti
kel te lang maken, maar één voorbeeld is
de verbeterde accu, die vijftien procent
meer capaciteit biedt. Op één lading kun je
hiermee meer dan 600 foto’s maken. Beide
camera’s laten zien waartoe de moderne,
spiegelloze cameratechnologie in staat is.
Tot slot rijst nog de vraag welke foto
graaf of filmmaker uiteindelijk daadwer
kelijk het maximale uit al deze technologie
kan halen. De gewone fotograaf zal al snel
overweldigd raken van alle mogelijkheden.
Fotografen die slechts af en toe video’s
maken, kunnen zonder aarzelen hun bank
rekening aanspreken. Als je daarentegen
de dslm’s vaak gebruikt voor zowel foto’s
als video’s, moet je weten welke camera het
beste past bij wat jij ermee wil doen.
Als je regelmatig 4K met 60p nodig
hebt, kun je de R5 zonder aarzelen kiezen.
Maar als je slechts 4K met 30p gebruikt, is
de EOS R6 vriendelijker voor je portemon
nee en net zo goed. Het is goed je daarbij te
bedenken dat 8K en 4K met 120 fps leuk zijn
om creatieve accenten te leggen en de kwa
liteit van je filmmateriaal te verbeteren met
spectaculaire slowmotions of haarscherpe
video’s die een enorme speelruimte bieden
in de postproductie.
Maar als je op zoek bent naar een pro
fessionele productiecamera voor 8Kvideo’s,
dan kun je echt beter verder kijken. Op dit
moment is het enige goede alternatief het
professionele aanbod van bedrijven als
RED Digital Cinema en vergelijkbare video
specialisten. Die hebben de juiste workflow
in hun aanbod voor het verwerken van deze
immense hoeveelheid data. En daar betaal
je natuurlijk ook een leuk bedrag voor met
vier nullen. Deze power heb je ook nodig –
en dat geldt ook voor je computer wanneer
je thuiskomt met de highres videobestan
den van de EOS R5.

ISO 100

ISO 800

ISO 3200

ISO 12.800

ISO 100

ISO 800

ISO 3200

ISO 12.800

Canon EOS R6:
In de hogere ISO-regionen laat de EOS R6 zich
van zijn sterke kant zien
en weert hij zich kranig
tegen zijn sterke broer
dankzij zijn grotere pixels.
Zelfs bij ISO 12.800 en bij
honderd procent schermweergave moeten we letterlijk met een vergrootglas op zoek naar ruis.
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DISPLAY BOVENZIJDE
Prijs body (ca.)

Panasonic Lumix
DC-S1R

Canon EOS R5

Sony Alpha 7R IV

4550 euro

4000 euro

8192 x 5464 pixels
44,8 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Canon RF / 1-voudig
●/●

9504 x 6336 pixels
60,2 miljoen
CMOS / 35,7 x 23,8 mm
Sony E / 1-voudig
●/━

8368 x 5584 pixels
46,7 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Leica L / 1-voudig
●/━

elektronisch
100% /
0,76-voudig

elektronisch
100% /
0,78-voudig

elektronisch
100% /
0,78-voudig

3,2 inch /
2.100.000 subpixels
●/●

3,0 inch /
1.440.000 subpixels
●/●

3,2 inch /
2.100.000 subpixels
●/●

1/8000–30 s / ●
1/200 s
100–51.200 /
50–102.400
1 preset / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 120 p (4320 / 30 p)
●/●/
●/●

1/8000–30 s / ●
1/250 s
100–32.000 /
50–102.400
3 presets / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●

1/16.000–60 s / ●
1/320 s
100–25.600 /
50–51.200
4 presets / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●

━/━/
●
● b/g/n/ac / ━ / ━
CFexpress (UHS II) / SDXC
3.1 / micro-HDMI
●/●

━/━/
●
● b/g/n/ac / ● / ━
SDXC (UHS II) / SDXC
3.0 / micro-HDMI
●/●

━/━/
●
● b/g/n/ac / ━ / ━
SDXC (UHS II) / XQD
3.1 / HDMI
●/●

LP-E6NH / 15,3 Wh /
ca. 110 euro
magnesiumlegering / ●

NP-FZ100 / 16,4 Wh /
ca. 90 euro
magnesiumlegering / ●

DMW-BLJ13E / 22,0 Wh /
ca. 100 euro
magnesiumlegering / ●

138 x 98 x 88 mm
747 g

129 x 96 x 78 mm
669 g

149 x 110 x 97 mm
1020 g

Canon RF 1.2/50

Zeiss Sonnar FE 2.8/35

Panasonic Lumix S Pro 1.4/50

2834 / 2806 / 2780 /
2761 / 2755 / 2782 lp/bh

2941 / 2900 / 2795 /
2794 / 2805 / 2767 lp/bh

2687 / 2623 / 2619 /
2601 / 2548 / 2496 lp/bh

Uitstekende beeldprestaties, heerlijke
autofocus, effectieve stabilisatie, voelt
prettig

0,9 / 1,1 / 1,2 /
1,3 / 1,3 / 1,9 VN

0,8 / 1,1 / 1,4 /
1,7 / 2,0 / 2,6 VN

1,0 / 1,2 / 1,4 /
1,7 / 1,9 / 2,3 VN

Hoeveelheid data bij filmen en snelle
burstmodus, hitte bij 8K en 4K/120p

0,4 / 0,4 / 0,5 /
0,5 / 0,5 / 0,6 VN

0,4 / 0,4 / 0,5 /
0,6 / 0,7 / 0,9 VN

0,4 / 0,4 / 0,5 /
0,7 / 0,8 / 1,0 VN

96 / 95 / 94 /
90 / 80 / 80%

101 / 100 / 101 /
98 / 97 / 90%

93 / 93 / 93 /
93 / 92 / 92%

2234 / - lp/bh

1165 / 1136 lp/bh

897 / 895 lp/bh

1,2 / 0,5 VN
0,7 s
20 / 20 b/s

1,2 / 0,8 VN
1,3 s
6,9 / 10 b/s

0,5 / 0,4 VN
1,3 s
9,4 / 9,6 b/s

160 / 300
320 / 650

33 / 71
420 / 780

39 / 56
280 / 560

430 / 850

500 / 920

290 / 590

3450 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie
Effectieve pixels
Sensor (type / grootte)
Lensvatting / cropfactor
Laagdoorlaatfilter / beeldstabilisatie
Zoekerer (soort)
Dekking zoekerbeeld /
vergroting (omger. naar
fullframe)
Display (grootte / resolutie)
Display (touchscreen /
kantelbaar)
Sluitertijden / bulb
Kortste flitstijd
ISO-bereik van - tot (zonder /
met uitbreiding)
Witbalans
Fotoformaten
Videoresolutie
Video: handmatig diafragma / ISO / focuspuntkeuze
/ AF-C
Interne flitser / richtgetal /
flitsschoen
Wifi / NFC / gps
Opslagmedium (slot 1 / 2)
USB / HDMI-uitgang
Microfoon- / koptelefoonaansluiting
Accu / energie / prijs (ca.)
Materiaal behuizing /stof- en
spatwaterdicht
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht body
MEETWAARDEN getest met

Resolutie in lijnenparen per
beeldhoogte bij ISO min / 400
/ 800 / 1600 / 3200 / 6400
Ruis in Visual Noise op het
beeldscherm bij ISO min /
400 / 800 / 1600 / 3200 /
6400
Ruis in Visual Noise in print
bij ISO min / 400 / 800 / 1600
/ 3200 / 6400
Detailweergave in % bij ISO
min / 400 / 800 / 1600 /
3200 / 6400
Resolutie video in lp/bh bij
laagste / hoogste ISO
Ruis video in Visual Noise op
beeldscherm
Inschakeltijd zonder AF
Seriesnelheid raw / jpeg
Aantal serieopnamen raw
/ jpeg
Aantal foto’s (min. / max.)
Aantal foto’s in Live Viewmodus (min. / max.)

Via het display aan de bovenkant
houd je steeds het overzicht over alle
opname-info. Door op de knop ‚Mode‘
te drukken, schakel je tussen de halfautomatische en handmatige modi en
de bijbehorende videomodi.

BEOORDELING

Beeldkwaliteit

92

96

90

Uitrusting / bediening

92

96

94

Snelheid

96

72

74

Videokwaliteit

92

94

94

PUNTENTOTAAL

92

94

92

Conclusie: Canon EOS R5

“De professionele dslm met
lang uithoudingsbermogen
en en veel power voor gave
videoclips.”
De Canon EOS R5 laat bijna niets te wensen over.
Zeker, de warmtegerelateerde noodstop is vervelend en zonder actieve koeling is er ook weinig te
doen aan de hoge temperaturen in de camera. Maar
je hebt hiermee wel een professionele dslm in handen die geschikt is voor alle dagelijkse fotograﬁsche uitdagingen, waarvan de weersbestendigheid
niet wordt aangetast door allerlei openingen in de
behuizing om het binnenwerk te koelen. Korte 8K- of
4K/120p-clips zijn echter ook bij hoge buitentemperaturen mogelijk. Daarnaast is de camera uitstekend
te bedienen; de EOS R5 is gewoon een echte Canon.
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KEUZEWIEL
De EOS R6 maakt gebruik van een
conventioneel moduswiel. Stap je
over van een dslr-camera van Canon,
dan doet dit meteen vertrouwd aan.

Prijs body (ca.)

Display (touchscreen /
kantelbaar)
Sluitertijden / bulb
Kortste flitstijd
ISO-bereik van - tot (zonder /
met uitbreiding)
Witbalans
Fotoformaten
Videoresolutie
Video: handmatig diafragma / ISO / focuspuntkeuze
/ AF-C
Interne flitser / richtgetal /
flitsschoen
Wifi / NFC / gps
Opslagmedium (slot 1 / 2)
USB / HDMI-uitgang
Microfoon- / koptelefoonaansluiting
Accu / energie / prijs (ca.)
Materiaal behuizing /stof- en
spatwaterdicht
Afmetingen (b x h x d)
Gewicht body
MEETWAARDEN getest met

Zeer goede beeldkwaliteit, eenvoudige
bediening, uitstekende autofocus, stabilisator
Uithoudingsvermogen bij snelle
raw-series, sterke verhitting bij 4K/60p

“De compacte en intuïtieve
hybride-dslm met grote prestaties voor een prettige instapprijs.“
Je zou denken dat de Canon EOS R6 een donker
bestaan leidt in de schaduw van zijn grote broer,
maar niets is minder waard. Sterker nog: de erg aantrekkelijke prijs zou deze systeemcamera wel eens
erg populair kunnen maken. Dat is ook terecht, want
de fotoprestaties bij snelle series zijn fantastisch en
de krachtige dual pixel autofocus houdt moeiteloos
elk onderwerp bij. De geweldige beeldstabilisator
doet de rest en zorgt voor meer creatieve vrijheid.
Deze camera heeft zijn bijnaam ‘kleine 1 DX‘ wat ons
betreft verdiend.

Sony Alpha 7 III

2750 euro

1950 euro

5472 x 3648 pixels
20,0 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Canon RF / 1-voudig
●/●

6000 x 4000 pixels
24,0 miljoen
CMOS / 35,8 x 23,9 mm
Sony FE / 1-voudig
●/●

6000 x 4000 pixels
24,0 miljoen
CMOS / 36,0 x 24,0 mm
Leica L / 1-voudig
●/●

elektronisch
100% /
0,76-voudig

elektronisch
100% /
0,78-voudig

elektronisch
100% /
0,78-voudig

3,0 inch /
1.620.000 subpixels
●/●

3,0 inch /
921.600 subpixels
●/●

3,2 inch /
2.100.000 subpixels
●/●

1/8000–30 s / ●
1/200 s
100–102.400 /
50–204.800
1 preset / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●

1/8000–30 s / ●
1/250 s
100–51.200 /
50–204.800
3 presets / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 30 p
●/●/
●/●

1/16.000–60 s / ●
1/320 s
100–51.200 /
50–204.800
4 presets / kelvinniveaus
JPEG, RAW, JPEG + RAW
2160 / 60 p
●/●/
●/●

━/━/
●
● b/g/n / ━ / ━
SDXC (UHS II) / SDXC
3.1 / micro-HDMI
●/●

━/━/
━
● b/g/n / ● / ━
SDXC (UHS II) / SDXC
3.0 / micro-HDMI
●/●

━/━/
●
● b/g/n/ac / ━ / ━
SDXC (UHS II) / XQD
3.1 / HDMI
●/●

LP-E6NH / 15,3 Wh /
ca. 110 euro
magnesiumlegering / ●

NP-FZ100 / 16,4 Wh /
ca. 90 euro
magnesiumlegering / ●

DMW-BLJ13E / 22,0 Wh /
ca. 100 euro
magnesiumlegering / ●

138 x 98 x 88 mm
697 g

127 x 96 x 74 mm
650 g

149 x 110 x 97 mm
1.020 g

Canon RF 1.2 50 mm L USM

Zeiss Sonnar FE 2.8/35

Panasonic Lumix S Pro 1.4/50

1920 / 1913 / 1909 /
1874 / 1871 / 1870 lp/bh

1964 / 1941 / 1862 /
1860 / 1787 / 1784 lp/bh

1937 / 1912 / 1913 /
1914 / 1868 / 1831 lp/bh

0,9 / 0,9 / 1,1 /
1,3 / 1,7 / 1,6 VN

0,5 / 0,7 / 0,8 /
1,0 / 1,1 / 1,5 VN

0,7 / 1,0 / 1,3 /
1,6 / 1,9 / 2,2 VN

0,6 / 0,6 / 0,6 /
0,7 / 0,8 / 0,7 VN

0,3 / 0,4 / 0,4 /
0,5 / 0,6 / 0,7 VN

0,4 / 0,5 / 0,7 /
0,8 / 0,9 / 1,1 VN

95 / 95 / 96 /
88 / 84 / 72%

91 / 91 / 96 /
93 / 92 / 92%

88 / 86 / 88 /
87 / 88 / 90%

1280 / - lp/bh

1183 / 1164 lp/bh

1198 / 1182 lp/bh

0,7 / 0,5 VN
0,9 s
20 / 20 b/s

1,0 / 0,7 VN
0,9 s
9,7 / 10 b/s

0,5 / 0,4 VN
1,4 s
9,4 / 9,5 b/s

130 / 999
260 / 530

40 / 172
430 / 920

120 / 999
290 / 590

390 / 770

540 / 1080

320 / 640

2250 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie
Effectieve pixels
Sensor (type / grootte)
Lensvatting / cropfactor
Laagdoorlaatfilter / beeldstabilisatie
Zoekerer (soort)
Dekking zoekerbeeld /
vergroting (omger. naar
fullframe)
Display (grootte / resolutie)

Conclusie: Canon EOS R6

Panasonic
Lumix DC-S1

Canon EOS R6

Resolutie in lijnenparen per
beeldhoogte bij ISO min / 400
/ 800 / 1600 / 3200 / 6400
Ruis in Visual Noise op het
beeldscherm bij ISO min /
400 / 800 / 1600 / 3200 /
6400
Ruis in Visual Noise in print
bij ISO min / 400 / 800 / 1600
/ 3200 / 6400
Detailweergave in % bij ISO
min / 400 / 800 / 1600 /
3200 / 6400
Resolutie video in lp/bh bij
laagste / hoogste ISO
Ruis video in Visual Noise op
beeldscherm
Inschakeltijd zonder AF
Seriesnelheid raw / jpeg
Aantal serieopnamen raw
/ jpeg
Aantal foto’s (min. / max.)
Aantal foto’s in Live Viewmodus (min. / max.)
BEOORDELING

Beeldkwaliteit

82

86

82

Uitrusting / bediening

90

90

96

Snelheid

94

84

78

Videokwaliteit

90

92

98

PUNTENTOTAAL

88

88

90
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