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De Canon EOS R7 is het eerste APS-C model in het spiegelloze 
 R-systeem en levert een zeer goede beeldkwaliteit, uitstekende 
uitrusting en een snelle burst-modus.

M et de introductie van de EOS R7 
en zijn kleinere zusje, de EOS 
R10, breidt Canon het R-sys-

teem verder uit met de eerste twee EOS 
R dslm’s met het kleinere APS-C sensor-
formaat. Tot nu toe kende de R-serie enkel 
fullframe-camera’s, dus is dit een logi-
sche stap. Tot nog toe beperkte Canon het 
APS-C formaat tot het EOS-M systeem, 
dat zelfs na tien jaar nog maar acht M-ob-
jectieven heeft. Met de overstap naar het 
R-systeem hebben fotografen in één klap 
toegang tot een inmiddels zeer groot aan-
tal fantastische R-objectieven. Daarnaast 
zullen er natuurlijk ook speciale en min-
der dure APS-C-objectieven verschijnen. 
Net als bij Canons spiegelreflexcamera’s, 
waar full-frame objectieven worden aange-
duid met de afkorting EF en APS-C objec-
tieven met EF-S, zal het R-systeem in de 
toekomst ook onderscheid maken tussen 
de bekende RF-objectieven voor de full-

frame dslm’s en de nieuwe RF-S objectie-
ven voor het kleinere sensorformaat. De 
eerste daarvan zijn twee allround zooms: 
de RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM en de 
RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM.

De EOS R7 is het eerste APS-C model 
van de R-camera’s dat zijn weg heeft 
gevonden naar onze redactie. Zoals uit 
onze test blijkt, heeft Canon daarmee een 
eersteklas dslm op de markt gebracht.

Professionele autofocus 
De APS-C sensor van de EOS R7 heeft een 
resolutie van 32,5 megapixels en doet daar-
mee denken aan de EOS M6 Mark II. Een 
blik op het Dual Pixel CMOS AF II-systeem 
laat zien dat de R7 een sterk verbeterde 
versie is. De sensor van de EOS M6 Mark II 
had maximaal 143 Dual Pixel AF-punten, de 
EOS R7 heeft maar liefst 651 AF-punten met 
automatische puntenselectie en tot 5915 

MULTI
De multifunctionele accessoire-
schoen kan gegevens overdragen 
en externe apparaten van stroom 
voorzien.
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  Canon EOS R7 met RF 24-105mm f/4 L IS USM | 168 mm (KB) | f/6.3 | 1/1000 s | ISO 400

AF-posities met handmatige single-point 
AF. Daarbij wordt bijna honderd procent 
van het sensoroppervlak afgedekt. 

Echte hoogtepunten in dit verband zijn 
de onderwerpherkenning en Deep  Learning 
AI, die Canon overneemt van de full- frame 
modellen EOS R3 en R5. Canons ‘iTR AF- 
technologie’ herkent mensen, dieren en 
voertuigen, en stelt betrouwbaar scherp bij 
snelle bewegingen. We hebben het volgen 
van het onderwerp getest in een portret-
situatie. Zelfs toen we de camera schok-
kerig bewogen, hield de oog-autofocus de 
beoogde persoon betrouwbaar in beeld. 
 Volgens Canon volgt de EOS R7 ook nauw-

keurig vogels in de lucht en autocoureurs 
met helmen. De fabrikant geeft dan ook aan 
dat de camera in de eerste plaats bedoeld is 
voor sport- en dierenfotografen. Dit wordt 
onderstreept door de vier zogenaamde ‘AF 
cases’ met presets voor het scherpstellen 
op verschillende onderwerpen, alsmede 
de snelle burst-modus die mogelijk wordt 
gemaakt door de Digic-X processor uit het 
vlaggenschipmodel EOS R3. De EOS R7 kan 
tot  vijftien beelden per seconde maken met 
een mechanische sluiter. In het lab haalden 
we series van 224 jpeg’s in de hoogste kwali-
teit of ongeveer vijftien raw-beelden. Over-
schakelen op een zuiver elektronische slui-

ter levert nog snellere series op. In dit geval 
zijn tot dertig beelden per seconde mogelijk. 
Dit wordt ook bevestigd door onze metingen 
in het lab. We haalden 42 raw’s of honderd 
jpeg’s achter elkaar. Hetzelfde geldt voor 
beide sluitermethoden: de scherpstelling en 
belichting worden continu aangepast in de 
burst-modus.

Automatisch een rechte horizon 
De CMOS APS-C-sensor van de EOS R7 is 
voor de interne beeldstabilisatie  zwevend 
opgehangen. Dit is ook een aanzienlijke 
verbetering ten opzichte van de EOS M6 
Mark II. Volgens Canon kan de Sensor 
Shift IS in combinatie met de nieuwe RF-S 
18-150mm f/3.5-6.3 IS STM zorgen voor 
sluiter tijden die tot zeven stops korter 
zijn. In combinatie met de RF 24-105mm 
f/4 L IS USM moeten zelfs tot acht stops 
mogelijk zijn op 105 millimeter. Het in- en 
uit schakelen van de beeldstabilisatie is 
wel even  wennen. Als een objectief met 
in  gebouwde optische  stabilisatie (IS) en 
een eigen IS- schakelaar op de EOS R7 is 
bevestigd, wordt de gehele beeldstabili-
satie, inclusief die van de camera sensor, 
geregeld via de schakelaar op het objec-
tief. Als  daarentegen een objectief zonder 
eigen stabilisatie wordt gebruikt, kan de 
 stabilisatie via het cameramenu  worden in- 
en uitgeschakeld.

Deze zwevende montage van de sensor 
heeft nog een andere zeer nuttige functie. 
Als je de ‘Automatische waterpas’ in het 
menu activeert, kun je op het display zien 

DISPLAY
 Het 3,0-inch touch-
screen heeft een 
resolutie van 
1.620.000 sub-
pixels en is draai- en 
kantel baar.

Met de snelle AF 
konden we deze 
hommel tijdens zijn 
vlucht fotograferen 
met ISO 400.

ZOEKER
Voor snel bewegende 
onderwerpen kun je 
de elektronische zoe-
ker omschakelen van 
60 naar een nog vloei-
endere 120 fps.

TWEE IN ÉÉN
Canon combineert de 
joystick met een keu-
zewieltje. Daardoor 
kun je o.a. het AF-veld 
sneller aanpassen. 

BEHUIZING
Voor buiten-
opnamen bij guur 
weer is de EOS 
R7 uitstekend 
afgedicht tegen 
stof en vocht.

D S L M
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  Canon EOS R7 met RF 24–105mm f/4 L IS USM | 107 mm (KB) | f/5.6 | 1/250 s | ISO 200

Het R-System geeft met de EOS R7 
toegang tot het volledige assorti-
ment aan objectieven, inclusief de RF 
fullframe-objectieven. Deze opname 
is bijvoorbeeld gemaakt met de RF 
24-105mm f/4 L IS USM.



D E  C A N O N E O S  R 7  I N   
L A B  &  P R A K T I J K
Ruis 
Tot en met ISO 1600 ver-
toont de Canon EOS R7 
geen noemenswaardige 
ruis in de 100%-weer-
gave op de monitor. De 
VN1-waarden liggen van 
ISO 400 tot ISO 1600 
dicht bij elkaar, wat er toe 
leidt dat het interne ruis-
fi lter van de camera wat 
te krachtig is. Bij afdruk-
ken op A3 tot ISO 12.800 
speelt ruis geen rol.

  
Resolutie & details
De Canon EOS R7 
maakt indruk met een 
zeer goede scherpte 
aan de randen, zowel in 
het lab als in de prak-
tijk. Bij ISO 100 meten 
we 2464 lp/bh en die 
goede scherpte wordt 
behouden tot ISO 1600. 
In de details merk je dat 
vanaf ISO 800 het ruis-
fi lter net iets te krachtig 
ingrijpt. Daardoor gaan 
er helaas steeds meer 
zeer fi jne structuren 
verloren.

ISO 100 ISO 800 ISO 6400 ISO 32.000

hoe de sensor tegenstuurt wanneer je de 
camera onder een lichte hoek houdt. Zeker 
een coole functie voor iedereen die nogal 
eens een licht gekantelde horizon in zijn 
foto’s heeft.

Foto- & videokwaliteit in het lab 
Wat betreft de beeldkwaliteit schittert de 
EOS R7 met topresultaten in het testlab. De 
32,5 megapixel CMOS APS-C sensor haalt 
een gemeten resolutie van een eersteklas 
2464 lijnenparen per beeldhoogte (lp/bh) 
bij ISO 100. De camera houdt de zeer goede 
randscherpte op een hoog niveau, zelfs bij 
toenemende ISO-gevoeligheid. Bij ISO 1600 
haalt hij nog steeds 2354 lp/bh. Pas vanaf 
ISO 3200 neemt de gemeten resolutie dui-
delijker af. Over het geheel genomen zijn de 
resolutiewaarden aanzienlijk beter dan de 

maximale 1969 lp/bh van de EOS M6 Mark 
II met dezelfde sensorresolutie. Wel moet 
worden gezegd dat de twee camera’s van-
wege de verschillende R- en M-systemen 
zijn gemeten met verschillende lenzen en 
daarom niet 1-op-1 kunnen worden vergele-
ken. Toch geven de metingen van de Canon 
EOS R7 een duidelijke verbetering van de 
beeldkwaliteit weer, die ook ongetwijfeld te 
maken zal hebben met de nieuwste Digic-X 
beeldprocessor. 

Pas vanaf ISO 3200 wordt er beeld-
ruis zichtaar in de 100% weergave op 
de monitor. Zoals uit de VN3-waarden 
blijkt,  kunnen de foto’s tot en met ISO 
12.800 nog steeds probleemloos op A3- 
formaat  worden afgedrukt. Wat opvalt, is 
de iets mindere detailweergave bij hogere 
ISO-waarden in vergelijking met de M6 
Mark II. Dit kan te wijten zijn aan het feit 
dat de R7 minder ruis vertoont en de ruis-
onderdrukking daardoor sterker ingrijpt. 

In videomodus creëert de Canon 
EOS R7 een 4K videobeeld uit 7K 
sensorgegevens. Dit resulteert in het lab 
in een goede 1308 lp/bh. Het feit dat de R7 
niet beter scoort in de videoclassificatie 
is onder meer te wijten aan de duidelijk 
afnemende detailweergave bij toenemende 
ISO-waarden. De EOS R7 filmt in 4K/UHD 
bij 60p met een maximale opnametijd 
van zes uur. In full-hd is slow-motion met 
120 fps mogelijk.

Bediening
Als we kijken naar de bediening van de EOS 
R7, dan is de heldere elektronische zoeker 
met zijn vloeiende zoekerbeeld naast het 
3,0-inch draai- en roteerbare touch- display 
zeker een succes. Datzelfde geldt voor de 

De automatische water-
pas is dankzij de sensor-
shift-IS een geweldige 
feature die een scheve 
horizon tegengaat.

SDHC
Voor de opslag van foto’s en 
video’s heeft Canon de EOS R7 
voorzien van twee SDHC-slots met 
UHS-II ondersteuning.
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Top-beeldkwaliteit, sensor-
shift-IS, snelle burst-modus 
met AF-tracking, afgedicht

Ruisfi lter is bij hogere 
ISO-waarden te krachtig, 
geen display op bovenkant

Met de EOS R7 heeft Canon 
een overtuigend APS-C debuut 
gemaakt in het R-systeem. De 
afgedichte 32,5-megapixel dslm 
scoort met een zeer goede 
scherpte aan de randen en weinig 
beeldruis. Wat snelheid betreft, zet 
hij zelfs de nieuwe beste waarde 
in zijn sensorklasse neer. In combi-
natie met de uitgebreide functies, 
waaronder sensorshift-beeldstabi-
lisatie, zet de EOS R7 een nieuwe 
standaard van camera’s met een 
sensorformaat tot APS-C.

“De EOS R7 is snel en 
uitstekend uitgerust, en 
behaalt daarmee de eerste 
plaats.”

C O N C L U S I E

Canon EOS R7
Prijs body (ca.) 1800 euro

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale resolutie 6960 x 4640 pixels

E� ectieve pixels 32,3 miljoen

Sensor (type / grootte) CMOS / 22,3 x 14,8 mm

Lensvatting / cropfactor Canon RF / 1,6-voudig

Beeldstabilisatie / compensatie ● / 8,0 EV

Zoeker (soort) elektronisch

Dekking zoekerbeeld / vergroting (naar kleinbeeld) 100 procent / 0,71-voudig

Display (grootte / resolutie) 3,0 inch / 1.620.000 subpixels

Touchscreen / kantelbaar ● / ●

Sluitertijden / bulb 1/16.000–30 s / ●

Kortste fl itstijd 1/320 s

ISO-bereik (zonder / met uitbreiding) 100–32.000 / 100–51.200

Fotoformaten JPEG, RAW, RAW+JPEG, HEIF

Seriesnelheid
(max. / met AF-C / met AF-S)

30 / 30 / 30
Foto's/s

Maximale videoresolutie / slow-motion 2160 (60p) / 1080 (120 fps)

Video: handmatig diafragma / ISO / focuspuntkeuze / AF-C ● / ● / ● / ●

Video: raw / vlak beeldprofi el / beeldstabilisatie ━ / Canon Log 3 / op de sensor

Flitsschoen / fl itseraansluiting ● (multifunctionele schoen) / ━

Wifi  / Bluetooth / gps ● (b/g/n) / ● / ━

Opslagmedium (slot 1 / 2) SDXC (UHS II) / SDXC (UHS II)

USB / hdmi-uitgang 3.2 / micro-hdmi

Microfoon- / kopftelefoonaansluiting ● / ●

Accu / energie LP-E6NH / 15,3 Wh

Stof- en spatwaterdicht ●

Afmetingen (b x h x d) 132 x 90 x 92 mm

Gewicht body 612 g

MEETWAARDEN (getest met  RF 50mm f/1.2L USM)

Resolutie bij 
ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / .400 / 12.800

2464 / 2376 / 2456 / 2354 / 
2171 / 2009 / 1941 lp/bh

Waarneembare scherpte op het beeldscherm (vMTF1) bij
ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

97 / 87 / 88 / 76 / 
74 / 70 / 63%

Ruis in Visual Noise op het beeldscherm bij 
ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

0,9 / 1,4 / 1,5 / 1,7 / 
2,1 / 2,4 / 3,0 VN

Ruis in Visual Noise in print bij 
ISO min. / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

0,6 / 0,6 / 0,6 / 0,7 / 
0,8 / 0,9 / 1,0 VN

Detailweergave in % bij  
ISO min / 400 / 800 / 1600 / 
3200 / 6400 / 12.800

85 / 80 / 74 / 70 / 
70 / 67 / 64%

Resolutie video bij lage ISO 1308 lp/bh

Ruis video in Visual Noise op het beeldscherm / in print 1,3 / 1,0 VN

Seriesnelheid raw / jpeg 30,05 / 30,1 foto's/s

Aantal serieopnamen raw / jpeg 43 / 100

Aantal foto‘s zoeker (min. / max.) 370 / 750

Aantal foto‘s Live View (min. / max.) 550 / 1070

BEOORDELING

Beeldkwaliteit 94 
Uitrusting / bediening 96 
Snelheid 100 
Videokwaliteit 88 

PUNTENTOTAAL 96

ingebouwde multifunctionele schoen, die 
we al kennen van de pro  R- modellen. Je 
hebt daarmee de mogelijkheid om op tio-
nele accessoires, zoals een videomicro-
foon, rechtstreeks via de accessoireschoen 
van stroom te voorzien en gegevens over 
te dragen. Verder vertrouwt Canon op een 
nieuwe combinatie van een joystick en een 
draaiwiel. In principe een goed idee. Wat 
ons betreft zou de joystick wat gemakkelij-
ker te bedienen zijn als hij iets verder uit 
zou steken. Omdat sport- en dierenfotogra-
fen ook bij slechte weers omstandigheden 
onderweg zijn, is de behuizing van de EOS 
R7 voorzien van afdichtingen tegen stof en 
vocht, die volgens Canon overeenkomen 
met het afdichtingsniveau van de EOS 90D.
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