
38  CONSUMENTENGIDS OK TOBER 2019

TEKST WOUTER RENSINK

MOOIE FOTO’S  
MET JE TELEFOON

TEST CAMERA’S
IN SMARTPHONES

ZO HEBBEN WE GETEST
Voor het testen van camera’s in smartphones  

werkt de Consumentenbond samen met  

andere consumentenorganisaties. We  

schakelen een professioneel laboratorium in 

dat telkens dezelfde scènes fotografeert en 

filmt, op dezelfde manier, in dezelfde ruimte 

en met dezelfde lichtomstandigheden. Zo zijn 

de camerakwaliteiten van smartphones eerlijk 

met elkaar te vergelijken.

  DIGITAAL
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Er roept altijd wel iemand ‘snel, maak een 
foto’ wanneer (klein)kinderen of huisdie-
ren een gekke streek uithalen. Gauw komt 
er een smartphone tevoorschijn die het 
schouwspel vastlegt. Klein en handzaam, 
altijd bij je en steeds snel paraat – het is 
niet verwonderlijk dat smartphones popu-
laire camera’s zijn. 
En dan komt vaak de vraag: ‘Laat eens 
zien?’, ‘Stuur je hem door?’ of ‘App de 
foto ook naar tante Corrie, dat vindt ze 
leuk’. Vast herkenbaar, want we zijn er 
inmiddels aan gewend om foto’s direct te 
bekijken, te bewerken en te delen via de 
smartphone. Hetzelfde apparaat als waar-
mee we bellen, internetten, navigeren en 
muziek luisteren.

Fotokwaliteit
Maar is voor echt mooie foto’s niet toch 
een losse camera nodig? Om dat te testen, 
stuurden we acht topsmartphones naar 
het laboratorium dat ook onze compact-
camera’s test. Daar beoordeelden we de 
telefoons alsof het compactcamera’s zijn 
en ondergingen ze exact dezelfde tests. 
Dan blijkt de fotokwaliteit van smartpho-
nes vergelijkbaar met die van een gewone 
camera. Sterker nog, de Apple iPhone XS  
krijgt een hogere beoordeling voor foto’s 
bij normaal en weinig licht dan vrijwel alle 
compactcamera’s van de laatste vier jaar. 
Dat is knap, want op papier is een smart-
phone duidelijk in het nadeel. Smartpho-

Smartphones veroveren terrein op digitale fotocamera’s. Door 
slimme innovaties wordt het verschil almaar kleiner. Maar 
telefooncamera’s hebben nog steeds hun beperkingen.

DRIE
HUAWEI-TELEFOONS  

HEBBEN ONDANKS OPTISCHE 
BEELDSTABILISATIE LAST VAN 

WAZIGE FOTO’S DOOR  
BEWEGINGSONSCHERPTE

nes moeten voor eenzelfde verkoopprijs 
namelijk veel meer functies bieden. En 
belangrijker nog: alle onderdelen moeten 
in een veel kleiner apparaat passen.

In- en uitzoomen
Om alle functies te combineren in een 
klein apparaat komen smartphonefabri-
kanten met slimme oplossingen. Zo heb-
ben sommige smartphones tegenwoordig 
twee of drie camera’s aan de achterkant. 
Die extra camera’s zijn in vergelijking met 
de standaardcamera meer ingezoomd of 
juist uitgezoomd. Dat verzacht het gemis 
van een échte, optische zoommogelijk-
heid, waarbij je de lens dichterbij of  

verder van de camerasensor beweegt. 
Met een uitgezoomde lens past er meer in 
beeld. Dat komt soms goed van pas, maar 
een enorme groothoek geeft vertekening: 
lijnen die in werkelijkheid recht zijn, staan 
dan gekromd op de foto. 
De hoogste oordelen voor groothoekfoto-
grafie en zoomkwaliteit zijn voorbehouden 
aan smartphones met extra camera’s hier-
voor (zie de tabel). Andersom gaat het niet 
altijd op, want zo’n extra camera kan ook 
zeer slecht zijn, zoals die op de Nokia 7.1. 
Naast het zoomniveau van de cameralens 
op de telefoon, staat ook de doorsnede 
van de lensopening vast. Samsung vormt 
een uitzondering en biedt op de Galaxy 
S9 en S10-modellen de mogelijkheid 
om te wisselen tussen een wat nauwere 
opening, voor extra scherpte bij goede 
lichtomstandigheden, en een wat wijdere 
opening, voor extra lichtopbrengst of 
minder scherptediepte.
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CREATIEVE 
OPLOSSINGEN

Telefoonfabrikanten komen met allerlei 
oplossingen voor betere foto’s en video’s.

KNUTSELFOTO
De Google Pixel 3 XL produceert dankzij 
slimme berekeningen veel betere foto’s 

dan verwacht. Met de Night Sight- functie 
lukt het zelfs om erg donkere scènes om  

te toveren tot een superheldere foto. Hier- 
voor combineert de camera informatie 

uit meerdere foto’s die hij snel achter el-
kaar maakt, telkens met andere instellin-

gen voor bijvoorbeeld de sluitertijd. 
Ook bij ingezoomde foto’s worden er 
diverse beelden gecombineerd, maar 

de eindfoto kan niet tippen aan die van 
smartphones met een extra zoomlens.

SUPER-SELFIES
Naast de camera aan de voorzijde van 

de Apple iPhone XR en Apple iPhone XS 
(Max) zitten een rasterprojector, infra-

roodcamera en infraroodbelichter. Deze 
registreren en analyseren je gezicht en 
de bewegingen van je gezichtsspieren. 

Hierdoor kun je selfies maken in de por-
tretmodus met een scherptediepte- effect 
dat aan te passen is. Daarbij kun je kiezen 
voor belichtingseffecten zoals studiolicht 
en contourlicht. Het systeem zorgt er ook 
voor dat je de iPhone kunt ontgrendelen 

door ernaar te kijken.

FOTO-ASSISTENT
Camera’s op de Samsung Galaxy S10- 

serie proberen te herkennen wát je foto   - 
grafeert: dieren, strand, bergen, tekst, 

eten en nog 25 scènes. Op basis daarvan 
stelt de telefoon onder meer het contrast, 
de witbalans en belichting in. Bij een fou-
tieve scène-herkenning krijg je wel met 
ongewenste resultaten te maken. Verder 
waarschuwen deze camera’s als ze knip- 
perende ogen, een onscherpe foto of vie-
ze lens detecteren. En bij tegenlicht word 
je aangemoedigd om de High Dynamic 
Range-functie aan te zetten, voor meer 

details in donkere en lichte delen.



De fabrikanten zijn 
creatief en komen 
met extra camera’s 
aan de achterkant
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op de foto verschijnt als bijvoorbeeld 
lichtstralen, puntjes of halo’s.

Beeldstabilisatie
Sommige lichtomstandigheden kunnen 
het ook lastig maken om camerabeelden 
te beoordelen op het beeldscherm. Dan 
hebben veel fotocamera’s nog de moge
lijkheid om door een zoeker te kijken. Zo 
dicht bij je gezicht is het ook makkelijker 
om de camera stabiel te houden. En in 
tegenstelling tot een smartphone kun 
je een compactcamera neerzetten op 
een tafel of een muurtje. Beide helpen 
om onscherpe foto’s door beweging te 
voorkomen. 
Optische beeldstabilisatie is daarom, 
meer dan bij compactcamera’s, van be
lang bij smartphones. Daarmee worden 
bijvoorbeeld trillende armen of het schok
ken van het voertuig waaruit je fotogra
feert, gecompenseerd. Het is een bijzon
der effectieve techniek. Alle smartphones 
in de tabel met een voldoende voor het 
testonderdeel beeldstabilisatie hebben 
optische beeldstabilisatie. De smartpho
nes met een onvoldoende hebben deze 
techniek niet. Ook bij de Huawei P20 Pro, 
P30 en P30 Pro hadden we, ondanks  
de optische beeldstabilisatie, last van 
wazige foto’s.

Gebruiksgemak
Smartphones zijn niet alleen lastiger 
stabiel te houden, ze liggen ook minder 
prettig in de hand. Je houdt al snel een 
vinger voor de cameralens, vooral als 

Nabootsen en analyseren
Een kleine scherptediepte zorgt voor 
mooie foto’s, met het onderwerp scherp 
in beeld op een verder onscherpe foto. 
Dit effect bereik je het best met een grote 
camerasensor, een wijd openstaande 
lens en een flinke afstand tussen die 
twee. Oftewel: alles wat een smartphone 
niet heeft. Daarom bieden veel smart
phones een portretmodus die zulke 
achtergrondvervaging nabootst. Door 
deze kunstmatige scheiding – die niet 
helemaal foutloos is – kan bijvoorbeeld 
een persoon scherp zijn, maar zijn oor of 
schouder niet. 

Het analyseren van foto’s biedt een  
almaar groeiend scala aan mogelijkheden 
(zie ook het kader ‘Creatieve oplossingen’). 
In een oogwenk combineren smartpho
nes informatie uit meerdere camera’s 
en foto’s, waarmee ze automatisch de 
uiteindelijke foto berekenen. Daardoor 
lukt het bijvoorbeeld nog beter om zowel 
lichte als donkere delen goed in één foto 
te krijgen.  
Niet alle zwakheden worden weggepoetst 
met een creatieve oplossing. Zo hebben  
smartphones relatief veel last van inval
lend licht, dat reflecteert in de lens en 

VIER
SMARTPHONES HEBBEN EEN 

EXTRA ZOOMLENS, MAAR 
SCOREN OP ZOOMKWALITEIT  

TÓCH EEN ONVOLDOENDE

De fotokwaliteit van 
smartphones blijkt 
vergelijkbaar met 
die van camera’s

  DIGITAAL 

Het Gotthard-dilemma

Wouter Rensink 
is redacteur-
onderzoeker bij 
de Consumenten-
bond

‘In zekere zin klopt het dat een smartphone niet kan tippen  

aan een losse camera. De technische werking van een foto

camera komt minder goed tot zijn recht in een smartphone.  

Maar daar eindigt het verhaal niet. Telefoonfabrikanten heb

ben de techniek in smartphones aangepast en een andere 

route naar goede foto’s gevonden. Daarmee is de keuze tussen 

een smartphone en compactcamera een beetje geworden als 

de keuze tussen Gotthardtunnel en Gotthardpas. Geen van 

beide is perfect en er zijn legio redenen voor de tunnel, maar 

ook voor de bergpas. De routes zijn anders, maar ze bereiken 

dezelfde bestemming. En daar kun je erg mooie foto’s maken!’

die aan de rand van de telefoon zit. Wat 
meer gecentreerd is beter, maar op veel 
smart phones zit er een vingerafdruk
sensor naast, waardoor je – per ongeluk, 
maar regelmatig – met je vinger het 
afdekglaasje van de camera vies maakt. 
In tegentelling tot compactcamera’s zijn 
er geen fysieke knoppen waarmee je snel 
en blindelings camerainstellingen kunt 
wijzigen; dat moet door het scherm aan 
te raken. Het enige alternatief voor het 
aanraakscherm is de volumeknop, die als 
sluiterknop te gebruiken is om een foto 
te nemen. De Sony Xperia XZ2 Compact 
en de Sony Xperia XZ3 hebben zelfs een 
speciale cameraknop, waarmee je kunt 
scherpstellen door hem een beetje, maar 
niet helemaal in te drukken. 
De instelmogelijkheden op smartphones 
zijn sowieso wat beperkter. Wie altijd in 
de automatische stand fotografeert, heeft 
daar geen last van. Vooral de Google 
Cameraapp en de Cameraapp op een 
 iPhone bieden weinig opties. De Samsung 
Galaxy S10serie heeft juist een speciale 
Promodus, waarin je onder meer belich
ting, ISO, focus, diafragma, sluitertijd en 
witbalans kunt bijstellen. Hoe dan ook, 
als de standaard cameraapp niet bevalt, 
download je simpelweg een andere. 
Het gebruiksgemaksoordeel valt niet 
altijd uit in het voordeel van de compact
camera. Zo hebben smartphones een 
veel groter scherm dan compactcame
ra’s, dat zelfs in zonlicht en van opzij 
duidelijk zichtbaar is. Omdat er genoeg 
opslagruimte is op het apparaat en onli
ne, zijn er geen losse SDkaartjes nodig. 
En door de verbinding met internet en 
satellieten worden foto’s automatisch 
voorzien van de juiste datum, tijd en 
locatie waarop ze zijn genomen. 
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  7,5 en hoger   5,4 en lager • Groothoekfotografie: In deze test stellen we de smartphone in op de grootst mogelijke beeldhoek, en indien aanwezig wisselen we naar de 
speciale groothoeklens • Filmen en Selfies: het testprogramma is onlangs uitgebreid met onder andere filmen met de camera aan de voorkant en diverse selfietests. Een  
deel van de smartphones is hierop niet getest. Bij die modellen tellen deze tests dan ook niet mee voor de oordelen ‘Camera totaal’, ‘Filmen’, ‘Selfies’ en ‘Testoordeel telefoon’.  
Bekijk alle oordelen op consumentenbond.nl/smartphone/vergelijker. • Testoordeel telefoon: hierbij wegen ook andere testaspecten mee, zoals het scherm, bellen en  
navigeren; de camera’s tellen hierin voor 25% mee.

VOOR 25%TEST CAMERA’S
IN SMARTPHONES

TELLEN DE CAMERA’S MEE  
IN HET TESTOORDEEL  
VOOR DE TELEFOON  

(LAATSTE KOLOM IN DE TABEL)
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 Zie voor andere voorbeelden van producten met veel 
te veel suiker: consumentenbond.nl/suiker.CHECK ONLINE Kijk voor meer specificaties en alle andere smartphones op consumentenbond.nl/

smartphone. En voor fotocamera’s op consumentenbond.nl/fotocamera.
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Weging voor oordeel Camera Totaal 52% 30% 18%
1 Apple iPhone XS (64 GB) €1100 7,7 7,7 7,3 7,3 7,3 6,2 6,4  7,3 8,3 6,7 8,3
2 Apple iPhone XS Max (64 GB) €1200 7,7 7,8 7,3 7,3 7,3 6,2 6,4  7,3 8,3 6,7 8,3
3 Samsung Galaxy S10+ (128 GB) €780 7,6 7,9 7,3 6,8 6,4 8,7  6,4  7,3 7,9 6,4 8,6
4 Samsung Galaxy S10e €580 7,5 7,8 7,3 6,8 6,4 8,7  2,8 7,3 8,0 5,9 8,4
5 Huawei P30 €640 7,5 7,7 6,4 6,8 7,3 7,8  6,4  3,7 7,5 7,0 8,3
6 Samsung Galaxy S10 (128 GB) €660 7,5 7,9 7,3 6,8 6,4 8,5  6,4  7,3 7,9 5,9 8,5
7 Apple iPhone XR (64 GB) €780 7,5 7,5 7,3 7,3 4,6 5,3 2,8 7,3 7,9 6,7 8,0
8 Huawei P30 Pro (128 GB) €850 7,4 7,7 5,5 6,8 7,3 8,0  7,3  3,7 7,1 7,0 8,2
9 Samsung Galaxy S9+ Duos (64 GB) €550 7,2 7,3 7,3 6,8 7,3 6,0 6,4  7,3 7,7 6,2 8,2

10 Samsung Galaxy S9 Duos (64 GB) €550 7,1 7,2 7,3 6,8 3,7 5,1 2,8 7,3 7,5 6,2 8,2
11 LG V40 ThinQ €630 7,1 7,5 7,3 5,9 5,5 8,2  5,5  7,3 7,3 5,6 8,0
12 Google Pixel 3 XL (64 GB) €700 7,0 7,6 8,2 7,3 7,3 4,9 3,7 6,4 6,6 6,2 7,8
13 Huawei Mate 20 Pro €700 6,9 7,5 6,4 5,9 5,5 8,0  7,3  2,8 7,0 5,0 8,1
14 Huawei Mate 20 €450 6,8 7,4 6,4 5,9 7,3 8,0  4,6  3,7 6,9 5,0 7,8
15 Huawei P20 Pro €450 6,8 7,5 6,4 6,4 7,3 6,0 7,3  3,7 6,7 5,0 8,0
16 Sony Xperia XZ3 €800 6,8 7,0 5,5 6,8 2,8 5,5 2,8 2,8 6,9 6,2 7,9
17 Sony Xperia XZ2 Compact €420 6,5 6,6 5,5 5,5 2,8 5,5 1,9 2,8 7,2 5,2 7,6
18 Motorola moto g⁶ plus €190 6,4 6,9 7,3 6,4 5,5 5,1 1,9 2,8 5,2 6,9 7,4
19 Huawei P20 €330 6,4 7,0 5,5 5,5 7,3 5,8 3,7 2,8 6,0 5,0 7,6
20 Nokia 8.1 €340 6,4 7,0 8,2 5,0 6,4 4,9 1,9 7,3 6,3 5,1 7,4
21 Samsung Galaxy A70 €340 6,4 7,1 5,5 5,5 5,5 7,8  2,8 2,8 5,5 5,7 7,6
22 Samsung Galaxy A9 (2018) €360 6,4 7,1 7,3 5,5 5,5 7,1  5,5  2,8 5,7 5,8 7,5
23 OnePlus 7 (256 GB) €610 6,4 6,6 4,6 5,0 5,5 5,8 1,9 7,3 6,1 6,4 7,9
24 Honor 10 (64 GB) €240 6,3 6,5 3,7 4,6 7,3 6,0 4,6  1,9 5,9 6,5 7,4
25 Samsung Galaxy A50 (128 GB) €275 6,3 7,0 6,4 5,0 5,5 7,8  1,0 2,8 5,7 5,0 7,3
26 Samsung Galaxy A8 (2018) €350 6,3 6,6 7,3 4,1 2,8 5,1 2,8 2,8 6,2 5,8 7,4
27 Oppo Reno €500 6,3 6,8 4,6 5,9 5,5 6,0 2,8 1,9 5,5 6,3 7,7
28 Nokia 7.1 €195 6,2 6,9 7,3 5,5 5,5 5,6 2,8  1,9 5,4 5,6 7,2
29 Xiaomi Redmi Note 7 (64 GB, 4 GB RAM) €200 6,2 6,7 5,5 5,9 6,4 5,1 2,8 2,8 5,5 6,3 7,5
30 Sony Xperia 10 Plus €410 6,2 6,4 6,4 3,7 5,5 4,9 4,6  1,9 5,7 6,2 7,3
31 Oppo Find X €800 6,2 7,0 8,2 5,5 5,5 6,4 2,8 6,4 5,6 5,0 7,7
32 Samsung Galaxy A40 €230 6,1 6,6 4,6 5,5 4,6 7,8  3,7 1,9 5,8 5,0 7,2
33 Motorola moto g⁷ plus €270 6,1 7,0 6,4 5,9 5,5 4,9 3,7 7,3 4,4 6,3 7,2
34 Sony Xperia 10 €300 6,1 6,3 5,5 4,1 5,5 4,9 2,8 1,9 5,7 6,2 7,1




