
Tips en trucs voor je camera als je op vakantie gaat 

Binnenkort start het wintersport seizoen weer, de kleding, ski’s en andere wintersport Essentials worden 

tevoorschijn gehaald. Ook die sportcamera wordt afgestoft om al je acties vast te leggen. 

Hieronder een aantal tips om te zorgen dat je mooie opnames kunt maken. 

Tip 1;  Condensvorming   

Het vriest op de piste of het zeewater is erg koud, de camera zit in de waterdichte behuizing en wordt warm. Het 

gevolg? Mistige beelden door condensvorming. Opname verpest!! 

Oplossingen: 

1. Gebruik anticondens doekjes, deze doekjes plaats je in de kast en het condens vocht wordt hier in 

opgenomen. De doekjes zijn herbruikbaar. Plaats er 2 in de waterdichte kast. 

2. Er zijn camera merken die een extra deurtje leveren voor de waterdichte kast, dit deurtje is voorzien van één 

of twee openingen. Plaats dit deurtje als het droog weer is en de condens kan naar buiten worden 

afgevoerd. 

Tip 2;  Controleer je Accu 

Sta je daar op de piste, heb je een volle accu geplaatst, kwartiertje aan het filmen en accu leeg! Weg opname en 

geen herinnering aan de hilarische valpartij van je reisgenoot. 

Oplossingen: 

1. Koop een paar reserve accu’s.  merkafhankelijk al vanaf een tientje te koop. 

2. Onderhoud je accu beter, laat je de accu helemaal leeg lopen omdat je de camera maanden in de kast hebt 

liggen dan zal dat de kwaliteit van de accu niet ten goede komen. Zorg ervoor dat je deze op geregelde tijden 

op en ontlaadt. Fabrikanten raden aan om de accu spanning rond de 30% te laten als je de camera niet 

gebruikt. 

3. Bespaar stroom; Zorg dat je scherm na korte tijd uitschakelt en gebruik geen WiFi. WiFi kost echt bakken 

met stroom. Uitzetten kan zomaar 25-30% langere opname tijd opleveren. 

4. Neem een powerbank mee voor tussentijds opladen als je aan het lunchen bent, ook te gebruiken voor je 

smartphone. 

Tip 3;  Check je geheugenkaart 

Een geheugen kaartje kan is klein en redelijk kwetsbaar. Een defect of slecht werkend geheugenkaartje kan de 

oorzaak zijn van verschillende problemen. Vastlopen van de camera, schokkerig beeld en soms is hij gewoon vol en 

kun je weer niet opnemen. 

Oplossingen:  

1. Check voor vertrek of de geheugen kaart nog goed werkt, maak een paar proefopnames ( weet je ook 

meteen of de accu nog goed is ) 

2. Ga je filmen op een hoge resolutie, misschien zelfs 4K en een hoge FPS rate dan heb je een goede en vooral 

snelle geheugenkaart nodig. Daarmee voorkom je een schokkerig beeld, die goedkope kaartjes zijn vaak echt 

niet goed genoeg… 

3. Neem een reserve kaartje mee 

4. Maak ’s avonds je kaartje leeg, kopieer de opnames naar je pc/laptop of tablet. 

Succes  en veel plezier tijdens je vakantie! 

Arend-jan van Dolder, eigenaar opticam 
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