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De D7500 neemt in de Nikon-hiërarchie een bijzondere plaats in. Nikon 

introduceerde in 2007 de D300, nooit een D400 en pas in 2016 de D500.  

De D7200 was in feite de D400 en de D7500 is daar weer de opvolger 

van – maar dat is de D500 ook. De D7500 deelt dus heel veel goede 

eigenschappen met de D500. 

De D7500 is net als de D500 een DX-camera met een hogere beeldkwali-
teit dan menige full-framecamera van kort daarvoor maar met het extra 
telebereik van de DX-camera’s. Hij is alleen nét iets minder professioneel 
maar daarvoor is de prijs fors lager en het gewicht eveneens. 

In de jaren kort voor de introductie van de D3 in 2007 werden er ook felle 
debatten gevoerd over de voor- en nadelen van full frame versus DX. 
In de jaren zestig werden soortgelijke debatten gevoerd, maar dan over 
kleinbeeld versus middenformaat. Kleinbeeld heeft die slag glansrijk 
gewonnen. In feite zijn de voor- en nadelen van FX en DX heel relatief: 
wie zowel gevoel voor getallen als fotogra� sche kennis heeft, begrijpt dat 
met de juiste keuze van objectieven met beide formaten vaak vergelijk-
bare resultaten te bereiken zijn. Anders dan in 2007 zijn er ondertussen 
standaard- en groothoekzooms voor DX die lichtsterker zijn dan de 
FX-exemplaren – al zijn ze tot nu toe nog beperkt tot die van Tokina en 
Sigma. Op telegebied is dankzij het grotere bereik van DX vaak zelfs een 
lichtsterktevoordeel te behalen dat groter is dan de kleine voorsprong 
die camera’s als de D750 op de D500 hebben. Twee rekenvoorbeelden: 
een 70-200m f/2.8 is op DX een 105-300mm f/2.8. Om datzelfde bereik 
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bij FX te behalen moet dat objectief dan gecombineerd worden met een 
converter. Zelfs bij een 1,4x converter betekent dat een verlies van meer 
dan één diafragma, vooral omdat voor goede scherpte aan de randen van 
het beeld meer gediafragmeerd moet worden. Voor de extreem goede 
lichtsterke 300 en 400mm-objecieven geldt iets soortgelijks, zij het in 
mindere mate. Vaak zijn de DX-oplossingen ook duidelijk goedkoper. Dat 
geldt helemaal bij de zeer lange brandpuntsafstanden. De 200-500mm 
f/5.6 levert in combinatie met de D500 een unieke combinatie op met 
een enorm telebereik voor een relatief klein bedrag. 
Kortom: DX is in het telebereik vaak in het voordeel, zeker wanneer 
het gaat om de prijs, de grootte en het gewicht van de objectieven. Full 
frame is goed te vergelijken met het vroegere middenformaat. Het biedt 
ontegenzeggelijk in sommige situaties een hogere kwaliteit, maar in veel 
situaties ook niet.

In vergelijking met de D7500 geldt dat zeker. De dynamiek van de D7500 
is beter dan die van sommige full frame-camera’s van andere merken, 
net als de ruisarmoede. Hij is ook erg snel, acht opnamen per seconde 
die de camera ook tijdens het wegschrijven naar de kaart op geen enkele 
manier belemmeren. 

Met de D7500 heeft u een camera die heel veel kan, als u weet hoe 
ermee om te gaan. Wel is de D7500 een camera met nieuwe techniek, 
en voor degenen die overstappen van een D300(s) of zelfs D7100/7200 
is er toch wat veranderd. In dit boek vindt u alle kennis die nodig is om 
de voor delen van de D7500 ten volle te benutten. Ik zou u op het hart 
willen drukken tijd vrij te maken om het echt te lezen en alles vaak uit te 
proberen. 

Ik wens u heel veel geweldige foto’s met uw D7500 en vooral: goed licht, 
want dat kan noch ik, noch Nikon u mee geven op uw weg. Maar wan-
neer u het hoofdstuk over kleur doorleest, zult u in ieder geval zien hoe 
u de kans op goed licht kunt vergroten. Uiteindelijk draait het namelijk 
daarom in de fotogra�e: dat u ervoor zorgt op het beslissende moment 
op de juiste plaats te zijn en dat u dan over de juiste apparatuur en kennis 
beschikt. De apparatuur heeft u al, de rest is alleen een kwestie van het 
maken en uitvoeren van goede voornemens.

P.S. Een speciaal woord van dank aan allen die aan de totstandkoming 
van dit boek hebben meegewerkt. 

Dré de Man
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Nikon behoort tot de weinige merknamen in de fotografi e die een 

legende zijn. Het bedrijf is in 1917 ontstaan uit een fusie van de twee 

grootste optische bedrijven in Japan en een overname van een derde. In 

1918 begon men onderzoek te doen naar de fabricage van optisch glas 

en in het verlengde daarvan werd een achttal Duitse ingenieurs uitge-

nodigd naar Japan te komen om het Japanse kennisniveau te verhogen.

In 1934 wist Nikon een   standaardobjectief te produceren dat kon concur-
reren met de beste Duitse objectieven.   Canon, dat toen geen objectieven 
maar wel camera’s produceerde, besloot zijn meetzoekercamera’s uit te 
rusten met Nikon-objectieven. De samenwerking stopte in 1948, toen 
Nikon met zijn eerste camera op de markt kwam. Nikon bleef zich meten 
met de beste Duitse objectieven en wist — onder andere door het gebruik 
van betere coatings — uiteindelijk scherpere en contrastrijkere objectie-
ven te maken dan   Leitz en Zeiss. De Nikon-objectieven uit die tijd blijken 
— anders dan vele Duitse objectieven — ook nu nog aan hoge eisen 
te voldoen. De faam van de Nikon-objectieven bleef voorlopig echter 
beperkt tot Japan.

Dat veranderde na de tweede wereldoorlog. Het hoofdkwartier van de 
geallieerde bezettingsmachten van Japan, onder aanvoering van gene-
raal MacArthur, gaf Nikon min of meer de opdracht om een camera en 
een reeks bijbehorende objectieven te fabriceren. Dat werd de Nikon 1, 
spoedig gevolgd door de Nikon S en S2. Ook stampte Nikon in nog geen 
vier jaar een hele serie objectieven voor meetzoekercamera’s eruit, daar-

1 Kennismaking

5 foto: Nikon
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De eerste Nikon-camera, 
de Nikon One, uit 1948.

De Nikon F was de 
eerste spiegelreflexca-
mera van Nikon, maar 
was meteen kwalitatief 
de beste op de markt, 
onder andere door het 
100% zoekerbeeld. De 
camera was ook de 
eerst spiegel reflex die 
deel uitmaakte van een 
systeem, met bijvoor-
beeld verwisselbare 
zoekers en mat glazen. 
Hier afgebeeld: de 
Nikon F Photomic, die 
het licht niet door de 
lens mat. (Ten tijde van 
de introductie van de 
‘F’ bestond lichtmeting 
door de lens nog niet!) 
De lichtmeter had een 
beeldhoek die gelijk 
was aan die van een 
35 mm-objectief en 
er bestond ook een 
teleopzetstuk.

bij geholpen door de zogenaamde  
‘wiskundemeisjes’: vrouwelijke mede-
werkers gewapend met gonio-tabellen en 
rekenlinealen. Deze objectieven waren stuk 
voor stuk beter dan de Duitse voorbeelden. 
De Nikon-versie van de Sonnar, bijvoor-
beeld, was iets lichtsterker, maar vooral 
duidelijk contrastrijker dan de Sonnar.

Life en de New York Times
Dat bleef niet onopgemerkt. In 1950 nam de 
Life-fotograaf David Douglas Duncan ken-

nis van de Nikon-objectieven. (Life was een blad als Stern, Paris Match 
en onze eigen Panorama, waarin foto’s de belangrijkste rol speelden. Het 
was opgericht voor en door fotografen en vervulde de rol die de tv nu 
vervult.) Een Japanse assistent toonde Duncan een Nikon 50mm f/1.4 en 
noemde die een ‘Japanse Sonnar’. Duncan deed er laatdunkend over – tot 
het moment dat hij de �lms ontwikkelde en zag dat de Nikkor beter was 
dan de Sonnar. De Life-redactie verplichtte daarop zijn fotografen hun 
Leica’s uit te rusten met Nikon-objec tieven. Dat was echter pas de eerste 
stap op weg naar de roem van Nikon. De tweede was een artikel in de 
New York Times, dat veel aandacht gaf aan de kwaliteit van de Nikkor-ob-
jectieven. Dat leidde overigens tot grote opwinding bij de importeur 
van Zeiss, die de krant verplichtte een test door te voeren met speciaal 
geselecteerde Zeiss-objectieven. Helaas, ook deze waren duidelijk de 
mindere van de Nikon-objectieven. Toen vervolgens (de derde stap) de 
Nikon-camera’s tijdens de Korea-oorlog in winterse omstandigheden ble-
ven functioneren, terwijl de Leica’s en Contax’en dienst weigerden, was 
de roem van Nikon als professionele camera van zeer hoge kwaliteit voor 
altijd gevestigd. Dat was niet alleen van groot belang voor Nikon, maar 
voor de gehele Japanse foto-industrie. ‘Made in Japan’ – aanvankelijk 
‘Made in occupied Japan’ – veranderde van een aanduiding voor goedko-
pe kopieën in een kwaliteitsaanduiding. 

Onafwendbare bedreiging
De Duitsers hadden 
aanvankelijk volstrekt 
niet in de gaten welke 
tsunami er op hen 
a§wam. Ze zagen de 
Japanners als imita-
tors, als fabrikanten 
van goedkopere, min-
derwaardige camera’s 
en objectieven. Wat 
ze zich niet realiseer-
den was dat ze een 
achterstand aan het 
oplopen waren, die ze 
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Kennismaking 3

De Nikon F2 werd 
geïntroduceerd in 1971 
en bleef in productie 
tot begin 1980. Dankzij 
de   Nikon F en F2 had 
Nikon praktisch gezien 
een monopolie in de 
professionele markt. De 
verwisselbare zoekers 
maakten het mogelijk 
de F en F2 aan nieuwe 
ontwikkelingen aan te 
passen. De objectiefvat-
ting werd steeds verder 
gemoderniseerd, maar 
hield dezelfde dimen-
sies, zodat compatibi-
liteit behouden bleef. 
Daarvan profiteert 
u nu nog, want alle 
Nikon objectieven van 
na 1976 en zelfs licht 
aangepaste objectieven 
uit de periode daarvoor 
kunt u met uw D500 
gebruiken.

niet meer in zouden halen – zeker 
niet in economisch opzicht. In 
1950 verkocht Zeiss Ikon de meet-
zoekercamera Contax nog in grote 
aantallen. Vijf jaar later werden er 
al meer Nikon- dan Contax-meet-
zoekercamera’s verkocht. In 1962 
produceerde Japan als geheel al 
meer camera’s dan West-Duitsland 
en was de strijd voor de Duitsers 
de� nitief verloren. Vooral op 
het gebied van de re  ̈ excamera’s 
én de bijbehorende objectieven 
innoveerde de Japanse foto-indus-
trie razendsnel, terwijl de Duitse 
foto-industrie dacht camera’s te 
kunnen verkopen op basis van de 
naam die zij meer dan een genera-
tie daarvóór had. Maar zelfs op het 
gebied van mechanische precisie 
was de Japanse foto-industrie de Duitsers de baas. Toen in 1959 de Nikon 
F werd geïntroduceerd, had deze camera een zoekerbeeld dat voor 100% 
overeenkwam met het beeld op de � lm. Geen enkele Duitse camera even-
aarde die precisie. Nikon wist op vele gebieden ook de Japanse concur-
renten voor te blijven. Tot ver in de jaren tachtig van de vorige eeuw was 
Nikon hét merk voor professionele fotografen.

Traag
Maar zoals het zo vaak gaat met giganten, kwam er een   moment waarop 
het bedrijf te traag reageerde op de marktontwikkelingen. In 1985 ver-
raste Minolta vriend en vijand met een geheel nieuwe serie camera’s en 
objectieven, die gebruikmaakten van     autofocus. Tot dan toe werd     auto-
focus vrijwel alleen toegepast in kleine amateurcamera’s (uitzondering: 
Nikon F3AF en de Pentax ME F, beide uit 1981.) Zowel   Canon als Nikon 
had niet meteen een antwoord op het Minolta-o® ensief.   Canon was met 
dat antwoord echter een stuk sneller dan Nikon. De EOS-serie — met een 
nieuwe lensvatting waardoor oudere objectieven in één klap onbruik-
baar werden — was door de objectieven met ingebouwde scherpstel-
motoren op het gebied van     autofocus de concurrentie een stuk vooruit. 
Nikon had last van de wet van de remmende voorsprong, in de vorm van 
de vele objectieven voor handmatige scherpstelling van gebruikers die 
niet geïnteresseerd waren in AF. Het digitale tijdperk bood Nikon echter 
nieuwe kansen om de strijd om de professionele fotograaf met   Canon 
aan te gaan. Het werd een zeer spannende strijd die het tempo van de 
technologische vernieuwingen  ̈ ink opvoerde. 

D3
De D3 was het begin van een nieuwe bloeitijd bij Nikon. Het was de 
eerste full frame-camera van Nikon en de sensor van de D3 was qua ruis-
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armoede en dynamiek meteen veel beter dan die van de Canon. Nikon 
versloeg de vijand dus op zijn eigen terrein. Met de komst van de D700 — 
die dezelfde sensor gebruikte — wist Nikon bovendien de sterke punten 
van de D3 bereikbaar te maken voor een grote groep gebruikers. Veel 
serieuze amateurs en beginnende professionals stapten dan ook over 
op full frame, omdat de kwaliteit van de foto’s gemaakt met de  nieuwe 
sensor zeer overtuigend waren.

D500 en D7500
Met de D500 en de qua sensor identieke D7500 brengt Nikon de kwaliteit 
van de D3-sensor nu naar aps-c, oftewel DX. Weliswaar is het een heel 
andere — veel nieuwere — sensor, maar ruis en dynamiek zijn vergelijk-
baar. De camera vormt een heel interessant alternatief voor de huidige 
Nikon full frame-camera’s, onder meer omdat de scherpstelling zo goed 
is. Om die reden is hij ook onvergelijkbaar veel beter dan spiegelloze ca-
mera’s van andere merken in combinatie met teleobjectieven. De D7500 
biedt heel veel eigenschappen van de D500 in een iets goedkopere body. 

Ik heb ondertussen al vele foto’s met de D500 en met de D7500 gemaakt 
en ik ben erg enthousiast over de camera’s in de praktijk. Niet zelden 
maak je er foto’s mee die met andere camera’s nauwelijks of niet mogelijk 
zijn en in vele andere gevallen presteert hij vergelijkbaar. Toen ik begon 
te fotograferen met de D700, veranderde dat mijn manier van fotografe-
ren. Bij de D800E herhaalde dat zich. Bij de D500 gebeurde iets soortge-
lijks, want met die camera werd het gebruik van lange(re) teleobjectieven 
een stuk aantrekkelijker. U beschikt met de D500 over een camera die 
nieuwe mogelijkheden op het gebied van de telefotogra�e opent. Ook 
kunt u ermee �lmen in 4k-kwaliteit, iets waar u over een paar jaar met 
terugwerkende kracht heel blij mee zult zijn.

Dit boek legt u uit hoe u ten volle van de camera kunt pro�teren. Het 
vertelt u ook hoe u de verborgen kwaliteiten van deze camera in een paar 
stappen naar boven kunt halen. U kunt dat ook aan de voorbeelden uit 
dit boek zien, zoals aan de foto op de pagina hiernaast. Alle voorbeelden 
zijn door mij gemaakt met Nikon-camera’s en Nikon-objectieven. Soms 
zijn het betere camera’s dan de D500, maar vaak ook oudere en/of qua 
ruis en aantallen megapixels minder goede camera’s. In die gevallen 
waarin het opnameformaat afwijkt, zijn de opnamegegevens omgere-
kend naar het formaat van uw camera, er staat in zo’n geval een tilde (~) 
vóór de brandpuntsafstand. Alle foto’s die afgebeeld zijn, had ik, in ieder 
geval ook zoals ze hier afgebeeld zijn, met een D7500 kúnnen maken. 
Het is met andere woorden aan u: hoe meer u in dit boek leest, des te 
beter wordt uw camera. 

Ik wens u veel plezier bij deze kwaliteitsverbetering. 

(Alle a�eeldingen van Nikon-camera’s in dit hoofdstuk zijn a�omstig van 
Nikon.)
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5 Sopraan Naomi 
Nakai backstage 
wachtend om auditie 
te doen tijdens de 
voorronden van het In-
ternationaal Vocalisten 
Concours in Den Bosch 
(~ 12 mm 1/15 s f/3,5 
  ISO 3200).

Anatomie
Wanneer u de camera net uit de doos gehaald heeft, zult u waarschijnlijk 
een aantal knoppen zien waarvan u niet meteen weet waartoe ze dienen. 
Ook wanneer u dat wel weet, kan het geen kwaad ze even te benoemen, 
zodat we in de rest van het boek weten waarover we het hebben.
Er is nog een andere reden om in dit hoofdstuk alle  knoppen en bedie-
ningselementen te bespreken. Door erover te lezen, krijgt u als het ware 
ervaring met uw camera. U denkt even na over de  knoppen en dat zal 
helpen wanneer u ze echt gaat bedienen. Uiteindelijk moet u uw camera 
zo goed kennen, dat u de  knoppen op de tast kunt bedienen. 

Dansles 
Wanneer u ooit dansles hebt gehad of anderszins met anderen op 
intieme voet hebt verkeerd, dan weet u dat de manier waarop u iemand 
vasthoudt van groot belang kan zijn. In de relatie met uw camera is het 
niet anders. Wanneer u de camera niet goed vasthoudt, wordt het maken 
van goede foto’s nodeloos ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Of u nu 
rechts- of linkshandig bent, er is eigenlijk maar één manier om de came-
ra vast te houden: u neemt de  grip aan de rechterkant van de camera in 
uw rechterhand. Eigenlijk is dat heel voor de hand liggend. Toch zie ik 
regelmatig dat men probeert de camera anders vast te houden. Het niet 
gebruiken van de  grip gaat ten koste van de stabiliteit. Afgezien daarvan 
bemoeilijkt het ook de bediening. 
Wanneer u de camera met uw rechterhand om de handgreep vasthoudt, 
zit uw wijsvinger meteen in de juiste positie om de camera in en uit te 

2 Voor u begint
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1. Aan/uit-schakelaar + schakelaar 
verlichting lcd-venster

2. Ontspanner
3. Belichtingscorrectieknop
4. ISO-knop
5. Filmopnameknop
6. Keuzering ontspanstand
7. Ontgrendeling keuzering ontspan-

stand
8. Lcd-venster
9. Hoofdinstelschijf  (achterste instel-

schijf)
10. Secundaire instelschijf (voorste)
11. Standknop/Mode-knop
12. Vergrendeling Standknop/Mo-

de-knop
13. QUAL-knop
14. Bevestiging draagriem (l)
15. Bevestiging draagriem (r)
16. BKT-knop
17. Dioptrie-instelling
18. Indicatie beeldvlak
19. AF-hulplicht/Zelfontspanner-

indicatie
20. Monitor
21. Multiselector
22. Centrale knop  multiselector
23. Vergrendeling  multiselector
24. Indicatie vergr. multiselector
25. AE-L/AF-L-knop
26. Ontgrendelknop voor  objectief
27. Vergrendelsti�  objectief
28. Selectieknop AF-stand
29. Centrale knop selectieknop AF-

stand
30. Sti�  voor AF-aandrijving van objec-

tieven zonder ingebouwde motor
31. Flitsschoen
32. Flitscontacten
33. Flitsknop
34. Fn1-knop/Voorbeeldknop  scherp-

tediepte
35.  Fn2-knop
36. Zoeker
37. Zoekeroculair
38. I-knop
39. Livebeeldknop
40. Selectieknop voor Livebeeld/film

41. Weergaveknop
42. Wisknop
43. Menu-knop
44. Opnamebeveiligingsknop; picture 

control; help
45. Inzoomknop; beeldkwaliteit
46. Miniatuur-/uitzoomknop; licht-

meetmethode
47. Info-knop 
48. SD-kaartsleuf
49. Bevestigingsmarkering  objectief
50. Objectiefvatting
51. CPU-contacten voor  objectief
52. Sti�  voor AF-aandrijving van objec-

tieven zonder ingebouwde motor
53. Spiegel
54. Infrarooddetector (voor)
55. Infrarooddetector (achter)
56. USB-3-aansluiting
57. Microfooningang
58. Hoofdtelefoonuitgang
59. HDMI-uitgang

56

57

58

59
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8

Demonstratie Tango 
Centro Den Haag 
(1/160s f/2,8 ~40mm, 
ISO 1600).

schakelen, op de ontspanknop te drukken en om de belichtingscompen-
satieknop (rechts, maar niet bij de Df, daar zit hij op een andere plaats) 
en knop voor de keuze van de lichtmeetmethode (links) te bedienen. Uw 
duim kan nu de centrale instelschijf bedienen, terwijl u de secundaire 
instelschijf ook weer met uw wijsvinger kunt bedienen.

Gebruikt u uw camera met een vrij klein objectief dan kunt u in feite met 
één hand fotograferen. (Wanneer u heel handig bent, kunt u ook nog 
zoomen door de zoomring van het objectief tegen uw andere arm aan te 
drukken bijvoorbeeld.) In sommige situaties (bijvoorbeeld bij bergbe-
klimmen) kan het ook de enige manier zijn om een foto te maken. Een 
betere stabiliteit bereikt u echter wanneer u ook uw linkerhand gebruikt. 
Daarmee moet u echter niet proberen de camera aan de linkerkant vast 
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5 Bij het vasthouden 
van de camera is het 
van belang, dat u met 
de linkerhand het 
 objectief ondersteunt 
(1/250s f/16 200mm 
Micro-Nikkor).

te houden, want die is daar veel te klein voor. Wanneer u uw linkerhand 
om het  objectief houdt, krijgt u een veel betere ondersteuning. Bij een 
klein  objectief laat u de linkeronderkant van de camera op de muis van 
uw duim rusten. Met uw duim en uw wijsvinger kunt u nu het  objectief 
omklemmen, om het te ondersteunen of, zo nodig, te zoomen of scherp 
te stellen. Bij een groter en zwaarder  objectief houdt u het  objectief ver-
der naar voren vast, zo ver mogelijk als u het  objectief nog stabiel kunt 
vasthouden. Meestal betekent dit: zo ver dat uw onderarm nog net op uw 
borst rust. Let u er wel op dat u met uw vingers de scherpstelring van het 
 objectief niet ongewild aanraakt, want anders gaat dat over op handma-
tige scherpstelling. Bij staande (verticale) opnamen wordt het allemaal 
ineens een stuk moeilijker. U zult ontdekken dat dan de  ontspanknop 
een beetje onhandig zit. De positie van de  ontspanknop bij verticale 
opnamen zorgt eerder voor een spanning in uw hand en onderarm. Ook 
nu is het zaak uw bovenarm op uw borst te laten rusten, opdat die goed 
ondersteund wordt. Voor rechtshandigen zal het meestal het gemakke-
lijkst zijn om het andersom te doen en de rechterhand te blijven gebrui-
ken voor het afdrukken. Ideaal is daarbij de batterijhouder,  MB-D17.

Ontspanstanden
Nu we het over de ontspanner hebben gehad, wordt het tijd om de 
 ontspanstanden ter sprake te brengen. De ontspanstand bepaalt wat de 
camera doet wanneer u op de ontspanner drukt. De camera heeft daar-
voor een ring aan de linkerbovenkant. Drukt u op het kleine knopje links 
naast de ring dan kunt u de ring draaien. Hij heeft een aantal standen:

S 
Is de standaard opnamestand: u drukt op de knop en de camera maakt 
één foto. S staat voor ‘single’, enkelbeeld.

CL 
Staat voor ‘continuous low’: de camera maakt nu  serieopnamen met een 
lagere snelheid. De snelheid is in te stellen in het persoonlijke instellin-
genmenu. De standaardinstelling is drie opnamen per seconde. 

CH
CH staat voor ‘continuous high’: de camera maakt nu serieopnamen met 
acht beelden per seconde.

Q
Q staat voor quiet: de camera maakt nu minder lawaai. Dichtbij de ca-
mera lijkt het verschil niet zo groot, maar op een afstand wel degelijk. In 
deze stand klapt bovendien de spiegel pas weer neer, nadat u de  ontspan-
knop losgelaten heeft. De camera is echter nog stiller bij het gebruik van 
Livebeeld. 

D7500_.indb   9 1-11-2017   13:22:06


