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Waar moet je op letten als je een statief koopt ? 
 
1) Lichte en stabiele statieven bestaan niet.  
Een stevig carbon statief (zonder kop) weegt ongeveer anderhalf tot twee kilo. Een aluminium 
statief ongeveer twee tot tweeënhalve kilo. 
De vuistregel voor metalen statieven is dat statief + kop net zo zwaar moeten zijn als de camera en 
lens die je er op zet. 
 
2) Bezuinig niet op je statief. 
Met een slecht statief haal je niet de maximale kwaliteit uit je fotoapparatuur.  
Denk aan de toekomst: als je nu een licht statief koopt, en je koopt over 2 jaar een telelens, dan 
loop je de kans dat je over 2 jaar alsnog een zwaarder statief moet kopen... 
 
3) Hoogte. 
Ideaal is statief waar je op maximale hoogte rechtop kan staan zonder de (eventuele) middenzuil 
uit te schuiven. Van lang voorover leunen om door de zoeker te kijken krijg je last van je rug. 
 
4) Koop een statief zonder middenzuil.  
Een uitgeschoven middenzuil vermindert de stabiliteit van je statief en met een statief met 
middenzuil kun je niet vlak bij de grond komen. 
 
Als je toch een statief met een middenzuil koopt, check of  

 Je een deel van de zuil kunt afschroeven, of  

 Je een korte middenzuil kunt kopen of  

 Zaag de middenzuil af. 
 
Alle verhalen over 'vlak bij de grond' fotograferen als je de middenzuil omdraait zijn onzin. Je 
camera hangt ondersteboven en je hebt tussen de statiefpoten erg weinig manoeuvreerruimte. 
Als je een dergelijk verhaal krijgt: vraag of ze het in de winkel demonstreren met een camera 
gemonteerd - je lacht je rot. 
 
Voor zuilen die je loodrecht op statief kan zetten geldt hetzelfde: het statief wordt instabiel en met 
macrofotografie krijg je met lange sluitertijden bewogen opnames 
 
5) De statiefpoten moeten zodanig instelbaar zijn zodat je het statief voor macrofotografie plat op 
de grond kunt gebruiken. 
 
6) Maximale belasting 
Zorg dat je statief een behoorlijk gewicht dragen kan zodat je geen nieuw statief hoeft te kopen als 
je een tele(zoom)lens koopt.  
Een spiegelreflex met een 100-400 mm lens weegt een kilo of 3. Een goed balhoofd weegt 
ongeveer een kilo en er staat al gauw 4 kilo gewicht op je statief. 
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De gegevens over de maximale belasting van de leveranciers zijn 'optimistisch' en onder optimale 
omstandigheden (zonder wind) bepaald. Afhankelijk van het merk moet je deze getallen door twee 
delen. Als je zware (tele)lenzen gebruikt, dan moet je geen statieven kopen met een maximaal 
draagvermogen minder dan 8 a 10 kilo. 
 
7) Statiefpoten. 
Statiefpoten met minder delen maken het statief stabieler. Statiefpoten met 3 delen zijn beter dan 
statiefpoten met 4 of 5 delen want de 'scharnieren' zijn de zwakke plekken. Let op speling - 
doorbuigen in de scharnieren. 
 
Hoe dikker de statiefpoten, hoe beter. Statiefpoten onder de 15 mm diameter zijn twijfelachtig 
voor het zwaardere werk.  
 
Klemmen om de poten vast te zetten zijn handiger dan systemen waar je de poten vast moet 
draaien (Gitzo), maar zijn minder 'stijf'. Let op dat de klemmen met een schroef of bout weer 
aangedraaid kunnen worden zodat je e.e.a. weer strak kan zetten om speling als gevolg van 
gebruik weer weg te halen. 
 
8) Materiaal: carbon of metaal ? 
Carbon is lichter dan metaal maar duurder. Dat kan het waard zijn: als je een metalen statief koopt 
dat zo zwaar is dat je het nooit meeneemt, dan is dat zonde van het geld. 
 
9) Koop een statief zonder kop.  
Je kunt dan een fatsoenlijk balhoofd er bij kopen. 
 
10) Koop een zwart of groen statief: minder kans op reflecties in de zon dan een blank metaal 
statief of een statief in een primaire kleur. 
 
11) Een waterpasje (bulls eye) in het plateau van het statief is handig om statief waterpas te zetten. 
 
12) Een haak aan je statief kan handig zijn om, bij veel wind, een gewicht aan het statief te hangen 
zodat je statief stabieler wordt. Een spanband is handig om je rugzak of tas aan je statief te 
hangen. 
 
13) Voor een spiegelreflex moet je een 1/4 inch formaat schroef voor de aansluiting op de camera 
hebben. 
 
14) Voor panorama’s met een panoramakop: gebruik een zgn. leveling base waarmee je de kop 
snel waterpas kunt zetten zonder dat je aan de poten van je statief moet gaan draaien. Een 
'levelling base' werkt veel sneller. 
 
15) Koop een balhoofd i.p.v. een statiefkop: een balhoofd werkt veel sneller dan een statiefkop. 
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Waar moet je op letten als je een balhoofd koopt? 

 
1) Lichte en stabiele balhoofden bestaan niet. 
Het minimum gewicht van een balhoofd is ongeveer 750 gram. 
 
2) Bezuinig niet op je balhoofd. 
 
3) Statief en balhoofd hoeven niet van het zelfde merk te zijn. 
 
4) Koop een balhoofd met snelkoppelplaten.  
Let op dat de snelkoppelplaten vast zitten in het balhoofd en geen speling hebben want dat is 
bijzonder irritant bij macro en telewerk. Bij Gitzo kun je de platen middels een schuifje vastzetten 
in de kop (zit echt vast). 
Koop een gangbaar merk zodat je over 2 jaar de wisselplaten nog kunt bijkopen. 
 
5) Maximale belastbaarheid. 
Ook hier is het maximum aangegeven gewicht belangrijk: kies niet te licht (minimaal 6-8 kilo) want 
ook bij balhoofden zijn de leveranciers optimistisch met de aangegeven maximale belasting. 
 
6) Controleer of het balhoofd niet doorzakt als je het vastzet.  
Het is buitengewoon ergerlijk als je alles hebt ingesteld, het balhoofd vastzet en het balhoofd dan 
nog een millimeter (of meer) omlaag zakt door speling in kogel - vastzet mechanisme.  
Test dit in de winkel: zet alles vast en trek aan de plaat van balhoofd waar de camera op komt: als 
er beweging inzit dan dit balhoofd niet kopen. 
 
7) Hoe groter de 'kogel' van het balhoofd hoe beter (stabieler en kan meer gewicht dragen). 
 
8) Let hoe je de statiefschroef van de wisselplaten vast moet zetten.  
Systemen met een gleuf werken lastiger want je moet een munt oid hebben en dat is in het veld 
lastig. 
 
9) Koop een balhoofd met een aparte handel voor panorama (ronddraaien om de verticale as). Je 
bent niet meteen al je instellingen kwijt als je je nog iets wil verdraaien. 
 
10) Koop een balhoofd dat je 90 graden naar voren kunt kantelen zodat je recht omlaag kan 
fotograferen, bijvoorbeeld voor macrofotografie. 
 
11) Instelbare weerstand is handig maar niet vereist als je geen zware lenzen gebruikt. Voor tele en 
macrolenzen is het handig. 
 
12) Let op uitwisselbaarheid van de snelkoppelplaten. 
Het is erg handig als al je balhoofden dezelfde snelkoppelplaten hebben. Gitzo heeft bijvoorbeeld 
voor ‘off center’ balhoofden andere snelkoppelplaten van voor de ‘center’ balhoofden. 

http://www.p-visie.nl/


 
 

www.p-visie.nl  4 
 

 
 
13) Koop een balhoofd met een waterpas op het balhoofd zodat je de kop van het balhoofd 
waterpas kunt zetten.  
Een waterpas voor de 3 richtingen is handiger dan een 'bulls eye'. Je kunt dan bijv. de kop 
horizontaal of verticaal waterpas zetten zonder de andere twee richtingen waterpas te zetten 
(handig voor landschapfoto’s zodat de horizon rechtstaat terwijl je de camera voor of achterover 
kunt kantelen). 
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