
Vijfhonderdnegenenzestig euro moet ‘ie kosten. Een zinvolle uitgave 

voor een paragliding of delta piloot? Lift neemt het kostbare doosje 

mee in de lucht voor een kritische blik.

De Hero 6 biedt vooral verbeteringen 
ten opzichte van de z’n voorganger en 
de concurrentie. De snellere processor 
zorgt dat 4K gefilmd kan worden met 
60 beelden per seconde en 1080p 
zelfs met 240 beelden per seconde. 
Ook is het dynamische bereik 
verbeterd: in lichte en donkere delen 
van het beeld blijven de details beter 
zichtbaar.
Voor ons bij daglicht en mooi 
weer vliegende piloten zijn deze 
kenmerken echter van weinig belang. 
Beelden van een vijf jaar oude GoPro 
3 en de nieuwe 6 zijn nauwelijks 
van elkaar te onderscheiden – de 
beeldkwaliteit van de allereerste ‘black 
edition’ is nog steeds indrukwekkend. 
Onder de omstandigheden waarbij de 
nieuw telg zich onderscheidt - weinig 
licht - vliegen we niet.
Toch zijn er twee eigenschappen 
waarom de Hero 6 wél interessant is 
voor ons. Dat zijn de beeldstabilitatie 
en de spraaksturing. Deze functies 
hebben de Hero 5 en enkele 

concurrenten ook al, maar bij de 
Hero 6 werkt het pas echt goed. De 
beeldstabilisatie is duidelijk beter dan 
die van de Hero 5 en kan zich meten 
met de stabilisatie in systeemcamera’s. 
Daarnaast is er geen gedoe meer 
met priegelknopjes en afstands-
bedieningen, roep gewoon “GoPro 
start video!” en de camera begint met 
filmen. Het werkt fantastisch tijdens 
het vliegen. Roep “That was sick!” en 
je manoeuvre krijgt een markering in 
het filmpje wat het editen makkelijker 
maakt in de gratis Quik app, die 
overigens zeker in de mobiele versie 
buitengewoon goed werkt. 
Voor prachtige beelden tijdens het 
vliegen levert de Hero 6 weinig 
voordeel ten opzichte van de camera’s 
die de helft van het geld kosten. 
Wij vinden echter de bruikbaarheid 
van de spraaksturing en de zeer 
goede beeldstabilisatie een duidelijk 
pluspunt. Reuze nuttig voor ons 
piloten, maar wel met een stevig 
prijskaartje.

Prachtige beelden
met een stevig prijskaartje

Recensie GoPro Hero 6
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LIERLOCATIE - SHOP - SERVICE

Plesmanweg 15 - Almelo

Tekst: Erwin Voogt
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