
Een computer kopen of niet, en zo ja, welke ? 

 
wel of niet : 
 
Alles hangt natuurlijk van je budget en je prioriteiten af. Maar ik ga er nu even van uit dat je niet 
stinkend rijk bent, en  je je geld liever spendeert aan pakweg een vakantie dan aan een computer. 
 
1) Kan je in deze tijden nog zonder computer ? Moeilijk. Heb je daar een krachtige/dure/recente 
computer voor nodig ? Neen. Voor een paar honderd euro of minder ben je gesteld. 
2) Maar kan ik die dan ook gebruiken om mee te monteren ? Vermoedelijk (nagenoeg zeker) niet. 
Let op : stel dat je een goed functionerende computer vindt van 10 jaar oud, en die kan opladen 
met programma’s van 10 jaar oud, dan kan je daar perfect mee werken. Maar je gaat 
vermoedelijk al heel snel tegen compatibiliteitsproblemen aanbotsen. Zo gaan bijvoorbeeld heel 
wat videofiles onleesbaar zijn omdat de codec (= manier waarop het signaal gecodeerd wordt) 
toen nog niet bestond, en upgraden zit er niet in, daar hebben de heren Gates en Jobs wel voor 
gezorgd. 
 
Moet ik dan toch maar investeren in een krachtige/dure/recente computer ? 
 
3) je kan op school monteren, in goed uitgeruste montagecellen, maar je bent dan gebonden aan 
schooluren, en het kan al eens gebeuren dat alle cellen bezet zijn. De luxe om zelf te bepalen waar 
en wanneer je wil monteren is niet gering, maar heeft zijn prijs. Of het jou die prijs waard is, daar 
kan jij alleen zelf over beslissen. 
 
Ja maar, hoe hoog is die prijs dan wel? 
 
1500 à …. euro 
 
Wat koop ik daar dan voor ? 
 
Mac of Windows 
Je vindt uiteraard goedkopere Windows computers, maar de betere types en merken, dus geen 
“Aldi koopjes” liggen qua prijs niet zo ver uit mekaar. Ik heb persoonlijke en heel veel via 
studenten gedeelde ervaring met beiden, en twijfel zelfs niet een beetje, en zou voor Mac gaan.  
 
zo, als dat probleem opgelost is het volgende : portable of vast. 
 
Portable, zeker als filmstudent moet je dat ding eigenlijk altijd en overal kunnen meenemen. 
 
Dan blijft nog de vraag dewelke. 
 
Historisch gesproken is gebleken dat je met de “basis” MacBook Pro die je nu koopt ongeveer 5 
jaar goed zit, daarna ga je vaststellen dat je sommige programma’s niet meer kan updaten, al 
hoeft dat niet noodzakelijk een groot probleem te zijn. Ik schrijf dit op een Macbook Pro van 2014 
waarop al de nieuwste software draait, al heb ik daar soms een paar kunstgrepen voor moeten 
uitvoeren. 
 
Laten we van die wetenschap vertrekken : 
op de mac website vind ik vandaag de “kleine” MacbookPro aan 1504 euro. Je zal daar ook nog 
een extra externe harde schijf moeten bijkopen (100 à 200 euro) als je video wil gaan monteren. 
Heb je dan een ideale montagemachine? Heel zeker niet. Eigenlijk is het scherm te klein voor 
montage. De 16 inch versie is iets beter, maar nog steeds klein voor montage, en wel ruim 1000 
euro duurder. 
 
Een betere optie is om eventueel een extra scherm te kopen en dat aan je macbook te hangen, 
een heel goed compromis tussen vast en portable. 
 



Dit gezegd zijnde, het is perfect doenbaar om op een 13 inch te monteren, het gaat alleen iets 
beter op een groter, en beter nog op 2 of 3 grote schermen. 
 
Nog een laatste tip : er zijn betrouwbare bedrijven die refurbished computers verkopen, het loont 
de moeite om ook daar eens naar te zoeken. 
 
Een voorbeeld (gevonden op 29/9/2022) : 
 

 


