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Woord vooraf 

Beste klant,


Bedankt voor het aanschaffen van dit handige, straight-to-the-
point hulpboekje van Van den Berg Technologie! 


De SD-kaart komt letterlijk en figuurlijk in verschillende vormen 
en maten. Maar wat zeggen die symbolen allemaal? En 
hoeveel apps kan ik nou precies kwijt op zo'n schijfje? In dit 
PDF-bestand leert u vliegensvlug wat u er allemaal over moet 
weten.


Voor nu wensen wij u veel succes bij het verhelpen van uw 
computerproblemen. En onthoud, u kunt ten alle tijden contact 
met ons opnemen.


Veel plezier met lezen en toepassen,


Laurens van den Berg

Eigenaar bij Van den Berg Technologie 
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De standaard SD-kaart 
Een SD-kaart (SD staat voor ‘veilige, digitale’) is een 
geheugenkaart die is opgebouwd met flashgeheugen. 
Dit betekent dat er bestanden op kunnen worden 
gezet. Een kaartje kan gebruikt worden in draagbare 
elektronica, zoals digitale camera’s, maar past vaak 
ook in een laptop of PC. De hoeveelheid geheugen 
van een kaart wordt uitgedrukt in GB (spreek uit als: 
gigabyte). In 2006 kostte 1GB aan ruimte op een SD 
kaart je nog €80,00. In 2020 is dit onvoorstelbaar 
hard gedaald naar 25 eurocent per GB.

De SD-kaarten van 4 tot 32 GB aan opslagruimte worden SDHC (SD High 
Capacity) genoemd. Deze hebben als voordeel de grotere capaciteit dan 
oude kaartjes (bijvoorbeeld die van 1 of 2 GB) maar zijn niet bruikbaar in 
oudere apparaten. 

In oudere apparaten met enkel  het     logo zijn SDHC-kaarten namelijk 
niet uitleesbaar. Als de SD-kaart een SDHC-kaart is, dan staat dit er met de 
letters 'HC' op vermeld (check dus even de verpakking van uw apparaat). SD-
kaarten van 64 GB tot 2 TB (dat is 2.000 GB) worden SDXC (Secure Digital 
eXtended Capacity) genoemd. Oude apparaten hebben ook met deze kaart 
moeite, dus ook hier dient u even goed te controleren welke kaart het 
apparaat wel en niet accepteert.
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De kleinere microSD kaarten
Een microSD is een kleinere kaart dan de normale SD-
kaart. De kaartjes zijn gebaseerd op het TransFlash-
formaat van SanDisk. De kaartjes hebben een hele hoge 
data dichtheid: een kaartje van een halve gram kan maar 
liefst 512 GB bevatten. In tegenstelling tot de normale 
SD-kaart past de microSD kaart wel in een mobiele 
telefoon. Ook steeds meer mobiele apparaten maken 
gebruik van deze kaartjes, aangezien de interne 
opslagruimte bij mobiele apparaten veelal beperkt is. 
Alleen de flagship modellen (nieuwste iPhone - en 
Samsung Galaxymodellen etc.) hebben een zeer grote 
opslaghoeveelheid. Veel andere telefoon 
moeten het nog steeds met 32 of zelfs 16GB doen. 

De 32GB-microSDHC is in april 2010 in de Benelux uitgekomen, want ook bij 
de microSD was er vraag naar een kaart groter dan 4GB. Dat was namelijk 
de limiet bij de standaard microSD. In 2016 werd 's wereld eerste 1TB-
microSDHC voorgesteld. Ook alle microSD kaarten groter dan 32GB 
gebruiken de SDXC-standaard.



Werking 
Zowel de grote als kleine SD-kaartjes werken door ze in 
het apparaat te stoppen en hier in het navigatiemenu 
ofwel gegevens aan toe te voegen, ofwel gegevens van 
uit te lezen. De microSD kaart past vaak niet in grotere 
apparaten, zoals de laptop en camera, maar met een 
adapter kan deze eenvoudig omgezet worden naar een 
reguliere SD-kaart.
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Hoe snel een kaartje bestanden kan overzetten van zichzelf naar 
bijvoorbeeld een laptop na het schieten van wat fotootjes, wordt uitgedrukt 
in één van de letters C, U, V.


De klassen staan voor de minimale gegarandeerde overdrachtssnelheid  
waar een kaart toe in staat is. Dit betekent dat wanneer iemand tegelijkertijd 
bestanden bekijkt en bestanden overschrijft, de fabrikant toch de garantie 
geeft dat de genoemde snelheid gehandhaafd blijft. De belangrijkste kolom 
is de schrijfsnelheid, die wordt aangeduid op kaartjes met de het 
klassensymbool ernaast.


Schrijf-
snelheid Klassse Video Speed Class Waarvoor te gebruiken?

2 megabyte per 
seconde -

Standaard definitie video (redelijk 
onscherpe video)
Af te raden wanneer u er niet van houdt om 
lang te wachten.

4 megabyte per 
seconde -

High Definition (HD) video opnemen. Ook 
Full HD is mogelijk: 720p naar 1080p

6 megabyte per 
seconde

10 megabyte per 
seconde

Full HD is video-opnames, realtime-
uitzendingen en grote HD-videobestanden

30 megabyte per 
seconde

4K (hele scherpe) videobestanden op 60 tot 
en met 120 beelden per seconde.

60 - 90 megabyte per 
seconde - 8K (in 2020 praktisch gezien de 

allerscherpste) videobestanden opnemen 
van 60 tot en met 120 beelden per 
seconde.

  Class 6 (V6)

  Class 2 
(C2)

   Class 3 (U3)

  Class 60 (V60) 
en   Class 90 
(V90) 

  Class 10 
(C10)

en 

  Class 1 (U1)

  Class 30 (V30)

  Class 6 
(C6)

  Class 10 (V10)

  Class 4 
(C4)
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Snelheid herkennen aan de logo’s 

Zoals u in de tabel op de vorige pagina kon zien, staat de snelheid 
aangegeven in de vorm van verschillende symbolen. Deze vindt u op de 
bovenkant van de kaart en vaak ook op de verpakking. Zoek naar één van de 
symbolen en bekijk deze vervolgens in de tabel. Daar ziet u hoe snel de kaart 
is. 










Zoals u ziet gaat het hier om een SDHC-kaart met een snelheid van 4 
megabyte per seconde en een SDXC kaart met een schrijfsnelheid van maar 
liefst 30 megabyte per seconde. Dit kunt u herkennen aan de 




 en de 


Belang snelheid 
Het belang van een hoge snelheid is voor velen onbekend. Echter, het kan 
zeer veel verschil maken! Voor videomakers en vloggers is een hoge 
leessnelheid namelijk erg belangrijk. De computer kan de bestanden dan 
snel overzetten van de kaart naar de laptop of computer zelf, waardoor ze 
snel kunnen beginnen met editen.


Ook voor het overzetten van de vakantiefoto’s is een snelle kaart erg handig. 
Dit is dus overal toe te passen; u begrijpt het principe. 
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SD kaarten variëren grofweg van 512MB tot 512GB. Omdat 1GB gelijk staat 
aan 1.000MB, is het verschil tussen die beide kaartjes een factor duizend.


Foto’s 
Tegenwoordig worden de kaartjes van het formaat 512MB vrijwel niet meer 
gemaakt, omdat ze zo weinig opslag hebben. Een foto van internet, zoals 
deze, is ongeveer 850 kB, dat is net iets minder dan 1MB. Een foto van een 
hele goede camera kan soms wel 5MB groot zijn. Op een kaartje van 32GB 
zijn dan dus 32(GB) x 1.000 = 32.000 MB, delen door 5 = 6.400 foto’s van 
5MB.




Apps 
Natuurlijk slaat u niet alleen foto’s op uw SD kaart op. Een app als Instagram 
neemt al gauw 140 MB in beslag. Whatsapp Messenger is ook ongeveer 
even groot. Apps als NOS nieuws kosten 57. megabyte.


Als uw telefoon het installeren van apps op de SD kaart accepteert en we 
van een gemiddelde grootte van bijvoorbeeld 80MB uit gaan, kunt u op een 
kaart van 32GB dus 32(GB) x 1.000 = 32.000 MB, delen door 80 = 400 apps 
van 80MB kwijt.
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Video’s 
Ook video’s kunt u opslaan op een SD-kaart. Een videofragment van 16 
seconden in 4K kwaliteit kost 37MB aan ruimte. Terugrekenend betekent dat 
dus 37MB/16 = 2,3 MB per seconde. Met een kaart van 32GB betekent dat 
dus 32(GB) x 1.000 = 32.000 MB, delen door 2,3 = 13.913 seconden aan 
video kwijt. Dit staat gelijk aan 232 minuten, een kleine vier uur dus. 
Uiteraard kunt u met een lagere kwaliteit video langere fragmenten kwijt.


Samenvatting 

De SD-kaarten die tegenwoordig gemaakt worden zijn zo groot in 
opslagcapaciteit, dat ze niet te gebruiken zijn met oudere apparaten. Hier 
zijn alleen standaard SD-kaarten geschikt voor.


De prijs van opslag in de vorm van SD-geheugen is de laatste jaren 
ontzettend gedaald en de toepassing van ervan is enorm gestegen. Nu de 
mobiele telefoons zo populair zijn, wordt de kleinere variant, microSD kaart, 
door ontelbaar veel consumenten gebruikt.


De snelheid van SD-kaarten is af te lezen aan de hand van symbolen op de 
verpakking en de bovenkant van het kaartje zelf. 


Om uit te rekenen hoeveel foto’s, apps of video’s er op een kaart opgeslagen 
kunnen worden, deelt u de totale beschikbare ruimte door de grootte van de 
bestanden.


Quicks™
Dit document is eigendom van  


Van den Berg Technologie  8



Quicks™
Dit document is eigendom van  


Van den Berg Technologie  9https://www.youtube.com/watch?v=szWTUhPO-ck

https://www.youtube.com/watch?v=szWTUhPO-ck
https://www.youtube.com/watch?v=szWTUhPO-ck
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