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iPhonetip
Ton Valkenburgh

Soms komt er een reactie op een artikel en ontdek ik daardoor weer 
interessante producten.

Even iets rechtzetten

Ik had in mijn artikel ‘Een veiliger thuisnetwerk’ geschreven 
dat het niet mogelijk was een geheugenkaart te gebruiken bij 
een iPhone. Een lezer wees mij op een interessant product 
voor iPhone‐ en iPad‐gebruikers. Sandisk heeft een USB‐stick 
die zowel een Lightning‐connector als een USB‐3.0‐connector 
heeft.

Het nut van de SanDisk iXpand Drive

De stick is bedoeld om back‐ups te maken, maar niets weer ‐
houdt u ervan om het voor andere dingen te gebruiken. U 
breidt het geheugen op deze manier met 32 GB uit; er zijn 
overigens ook exemplaren van 64, 128 en 256 GB, maar die 
zijn uiteraard duurder. Apple biedt zelf in de Apple‐store ook 
een ‘Lightning naar SD‐kaartlezer’ en ‘Lightning naar USB‐3‐
camara‐adapter’ aan. Die zijn echter niet zo compact.

Gebruikservaringen
Rob de Waal Malefijt

Toen ik de tekst van Tons artikeltje over de SanDisk iXpand Flashdrive had gelezen werd ik 
helemaal blij: dit was dé oplossing voor mij! Ik heb al ruim twintig jaar de beschikking over 

een smartphone. Nou ja, ‘smart’?! In 1999 kocht ik mijn eerste mobieltje, een Nokia 3310, 
maar die was absoluut nog niet smart!

Hoe het verder ging

Van de Nokia stapte ik via enkele andere merken over op de 
Windows Phone. Die leek het helemaal te gaan maken, maar 
Microsoft had het niet goed voor elkaar. 

L’histoire se répète

Wat eerder gebeurde met de superieure Philips videorecorder 
(overlopen door VHS en Betamax), trof nu de Windows Phone: 
de markt werd overspoeld met mobiele telefoons gebaseerd 
op het Android systeem. Het aantal apps voor de Windows 
Phone bleef daardoor onvergelijkelijk laag en het gebruik van 
deze phone werd steeds minder leuk. Je kon er eigenlijk al‐
leen mee bellen en Whatsappen!

En toen was er Apple

Dus toen ik twee jaar geleden een bijna nieuwe iPhone 6 
(met 32 GB memory) kon overnemen aarzelde ik geen 
moment. Tot op heden heb ik daar totaal geen spijt van ge‐
kregen. Enig nadeel van de Apples is hun geringe compatibili‐
teit op het gebied van randapparatuur. Uitbreiding van 
geheugen of opslagruimte dooor middel van insteekkaarten 
was er niet bij. Tot nu!

Een uitbreiding van 
de opslag met 64 
GB voor 40 euro 
(min 1 cent) vond 
ik een aanvaardba‐
re prijs. Dezelfde 
dag plaatste ik de 
bestelling en twee 
dagen later werd 
die bezorgd. Span‐
nend! 

De verpakking: 
een vernuftig op‐
vouwbaar doosje 
van 19 x 15 x 5,5 
cm. De verhouding 
met de inhoud is 
uiteraard bizar. Zie 
de foto. Maar zoals 
gebruikelijk zitten 
er, bovenop wat je 
besteld hebt, ook 
de bekende zakjes 
met lucht die er 
voor zorgen dat de 
boel niet rammelt.

Grote doos met kleine, maar fijne, inhoud
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In gebruik nemen

En dan komt eindelijk waar het allemaal om begonnen was: 
het gebruik van de flash‐drive. De Lightning‐connector steek 
ik in de aansluiting voor de oplader en bijna meteen komt er 
een melding: ‘download de app vanaf de App Store om de 
drive te kunnen gebruiken’. Het is maar goed dat ik de 
connec tor er zo heb ingestoken dat het scherm vrij is, anders 
had ik de telefoon niet kunnen bedienen om de app te down‐
loaden. En dat gaat allemaal praktisch vanzelf.

De app biedt 
een duidelijk 
menu aan naar 
de diverse 
mogelijkheden.

Die zijn in het 
Engels, maar 
goed te begrij‐
pen: copy files, 
view files, 
back‐up and 
restore, do 
more store. 
Die vierde op‐
tie biedt dan 
weer extra 
apps, maar 
daar heb ik me 
(nog) niet in 
verdiept.

De optie copy 
files slaat alle 
foto’s, video‐ 
en muziekbe‐
standen op. 
De opslag‐
ruimte van 64 
GB voelt dan 
ook heel com‐
fortabel.

Wat doe je ermee?

Ik heb vervolgens de flash‐drive losgekoppeld en de USB‐
connector, die aan de andere kant zit, op de pc aangesloten.

Via de Verkenner (Bestandsbeheer) kon ik alle gekopieerde 
bestanden bekijken en zonodig de overbodige verwijderen. 
Zo heb ik nu een ‘schone’ back‐up. En daar ging het uitein ‐
delijk om. Vandaar dat ik blij ben met dit nieuwe ‘speeltje’.

Wat als het niet meteen lukt?

Een vriend van mij, die inmiddels ook een SanDisk iXpand had 
aangeschaft, meldde mij dat hij er met zijn iPhone geen ge‐
bruik van kon maken. De oorzaak: de iPhone vraagt om een 
vingerafdruk, maar die gebruikt hij niet, hij tikt altijd zijn 
wachtwoord in. 

Op mijn aanraden heeft hij nu toch een vingerafdruk inge‐
steld. Vervolgens liet hij me weten dat iets mis leek te zijn 
met zijn inlogcode. Nadat hij die opnieuw had ingesteld, en 
de vingerafdruk verwijderd, kon hij alsnog de app uit de App 
Store downloaden en installeren. En met succes. 

Nog een waarschuwing: als je op twee devices je bestanden 
kunt benaderen, pas dan op met verwijderen, want als je ze 
op het ene device verwijdert, dan zijn ze op het andere ap‐
paraat ook meteen weg! Mooi dus dat je die back‐up al hebt.


