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toetsencombinatie Ctrl+Alt+<pijltje 
omlaag>. Snel de computer vergren-
delen doe je door Ctrl+Alt+L, terwijl 
je met Ctrl+Alt+T een terminal 
opent. Voor een volledig overzicht 
ga je naar ‘Preferences -> Keyboard’. 
Klik daar op ‘Shortcuts’. Om een 
shortcut aan te passen dubbelklik je 
erop onderin bij ‘Keyboard bindings’ 
en druk je vervolgens de gewenste 
toetsencombinatie in. Om er eentje 
als alternatief toe te voegen naast 
de al bestaande gebruik je het veld 
‘unassigned’. Als een applicatie in 
het overzicht ontbreekt of in geval 
van een geheel eigen commando, 
gebruik je onderin de knop ‘Add 
custom shortcut’.

DE JUISTE APPLICATIE
Als je in de file browser dubbelklikt 
op een bestand, start Mint de 
voorkeursapplicatie daarvoor op. 
Zo is dat bij een grafisch bestand de 
image viewer Xviewer. Vind je een 
andere viewer fijner of wil je gewoon 
meteen met de fotobewerker aan de 
slag, dan regel je dat via ‘Preferences 
-> Preferred Applications’. Voor de 
algemeen voorkomende bestandsty-
pen, zoals plaatjes, muziek en docu-
menten, stel je daar de te gebruiken 
applicatie in. Mocht jouw type 
bestand er niet bijstaan, configureer 
dan de voorkeursapplicatie door in 
de file browser rechts te klikken op 

het te openen bestand. Kies in het 
contextmenu ‘Properties’ en klik 
vervolgens op ‘Open With’.

Wil je dat sowieso bepaalde 
applicaties meteen klaar staan voor 
gebruik na het inloggen, ga dan naar 
‘Preferences -> Startup applicati-
ons’. Voeg daar via de knop met het 
plusteken het gewenste programma 
toe. Standaard start Mint ook al een 
aantal applicaties op, waaronder de 
Update Manager. Heb je daar juist 
last van, schakel ze dan hier uit.

MOEITE MET 
BEDIENING?
Als je al wat meer op leeftijd bent of 
anderszins beperkingen hebt, mag 
je natuurlijk niet verstoken blijven 
van het gebruik van de computer. 
Via ‘Preferences -> Accessibility’ vind 
je daartoe een aantal hulpmidde-
len. Hier stel je bijvoorbeeld grote 
letters in of vergroot je het bureau-
blad uit. Heb je een verminderd 
gehoor, klik dan op ‘Keyboard’ en 
zet ‘Enable visual alerts’ aan. Via de 
knop ‘Typing assistance’ regel je bij-
voorbeeld dat in geval van trillende 
handen een reeks toetsaanslagen 
maar als één letter wordt geïnter-
preteerd. Valt het bedienen van de 
muis zwaar, klik dan op ‘Mouse’. 
Het bewegen van de muis via het 
numerieke deel van je toetsenbord 
activeer je bijvoorbeeld hier.

MEER WERKPLEK
Je zou het misschien niet zeggen, 
maar je hebt eigenlijk werkplek voor 
vier. Behalve de desktop die je ziet 
na het inloggen, staan er nog drie 
tot je beschikking. Als je veel appli-
caties open hebt staan, zijn deze 
workspaces handig om ordening aan 
te brengen. Via de toetsencombina-
tie Ctrl+Alt+<pijltje omhoog> krijg je 
ze allemaal te zien. Klik in een works-
pace om hem te activeren. Gebruik 
Ctrl+Alt+<pijltje links of rechts> om 
door de workspaces heen te lopen.

Door een zogenaamde hot corner 
verschijnt eveneens een overzicht 
van je workspaces. Dat moet je dan 
wel activeren via ‘Preferences -> Hot 
Corners’. Kies daar welke hoek van je 
bureaublad je instelt als hot corner. 
Beweeg nu de muis helemaal in die 
hoek, et voilà, daar zijn je workspa-
ces. Gebruik je liever een applet, in-
stalleer dan de Workspace switcher 
via ‘Preferences -> Applets’. In de 
system tray verschijnen vier kleine 
venstertjes om snel te schakelen 
tussen je workspaces.

SMAAKMAKERS 
TERUGDRAAIEN
Als de configuratie toch niet bevalt, 
wil je natuurlijk de aanpassingen 
ongedaan maken. Maar soms weet 
je niet meer precies waar je nu 
wat hebt veranderd. Daarvoor zijn 

snapshots handig. Dat zijn moment-
opnames van je systeem, waarop 
je in zo’n situatie kunt terugvallen. 
Mint gebruikt hiervoor Timeshift, 
die je in het startmenu onder 
‘Administration’ vindt. Gebruik 
vervolgens bovenin de knop ‘Wizard’ 
om snapshots op te zetten.

NOG TE WEINIG KEUS?
Als de standaard tuning mogelijkhe-
den van Mint voor jou ontoereikend 
zijn, kijk dan eens bij ‘Preferences 
-> Extensions’ of daar bijzit wat je 
mist. Klik op ‘Download’ voor een 
lijst van uitbreidingsmogelijkheden. 
Hoofdzakelijk gaat het hier om visu-
ele effecten zoals een kubus of slider 
om van workspace te wisselen, of 
schaduw- en transparantiemogelijk-
heden voor je windows of taakbalk.

TOT SLOT
Zoals je ziet, valt er heel wat aan je 
eigen smaak aan te passen. En eigen-
lijk heb je nog maar een beperkt deel 
gezien van de mogelijkheden. Struin 
eens door de andere menu-opties 
onder ‘Preferences’ of gebruik her en 
der de rechtermuisknop. Bijna overal 
is er wel wat te tunen.

Bijna overal is er 
wel wat te tunen

  Afbeel-
ding 3: Vier 
werkplekken.
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