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Bouw je eigen 
Linux mediaspeler

WORKSHOP MET KODI

In deze workshop ga je je eigen Kodi mediaspeler maken, waarbij het onderliggende besturingssys-
teem Linux is. Het resultaat is een mediaspeler met een gebruikersvriendelijke interface voor de 
eindgebruiker.  André Fondse

Het uitgangspunt voor 
deze workshop is dat je een 

aparte computer gaat inrichten als 
mediaspeler. Het meest eenvou-
dig is daarom de speciaal voor dit 
doel gemaakte Linux-distributie 
LibreELEC op deze computer te 
gaan installeren. LibreELEC is een 
Linux-distributie, die primair als 
doel heeft om een computer te ge-
bruiken als mediaspeler.  De slogan 
van LibreELEC is: “LibreELEC is a 
‘Just enough OS’ Linux distribution 
for running Kodi.” 

LIBREELEC EN 
HARDWARE
LibreELEC is beschikbaar voor 
verschillende hardware platformen, 
waaronder Raspberry Pi, en com-
puters met een Intel- of AMD-pro-
cessor. Kijk voor alle ondersteunde 
hardware op https://libreelec.
wiki. Deze workshop beschrijft 
hoe je LibreELEC op een Intel NUC 
installeert. Voordat ik LibreELEC 
naar tevredenheid op een Intel NUC 
installeerde, heb ik LibreELEC op 
een Raspberry Pi 1 uitgeprobeerd. 
Ik kwam er echter al snel achter dat 
een Raspberry Pi 1 te langzaam is 
voor deze software.

LIBREELEC 
DOWNLOADEN
Op het gekozen device maak je een 
opstartbaar installatiemedium (USB 

stick of SD-kaart) aan, waarmee je 
vervolgens LibreELEC installeert 
op de Intel NUC. De voorbeelden in 
deze workshop zijn gebaseerd op 
Linux Mint 19. Het aanmaken van 
het opstartbare installatiemedium 
vanaf een andere Linux-distributie, 
Windows of MacOS is vergelijkbaar. 
Het installatiemedium maak je 
aan met het programma LibreELEC 
USB-SD Creator. Dit programma 
kun je downloaden op https://
libreelec.tv/downloads/. Klik op de 
link Download for Linux 64-bit en sla 
vervolgens het bestand op. Open nu 
een terminalvenster en voer onder-
staande code in: 

cd Downloads/
chmod +x LibreELEC.USB-SD.

Creator.Linux-64bit.bin
sudo ./LibreELEC.USB-SD.

Creator.Linux-64bit.bin

Na het ingeven van je wachtwoord 
krijg je een scherm, zoals dat er 
uitziet in afbeelding 1. 

Kies bij stap 1 voor de versie Gene-
ric AMD/Intel/NVIDIA (x86_64). Klik 
daarna bij stap 2 op de Download 
knop. Na het klikken op de Choose 
knop bij de vraag waar het image 
bestand van LibreELEC bestand 
opgeslagen moet worden, start 
meteen de download van LibreELEC. 
Selecteer nadat het downloaden 
voltooid is het installatiemedium 

waar de LibreELEC installatiebestan-
den op geïnstalleerd kunnen worden 
(stap 3). Je schrijft deze installatie 
tenslotte weg door onder stap 4 op 
de Schrijf” knop te klikken. Verwijder 
het installatiemedium waarop de in-
stallatiebestanden weggeschreven 
zijn na de melding dat het schrijven 
voltooid is.

LIBREELEC INSTALLEREN
Tijdens deze stap installeer je 
LibreELEC op de computer, die je als 
mediaspeler wilt gaan gebruiken. 
Start met deze computer het instal-
latiemedium met de installatiesoft-
ware voor LibreELEC. Bij een Intel 
NUC kun je tijdens het opstarten 
op F10 drukken en daarna het 

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

Meer informatie over de listing- 
uitleg vind je in de inhoudsopgave.

  Afbeelding 1: Gebruikersinterface LibreELEC USB-SD Creator.
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