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Ben je zeker dat je geen belangrijke 
data op de bootschijf bewaard hebt? 
Dan mag je de back-up achterwege 
laten. Op een NAS of externe schijf 
(indien afgekoppeld!) staat je data 
immers veilig.

CLONEZILLA LIVE
Om de oude schijf te klonen, ge-
bruiken we Clonezilla Live. Met een 
tool genaamd Tuxboot installeren 
we dat op een usb-stick. Voer eerst 
onderstaande  terminalcommando’s 
van  uit om Tuxboot te installeren in 
Ubuntu of Linux Mint.

$ sudo apt-add-repository
ppa:thomas.tsai/ubuntu-tuxboot

$ sudo apt update
$ sudo apt install tuxboot

Voor andere distributies vind je 
downloads onder de link naar 
Sourceforge op https://tuxboot.org/
download. Start Tuxboot (via Menu 
> Beheer). Klik eerst op de knop Up-
date rechtsboven. Selecteer “clone-
zilla_live_stable” als distro en kies de 
versie die eindigt op “amd64”. Koppel 
nu een usb-stick aan en selecteer de 

stick uit de lijst onderaan. Zoek voor 
alle zekerheid éérst via het Schij-
ven-programma (Menu > Hulpmidde-
len) de correcte device name op van 
de usb-stick. Heb je meerdere schijven 
of usb-sticks aangekoppeld, dan wil 
je natuurlijk niet de verkeerde schijf 
kiezen! Heeft je pc slechts één interne 
schijf en heb je enkel de usb-stick 
aangekoppeld? Dan is de interne 
schijf /dev/sda en de usb-stick /dev/
sdb. De eerste partitie op de usb-stick 
is /dev/sdb1: die moet je selecteren 
in Tuxboot. Klik vervolgens op OK 
om Clonezilla te downloaden en te 
kopiëren naar de usb-stick. Bestaan-
de bestanden blijven bewaard, tenzij 
ze toevallig dezelfde naam zouden 
hebben als één van de bestanden van 
Clonezilla. Gebruik voor de zekerheid 
dus geen usb-stick die nog waardevol-
le data bevat. Sluit vervolgens je pc af 
en koppel alle externe opslagmedia 
af, behalve de Clonezilla usb-stick.

INBOUWEN EN STARTEN
Het vervolg van deze workshop 
hangt af van de mogelijkheden van 
jouw pc. Is er nog plaats om een 
extra schijf in te bouwen? Dan laat 

je de oude schijf zitten, bouw je de 
nieuwe in en kloon je ze recht-
streeks. Heb je slechts ruimte voor 
één schijf, zoals meestal het geval is 
bij laptops? Dan moet je een andere 
manier vinden om de oude schijf te 
klonen. We sommen enkele moge-
lijkheden op:

 Start Clonezilla, kopieer de oude 
schijf naar een externe schijf of 
NAS en sluit je pc af. Vervang de 
oude schijf nu door de nieuwe, 
start Clonezilla opnieuw en 
herstel de back-up van de externe 
schijf of NAS op de nieuwe schijf.
 Bouw de nieuwe schijf tijdelijk in 
een usb enclosure in. Je koppelt 
ze dan als externe schijf aan en 
kloont de interne schijf naar 
de externe schijf in Clonezilla. 
Nadien herstart je de pc, verwissel 
je de interne (oude) en externe 
(nieuwe) schijven en herstart je 
opnieuw.
 Je kunt ook op voorhand de nieu-
we schijf inbouwen en de oude in 
een usb enclosure plaatsen. In Clo-
nezilla kloon je dan van de externe 
naar de interne schijf: nadien hoef 
je maar te rebooten om je nieuwe 

schijf in gebruik te nemen. In de 
rest van deze workshop gaan we 
van het eerste scenario uit: we 
bouwen de nieuwe schijf meteen 
in en beschikken dus tijdelijk over 
twee interne schijven.

BOOTEN
Herstart nu je pc en open het boot-
menu van het BIOS om Clonezilla 
te starten. De precieze toets om 
dat menu op te roepen (zoals F1, 
F2 of F12), zie je meestal heel kort 
onderaan het scherm. Selecteer de 
usb-stick en wacht enkele seconden 
op het bootmenu van Clonezilla 
Live. Navigeer naar “Other modes of 
Clonezilla live”, druk op enter, selec-
teer de eerste entry (met resolutie 
1024x768) en druk nogmaals enter 
om te starten. Clonezilla heeft geen 
grafische, maar een tekstgebaseer-
de interface. Je navigeert via het 
toetsenbord doorheen alle menu’s 
en Clonezilla start voor jou de beno-
digde commandline tools. Gebruik 
in de menu’s de pijltjestoetsen en 
enter om opties te kiezen, tab en 
enter om de knoppen onderaan te 
gebruiken en de spatiebalk om één 

  Afbeelding 1: Installatie van Clonezilla via Tuxboot.
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