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WORKSHOP

of meerdere opties in een lijst aan 
te vinken. Kies om te beginnen je 
taal en toetsenbordlayout en selec-
teer dan de optie Start_Clonezilla. 
Daarna kom je in het hoofdscherm 
terecht, waar je de tweede optie 
kiest: device-device (wil je een exter-
ne schijf of NAS gebruiken, dan kies 
je device-image).

KLONEN
Vervolgens krijg je de keuze uit 
twee modus om verder te gaan: 
Beginner of Expert. Kies Beginner en 

selecteer disk_to_local_disk om een 
volledige schijf te klonen naar een 
andere schijf. Clonezilla toont dan 
een lijst van beschikbare schijven, 
samen met de grootte, de fabrikant 
en het model ervan. Eerst kies je de 
bronschijf (=je oude disk) en vervol-
gens de doelschijf (=je nieuwe disk). 
Daarna biedt Clonezilla de mogelijk-
heid om nog een filesystem check 
uit te voeren op de bronschijf. Als je 
je pc zonet netjes had afgesloten, 
mag je die stap gerust overslaan 
door op enter te drukken. Ook in het 

volgende venster mag je gewoon 
de standaardkeuze aanvaarden 
(Choose reboot/shutdown when eve-
rything is finished). Clonezilla vraagt 
nog enkele keren om bevestiging 
voordat het klonen effectief start. 
Voor elke partitie toont Clonezilla 
de voortgang van de backup. Is alles 
probleemloos verlopen? Kies dan 
poweroff, koppel de kabel van de 
oude schijf even los van je moeder-
bord en test of je kan booten vanaf 
de nieuwe schijf. Lukt dat? Dan kan 
je oude schijf verwijderen uit je pc!

GROTER OF KLEINER?
Er is wel nog één probleem: is de 
nieuwe schijf groter dan de oude 
schijf, dan ziet Linux Mint die 
nieuwe ruimte nog niet. Om dat op 
te lossen, moet je het bestandssys-
teem uitbreiden met de beschikbare 
vrije ruimte. Open het Schijven-pro-
gramma, selecteer Partitie 1 en klik 
op het tandwiel-icoontje. Kies de 
optie “Grootte wijzigen” en sleep 
de schuifbalk tot helemaal rechts. 
Klik tenslotte op “Grootte wijzigen” 
rechtsboven om de extra ruimte 
in gebruik te nemen. De upgrade 
van je bootdisk is nu officieel klaar! 
Maar wat als de nieuwe schijf net 
kléiner is dan de oude schijf? Dat is 
het geval wanneer je bijvoorbeeld 
een harde schijf van 2TB vervangt 
door een SSD van 512GB, omdat je 
die extra ruimte toch niet nodig had. 
Probeer je die schijf te klonen, dan 
toont Clonezilla je een foutmelding 
dat de doelschijf te klein is. Nu zou 
je op voorhand de systeempartitie 
in Linux Mint kunnen verkleinen 
via het Schijven-programma, maar 
dat lukt niet! Je kan immers enkel 
niet-actieve partities verkleinen. 
Daarvoor gebruik je dus een andere 
tool die je vanaf een usb-stick start: 

  Afbeelding 2: Clonezilla werkt met tekstgebaseerde menu’s.

  Afbeelding 3: Selecteer de juiste bron- en 
doelschijf.

  Afbeelding 4: Clone-
zilla toont de voortgang 
en verwachtte duur 
tijdens het klonen.
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