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Dan het geluid. Dat zou ook automa-
tisch moeten gaan. Controleer het 
via ‘Systeeminstellingen’ > ‘Geluid’. 
Bij ‘Uitvoer’ moet de aangesloten 
externe speaker geselecteerd zijn. 
Kijk ook even of ‘Dempen’ niet per 
ongeluk aanstaat. Alles is nu klaar 
voor gebruik: starten maar!

DE SOFTWARE
Als je simpelweg een presentatie 
wil laten zien via de projector, draai 
je die gewoon in OpenOffice. In het 
menu ‘Presentatie’ > ‘Instellingen 
presentatie…’ kun je bij ‘Meerdere 
beeldschermen’ > ‘Presentatie-weer-
gave’ aangeven naar welk scherm de 
presentatie moet. Verder wijst het 
zich vanzelf. Desgewenst kun je met 
hulp van de app ‘Impress Remote’ 
(beschikbaar voor Android en iOS) 
de presentatie van afstand besturen 
via een Bluetooth-verbinding met je 
laptop.

Een film afspelen doe je het 
makkelijkst met VLC media player 
(afbeelding 2). Of het nu een schijfje 
is, een lokaal bestand, een net-
werkstream of wat dan ook, VLC ac-
cepteert vrijwel alles. Via het menu 
‘Media’ kun je alles openen. Mocht 
je geen geluid horen, controleer dan 
via het menu ‘Audio’ of het juiste 
audioapparaat − namelijk je externe 

speaker − is geselecteerd.
Met VLC speel je een film af van 

een DVD. Mocht je een Blu-ray-speler 
hebben, dan moet je nog wat extra 
werk doen om die aan de praat te 
krijgen. In het kort komt het hierop 
neer:
•  zorg dat de codecs voor MP3 

e.d. zijn geïnstalleerd (die zitten 

in de zg. ‘restricted-extra’- en 
‘restricted-addons’-pakketten van 
Ubuntu)

•  zorg dat de ‘libdvdcss’-bibliotheek 
aanwezig is om de encryptie van 
DVD’s te omzeilen.

•  installeer aparte pakketten om de 
AACS-encryptie op Blu-ray-schijven 
te kraken

•  en als dat nog niet werkt: installeer 
MakeMKV en speel de Blu-ray in 
VLC af als een netwerkstream

Op mijn website leg ik dat meer in 
detail uit (zie link aan het einde van 
dit artikel).

Je zet VLC op volledig scherm. De 
bediening verloopt via het pop-up 
player-venster. En zo bekeken we, 

Tip: kijk ook eens 
op Marktplaats of 
h et prikbord in de 
supermarkt voor 
een goede beamer

  Afbeelding 1: Vergeet na de 
voorstelling niet om de beeld-
schermresolutie van je laptop 
weer terug te zetten naar de 
oorspronkelijke waarde.

  Afbeelding 2: Of het nu een 
schijfje is, een lokaal bestand, 
een netwerkstream of wat dan 
ook, VLC accepteert vrijwel alles.
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