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Linux Mint op Windows?

daarvoor in de manager naar het 
menu Action -> Connect to Server. 
Kies vervolgens in het pop-up 
venster de optie ‘Local computer’ en 
klik op ‘OK’.

ZORG VOOR 
INTERNETVERBINDING
Voordat je aan de slag gaat met 
de VM, moet je eerst een virtuele 
switch aanmaken. Als je dat name-
lijk niet doet, heeft je VM straks 
geen verbinding met internet. Ga 
wederom naar het menu ‘Action’. Nu 
de manager verbinding heeft met 
de Virtualisation Server, zijn er veel 

meer opties. Kies hier voor ‘Virtual 
Switch Manager’.

Er verschijnt een tweede scherm. 
Selecteer daarin linksboven onder 
het kopje ‘Virtual Switches’ de optie 
‘New virtual network switch’. Kies 
vervolgens rechts de variant ‘Exter-
nal’. Hiermee maak je een virtuele 
switch aan die gekoppeld wordt aan 
je netwerkadapter. Zodoende krijg je 
verbinding met het fysieke netwerk 
en daarmee toegang tot internet.

Klik nu op de knop ‘Create Virtual 
Switch’ rechts. Geef een duidelijkere 
naam dan de default, bijvoorbeeld 
mijn_vswitch. Als je PC meerdere 
netwerkverbindingen heeft, kies dan 
bij ‘External network’ rechts in de 
drop-down list de juiste verbinding. 
Wij kiezen de Wifi-verbinding. Klik 
op ‘OK’. Je krijgt nog een waarschu-
wing dat de PC mogelijk tijdelijk 
de netwerkverbinding kwijtraakt 
tijdens het opzetten van de virtuele 

switch. Klik gewoon met een gerust 
hart op ‘Yes’.

JE EERSTE VM
Ga in de manager naar Action -> New 
-> Virtual Machine (afbeelding 2). 
Dit start een wizard op. In het eerste 
scherm daarvan klik je meteen op 
‘Next’. Geef in het volgende scherm 
een naam aan je VM, zoals mijn_
vmint. De mogelijkheid hier om je 
VM in een andere folder dan de stan-
daard op te slaan, heeft betrekking 
op de configuratie en checkpoints. 
Het gaat niet om de virtuele hard 
disk, die verderop aan bod komt. Klik 
weer op ‘Next’.

Je hebt nu de keuze tussen twee 
varianten voor je VM. Standaard 
is ‘Generation 1’ aangevinkt, die 
voor je VM onder andere een BIOS 
omgeving aanmaakt. Wij constateer-
den dat bij deze variant Linux Mint 
bleef hangen tijdens het booten. 

Kies daarom voor ‘Generation 2’. 
Dit levert een modernere hardware 
omgeving op met UEFI, waarin Mint 
wel probleemloos start. Generation 
2 kan echter alleen met 64-bits 
besturingssystemen overweg. 
Daarom moest je aan het begin van 
het artikel 64-bits Mint downloaden. 
Klik op ‘Next’.

Geef nu op hoeveel geheugen de 
VM krijgt. Standaard staat er 1024 
MB, maar dat is krap voor Mint. 
Maak hier minimaal 2048 MB van 
en klik op ‘Next’. In het volgende 
venster koppel je de netwerkadapter 
van de VM aan de hierboven aange-
maakte virtuele switch. Kies daartoe 
bij ‘Connection’ in de drop-down list 
mijn_vswitch en klik op ‘Next’.

In het volgende scherm bepaal je 
de eigenschappen van de virtuele 
disk. Je hoeft hier bij ‘Size’ alleen de 
grootte aan te passen. Mint raadt 
minimaal 15 GB aan. Wij kiezen 20 

Een recente lap-
top volstaat nor-
maal gesproken 
voor Hyper-V

  Afbeelding 2: VM paraat.
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