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GB om wat meer reserve te hebben. 
Klik op ‘Next’.

Geef nu aan dat je vanaf een 
ISO-image wil installeren. Kies 
daarvoor eerst de optie ‘Install an 
operating system from a bootable 
image file’ en navigeer dan naar de 
download van Linux Mint. Klik op 
‘Next’ en je krijgt tot slot een over-
zicht van de te creëren VM. Klik hier 
op ‘Finish’ en wacht totdat de VM is 
aangemaakt. Dit duurt maar enkele 
tellen, waarna je automatisch weer 
terugkeert naar het hoofdvenster 
van de manager.

INSTALLEER LINUX MINT
In het centrale deel in het midden 
zie je nu onder het kopje ‘Virtual 
Machines’ mijn_vmint staan. In de 
kolom ‘State’ staat de waarde ‘Off’. 
Dat wil zeggen dat de machine nog 
uitstaat. Voordat je de VM opstart, 
moeten we nog iets regelen. Win-
dows activeert voor UEFI standaard 
Secure Boot en die verhindert het 
booten van Mint. Selecteer de VM 
mijn_vmint en klik op Action -> 

Settings. Klik links op ‘Security’, haal 
rechts het vinkje weg bij ‘Enable 
Secure Boot’ en klik tot slot beneden 
op ‘OK’.

Ga nu naar Action -> Connect of 
dubbelklik op mijn_vmint. Na enkele 
tellen verschijnt een nieuw venster. 
Dit fungeert als monitorscherm voor 
je VM. Klik hier op ‘Start’ en vrijwel 
direct verschijnt het bootscherm van 
Mint. Zorg dat de bovenste menure-
gel ‘Start Linux Mint 19 Cinnamon 
64-bit’ geselecteerd is en druk op 
de ‘Enter-toets’. Er lijkt even niks te 
gebeuren, maar na enkele ogenblik-
ken ben je in de live modus van Linux 
Mint. Zonder dat je iets installeert 
op je VM, kun je hier al rondkijken.

Begin de installatie door op de 
Mint desktop te dubbelklikken op 
het icoontje ‘Install Linux Mint’. Er 
start nu een wizard op. De stan-
daard taal is Engels. Pas dat, indien 
gewenst, aan en klik op ‘Continue’. 
Kies nu het type toetsenbord. De 
standaard waarde English (US) 
volstaat, normaal gesproken. Klik 
weer op ‘Continue’.

 Nu krijg je de mogelijkheid om 
third-party software te installeren. 
Het gaat hier met name om multime-
dia codecs. Omdat je dan bovendien 
de VLC mediaspeler krijgt, is het 
handig om deze optie te kiezen. 
Klik op ‘Continue’. In het volgende 
scherm heb je de keuze om de instal-
latiewijze aan te passen. Verander 
hier niks en laat de standaard optie 
‘Erase disk and install Linux Mint’ 
staan. Klik op ‘Install Now’. Je krijgt 
een waarschuwing dat Mint je disk, 
dat wil zeggen je virtuele disk, gaat 
aanpassen. Klik hier op ‘Continue’.

Voordat Mint met de software-
pakketten aan de slag gaat, verschij-
nen als laatste nog twee vragen. De 
eerste gaat om je tijdzone. Normaal 
gesproken kiest Mint automatisch 
de juiste, te weten Amsterdam. 
Klopt dat niet, klik dan op de wereld-
kaart om de juiste zone te kiezen en 
klik op ‘Continue’. De tweede vraag 
gaat over het aan te maken user 
account. Geef hier je naam, userid en 
wachtwoord op en klik op ‘Continue’. 
Nu begint Mint met het downloaden 

en installeren van de nieuwste versie 
van de pakketten (afbeelding 3). Dit 
kan wel enige tijd duren afhankelijk 
van de snelheid van je internetver-
binding. Wacht gewoon rustig af, 
totdat je de melding krijgt om Mint 
te herstarten.

Tijdens de reboot krijg je de 
melding om de installatiemedia te 
verwijderen en op ‘Enter’ te drukken. 
Een simpele druk op ‘Enter’ volstaat. 
Het scherm blijft even zwart, maar 
dan verschijnt Mint in volle glorie, 
helemaal klaar om je in te loggen.

TOT SLOT
Je hebt nu gezien dat het niet moei-
lijk is om met Hyper-V een virtuele 
machine op te zetten en daar Linux 
Mint op te installeren. Zelfs om een 
live CD of DVD te testen, loont het 
om het ISO-bestand direct via een 
VM op Hyper-V op te starten. Dat 
werkt een stuk sneller dan een CD 
of USB. 

LINKS
Mint: linuxmint.com

Voordat 
je aan de 
slag gaat 
met de VM, 
moet je 
eerst een 
virtuele 
switch aan-
maken

  Afbeelding 3: 
Mint installeren.
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