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niets meer dan een snelkoppeling 
naar YaST met een aanvulling. Er zijn 
veel meer modules die beschikbaar 
zijn om op deze manier te starten. 
Een overzicht van YaST modules is 
op de volgende pagina te vinden: 
http://yast.opensuse.org/modules  

COMMUNITY 
REPOSITORIES
Een van de belangrijkste Community 
repository is Packman. Kijk eens 
op http://packman.links2linux.
org/ wat er allemaal te vinden is. 
Om deze toe te voegen doe je het 
volgende:

Start YaST
Klik op Sofware Repositories
Klik op Add
 Vink Specify URL aan en klik op 
Next
 Repository Name: Packman (mag 
ook zeker een andere naam zijn)
 URL: http://packman.inode.at/
suse/openSUSE_Tumbleweed/ 
 of kies een andere URL te zien 
op de volgende pagina: http://
packman.links2linux.org/mirrors
Trust de GnuPG key

Zoek nu in YaST Software Manage-
ment naar VLC. Nu zie je dat je een 
keuze hebt voor een versie van 
OpenSUSE en van http://packman.
links2linux.de. Zelf installeer ik 
te allen tijde de vlc-codecs van 

Packman. Eerst deinstalleer ik alles 
van VLC en vink een aantal zaken 
aan over deinstallation van gerela-
teerde pakketten, en dan installeer 
ik vlc-codecs. Bij de selectie zullen er 
ongeveer 18 tot 20 pakketten mee 
komen, maar je hebt wel een fijnere 
versie van VLC.

Het wijzigen van het pakket zoals 
hier omschreven voor VLC betekent 
een Vendor Change. Dit is niet erg 
maar wees hier wel bewust van.

Er is tevens in YaST Sofware Ma-
nagement onder het menu ‘Options 
Allow vendor change’. Deze staat 
bij default uit. Dit is prettig, want 

anders flippert het van de ene ven-
dor naar de andere als ze verschillen 
in een versie die nieuwer is.

Er is nog een andere plek voor 
repositories http://download.
opensuse.org/repositories waarbij 
ik er eentje wil uitlichten dat is 
Emulators/openSUSE_Tumbleweed/

In deze repository zitten verschil-
lende leuke emulators voor je om te 
installeren voor veel vermaak!

EN WAT NOG MEER
Er is nog zoveel meer te ontdekken 
met betrekking tot software voor 
je nieuwgekozen desktop. Kijk eens 

rond in YaST Software Management 
door op View te klikken en te kiezen 
voor Patterns of Package Groups. 
Je hoeft dan geen zoekterm op te 
geven, maar je kunt per onderwerp 
zoeken naar software pakketten. Of 
zoek op https://software.opensuse.
org/ naar een pakket.

Een aantal softwarepakketten die 
ik nog wil meegeven voor je desktop 
omgeving zijn de volgende:

 Yakuake: een oprolbare terminal 
voor snelle toegang tot de Bash 
omgeving
Cherrytree: een notitie applicatie
 KeePassXC: voor wachtwoord 
manager
ClamAV; voor antivirus
 Gimp en/of Krita; voor tekenen of 
fotobewerking
 KDEConnect: een project voor 
het integreren van je Android 
smartphone
 Chromium: als alternatieve 
browser
 Kontakt: voor je Personal Infor-
mation Manager

  
TOT SLOT
OpenSUSE is een distributie met 
vele mooie andere zaken zoals 1-click 
install of wat YaST nog meer voor 
je kan betekenen. Het is simpelweg 
niet mogelijk om alle Tips & Tricks in 
een artikel te delen.

Hopelijk is je interesse gewekt 
om gebruik te maken van Tumble-
weed als werkplek. Ik gebruik het 
in ieder geval met veel plezier en 
productiviteit.

Voor de fun wil ik het volgende 
nog met je delen. SUSE maakt 
nogal eens parodieën op muziek. 
Deze zijn op het volgende Youtube 
kanaal te vinden https://youtu.be/
SYRlTISvjww 
Have Fun!

Het hebben van 
snapshots op het 
root volume zorgt 
echt voor minder 
kopzorgen
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