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Vervolgens verwijst u via de knop 
SELECTEREN naar uw iso-bestand, 
waarna Rufus de bestandsstructuur 
scant. Bij Partitie-indeling kiest u 
voor GPT en bij Doelsysteem kiest u 
UEFI (geen CSM) – we gaan er hier 
dus van uit dat u in de uefi-modus 
gaat werken (afbeelding 5). Het 
Bestandssysteem en de Clustergroot-
te laat u ingesteld op de stan-
daardwaarden. Vul het gewenste 
volumelabel in en start het proces 
met STARTEN en met OK (2x).

Mocht u trouwens ook voor Win-
dows een live-medium nodig hebben 
– als u Windows bijvoorbeeld op-
nieuw wilt installeren in uefi-modus 
(zie paragraaf ‘Bootmodus’): dat 
kunt u het best doen met behulp 
van de Media Creation Tool (www.
tiny.cc/w10down). Deze tool creëert 
boot media die zowel met uefi als 
met legacy/csm compatibel zijn.

SNEL OPSTARTEN
Voordat u met de eigenlijke Linux-in-
stallatie aan de slag gaat, checkt u 

eerst of de functie Snel opstarten 
in Windows is ingeschakeld. Deze 
functie zorgt er namelijk voor dat 
Windows bij het afsluiten in een 
soort slaapstand gaat, wat dan weer 
tot beschadiging van het bestands-
systeem kan leiden als u in deze 
toestand intussen een dualboot-Li-
nux-installatie opstart. U kunt deze 
functie daarom beter vooraf uit-
schakelen (afbeelding 6). Druk op de 
Windows-toets en tik configuratie in. 
Start Configuratiescherm op en kies 
Systeem en beveiliging. Klik in de 
rubriek Energiebeheer op Het gedrag 
van de aan/uit-knoppen wijzigen. Klik 
vervolgens op Instellingen wijzigen 
die momenteel niet beschikbaar 
zijn en verwijder het vinkje bij Snel 
opstarten inschakelen. Bevestig met 
Wijzigingen opslaan.

PARTITIERUIMTE
We zijn bijna klaar met onze voorbe-
reidingen, maar check wel nog even 
of uw schijf voldoende vrije ruimte 
heeft voor uw Linux-installatie. 

Druk op Windows-toets+R en voer 
diskmgmt.msc uit. In het venster 
voor Schijfbeheer controleert u over 
hoeveel niet-toegewezen ruimte 
uw schijf nog beschikt. Desnoods 
verkleint u de Windows-partitie of 
een andere partitie. Daarvoor klikt u 
met de rechtermuisknop op die par-
titie en kiest u Volume verkleinen. 
Geef aan met hoeveel MB de partitie 
moet worden verkleind (bij voorkeur 
minstens 20.000) en bevestig met 
Verkleinen (afbeelding 7). Deze pro-
cedure verloopt normaliter zonder 
gegevensverlies, maar veiligheids-
halve maakt u wel het liefst eerst 
een back-up.

Mocht het om een of andere 
reden niet lukken met deze tool: 
u kunt het nog proberen met 
programma’s als EaseUS Partition 
Master Free (www.tiny.cc/epmfree) 
of via een live- medium met GParted 
(https://gparted.org; aan te maken 
met bijvoorbeeld Rufus).

INSTALLATIE
Het grote moment is aangebroken: 
u hebt uw live-Linux-stick ingeplugd 
en u laat de pc van dit medium 
opstarten. Desnoods forceert u 
dat door na het inschakelen een 
speciale toets als Esc, Del, F2 of 
F12 in te drukken en in een special 
bootmenu het juiste bootmedium te 
selecteren.

Voor de installatie stelt u eerst 
de gewenste taal in, Nederlands 

wellicht. Druk op de knop elemen-
tary installeren en selecteer de 
juiste toetsenbordindeling, zoals Ne-
derlands-Nederlands of Belgisch-Bel-
gisch. In het volgende venster laat u 
bij voorkeur het vinkje staan bij Haal 
bijgewerkte pakketten binnen tijdens 
het installeren van elementary.

Nu is het wel even opletten 
geblazen. Als het goed is, heeft 
Linux vastgesteld dat Windows 10 
al op uw pc staat en komt de keuze 
Installeer elementary naast Windows 
10 beschikbaar. Selecteer deze optie, 
tenzij u zelf goed bekend bent met 
Linux-partitionering: in dat geval 
opteert u voor Iets anders en maakt 
u zelf de benodigde partities, zoals 
Root, Swap en Home (afbeelding 8). 
Bevestig met Installeer nu en met 
Verder. Stel de juiste tijdzone in 
(zoals Amsterdam of Brussels), klik 
op Verder en voorzie een (gebruikers)
naam en wachtwoord (2x). Start 
de installatie met Verder en wacht 
geduldig af.

OPSTARTEN
Als het goed is, neemt opstartmana-
ger GRUB na een herstart het heft 
in handen en kunt u kiezen tussen 
Windows 10 en uw Linux-distribu-
tie. U kunt op een uefi-systeem 
het gewenste besturingssysteem 
echter ook onafhankelijk van GRUB 
opstarten; via een speciale sneltoets 
roept u het bios boot select-menu op 
en kiest u hier het gewenste OS.

U kunt de Windows-installatie 
desgewenst ook een hogere priori-
teit geven in de bootvolgorde van 
het systeem-bios: deze methode 
blijkt vaak wenselijk om grote Win-
dows-updates probleemloos te laten 
installeren. 

  Afbeelding 6: Om problemen met dualboot te vermijden, kunt u de functie 
Snel opstarten het best uitschakelen.

  Afbeelding 8: Gevorderde gebrui-
kers kunnen ook zelf de benodigde 
Linux-partities aanmaken.

  Afbeelding 7: Idealiter 
maakt u minstens 20 GB vrij 
voor uw Linux-distributie.
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