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Programma

● Biografie
● Opmerkingen vooraf
● Handbrake
● Keepass
● VeraCrypt
● Record my desktop
● Gparted
● Schijfkopieschrijver voor USB

● Geany

● Massaal hernoemen

● Schermafdruk

● Vragen / opmerkingen

● Favoriete apps aanwezigen

● Afsluiting



Biografie

● Ongeveer 15 jaar open source gebruiker: begonnen met PHP en MySQL
● Ongeveer 10 jaar geleden serieus Linux gaan gebruiken door op Pogoplug 

Arch Linux te zetten
● Dank zij goede WIKI Arch op thuisserver gaan gebruiken en kennis Arch / 

Linux verder uitgebreid.
● Af en toe bijgedragen aan Wiki’s (how to geek)
● Auteur van artikelen in Linux Magazine
● In 2017 gaan bijdragen aan Nextcloud
● Lid programma commissie NLLGG sinds september 2018



Opmerkingen vooraf

● Alle programma’s zijn eenvoudig te starten via de Windows 
manager

● Beschrijving o.b.v. Linux Mint
● Programma’s zijn meestal te installeren via programmabeheer 

in Linux Mint
● Beschrijving is niet per sé van de beste programma’s.
● Programma’s draaien soms ook op andere besturingssystemen.



Informatie

● Soort programma: Conversie programma video’s
● Website: https://handbrake.fr
● Besturingssystemen: Linux, MS Windows en Mac
● Open Source: ja

https://handbrake.fr/


Converteren DVD 1

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD1



Converteren DVD 2

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
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Converteren DVD 3

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html
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https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Converteren DVD 4

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska 
(open source).
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https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Converteren DVD 5

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska 
(open source).

5.Subtitles:
– op Add klikken

5

https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Converteren DVD 6

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska 
(open source).

5.Subtitles:
– op Add klikken
– ‘Burn into video’ aanvinken
– Taal selecteren onder ‘Track’

https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Converteren DVD 7

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska 
(open source).

5.Subtitles:
– op Add klikken
– ‘Burn into video’ aanvinken
– Taal selecteren onder ‘Track’

6.To: opslaglocatie selecteren
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https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Converteren DVD 8

Stappen:
1.Open Source: selecteer hier je DVD
2.Title: de langste is meestal hoofdfilm
3.Preset: Kwaliteit en hardware voor de 

converteren film. Zie: 
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/techn
ical/official-presets.html

4. (Uitvoer) Format: mpeg4 of matroska 
(open source).

5.Subtitles:
– op Add klikken
– ‘Burn into video’ aanvinken
– Taal selecteren onder ‘Track’

6.To: opslaglocatie selecteren
7.Start Encoding: starten converteren
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https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html
https://handbrake.fr/docs/en/1.2.0/technical/official-presets.html


Informatie

● Soort programma: Veilige opslag wachtwoorden
● Website: https://keepass.info/
● Besturingssystemen: Linux, MS Windows, Mac, Android
● Open Source: ja

https://keepass.info/


Database aanmaken

● Aanmaken database via menu: 
Database → Nieuwe database

● Database te beveiligen met 
wachtwoord (1) en / of 
sleutelbestand (2).

● Sleutelbestand kan in principe ieder 
bestand zijn.

1
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Hoofdscherm

1
2

3
4

1.  Menubalk
Database: onderhoud database
Elementen: onderhoud wachtwoorden
Groepen: onderhoud groepen
Beeld: Wel of geen werkbalk (2) 
weergeven
Hulpmiddelen: Instellingen en 
vergrendel database
Help: Over KeePassX

2.Werkbalk voor snel starten 
handelingen

3.Overzicht groepen
4.Opgeslagen wachtwoorden (zijn 

uiteraard niet te zien)



Onderhoud groepen

● Naar eigen inzicht in te richten
● Bijvoorbeeld: websites, 

leveranciers, telebankieren, apps, 
etc.

● Je kunt groepen verplaatsen door 
er meer de linker muisknop op te 
klikken en dan te schuiven.

● Zo kun je ook subgroepen 
maken.



Onderhoud wachtwoorden

Te onderhouden via 
menubalk→elementen of door met 
rechter muisknop in het 
wachtwoordenveld te klikken



Instellingen

Bij de optie ‘Leeg klembord na’ is het 
handig om daar wat extra tijd in te 
stellen. Anders kan het voorkomen dat 
je door te wisselen tussen programma’s 
het wachtwoord al weer kwijt bent.



Informatie

● Soort programma: Versleutelen van data
● Website: https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
● Besturingssystemen: Linux, MS Windows, Mac
● Open Source: ja
● Bijzonderheden: niet via programmabeheer te installeren



Installeren – 1 -

● Ga naar: https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html
● Download (in geval je Linux Mint gebruikt) voor de GUI 

installer van Ubuntu 18.04 en kies voor de optie om de 
installer meteen te starten

https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html


Installeren – 2 -

● Klik op de knop ‘Install Package’. De afbeelding rechts boven 
verschijnt.

● Klik op de knop ‘Continue’.
● Installeren wordt gestart. Na succesvolle installatie krijg je een 

melding als onderstaande schermafdruk.



VeraCrypt starten

● Na installatie staat Veracrypt gewoon in het startmenu



Interface VeraCrypt

1

2

3

4

5

1.Menubalk
2.Overzicht gemounte VeraCrypt Volumes
3.Knop voor aanmaken VeraCrypt Volume
4.Knop om VeraCrypt Volume te selecteren (om te 

gaan mounten)
5.Geselecteerde (zie 2) VeraCrypt Volume mounten



VeraCrypt Volume openen

1.Selecteer Slot voor VeraCrypt Volume
2.Klik op knop ‘Select File...’
3.Selecteer VeraCrypt Volume en klik daarna op ‘Open’
4.Klik op ‘Mount’ knop
5.Vul het wachtwoord in en/of
6.Selecteer de keyfiles (vinkje wordt automatisch gezet)
7.Klik op ‘OK’ knop
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5 + 7
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VeraCrypt na mounten Volume

1.Volume: naam van de VeraCrypt Volume
Mount Directory: plek waar je de in de 
VeraCrypt opgeslagen bestanden kunt 
vinden

2.Met de knop ‘Dismount’ ontkoppel je de 
VeraCrypt Volume van je bestandssysteem.

1

2



Aanmaken VeraCrypt Volume – 1 -

● Na het klikken op de knop ‘Create 
Volume’ in de VeraCrypt interface 
wordt deze wizard gestart.

● Neem de geselecteerde optie over.
● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 2 -

● Neem de geselecteerde optie over.
● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 3 -

● Selecteer de locatie waar het Volume 
opgeslagen moet worden, bijvoorbeeld 
documenten (zie hieronder), vul naam in 
en klik op ‘Save’ knop.

● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 4 -

● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 5 -

● Vul grootte Volume in. Je kunt 
kiezen voor KB, MB of GB.

● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 6 -

● Vul wachtwoord in en/of
● Selecteer bestand dat je wilt 

gebruiken als Keyfile
● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 7 -

● Klik op ‘Next’ knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 8 -

● Klik op ‘Format’ knop.

● Klik na bovenstaande melding op 
‘OK’ Knop.



Aanmaken VeraCrypt Volume – 9 -

● VeraCrypt Volume is nu 
aangemaakt.

● Klik op ‘Exit’ knop.



Informatie

● Soort programma: Maakt video’s van je bureaublad.
● Website: http://recordmydesktop.sourceforge.net
● Besturingssystemen: Linux
● Open Source: niet bekend



Werking programma

1. Selecteer opslag locatie

2. Klik op knop ‘Venster selecteren’
Selecteer daarna op je bureaublad het 
venster dat je wilt opnemen.

3. Klik op knop ‘Opnemen’

4. Selecteer stopknop onderaan taakbalk.

5. Video van bureaublad is genomen als 
dit scherm weg is.

1   2          3 
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Informatie

● Soort programma: Indelingsprogramma voor opslagmedia
● Website: https://gparted.org/
● Besturingssystemen: Linux
● Open Source: Ja
● Opmerking: Weet goed wat je doet, want bij verkeerde 

acties verlies je data!

https://gparted.org/


Interface

1. Voor starten ingeven 
gebruikerswachtwoord

2. Gebruikersinterface



Nieuwe schijf 1

1. Selectie opslagmedium

2. Partitietabel aanmaken:

Schijf → Partitietabel 
aanmaken…

3.  Soort partitietabel, 
meestal:
msdos voor USB sticks
gpt voor harde schijven
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Nieuwe schijf 2

4. Klik met rechter 
muisknop op ongebruikt

5. Klik op ‘Nieuw’

1

45



Nieuwe schijf 3

6. Bestandssysteem
– ext3 voor USB sticks
– ext4 voor harddisk

– NTFS of FAT 32 voor delen met 
MS Windows

7. Klik op knop ‘Toevoegen’

8. Klik op ‘Enter’ teken om wijzigingen 
op te slaan. Er wordt om bevestiging 
gevraagd.

6
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Informatie

● Soort programma: Aanmaken opstartbare USB stick
● Website: onbekend
● Besturingssystemen: Linux
● Open Source: Onbekend
● Opmerking: Standaard geïnstalleerd onder Linux Mint.



Werking

1. Selecteer ISO bestand

2. Selecteer USB stick (zorg dat deze 
aangesloten is).
Klik daarna nog een keer op deze plek. 

Schrijven knop kan nu gebruikt worden.

3. Klik op ‘Schrijven’ knop.
Programma geeft vanzelf melding dat 
opstartbare USB stick aangemaakt is.

1 2

3



Informatie

● Soort programma: Tekstbewerker voor programmeurs
● Website: https://www.geany.org
● Besturingssystemen: Linux, MS Windows en Mac OS
● Open Source: ja

https://www.geany.org/


Interface

Geany na 1e keer starten           Geany bewerken php bestand    Geany bewerken SQL query



Massaal hernoemen

● Soort programma: Batchgewijs hernoemen van bestanden
● Website: geen
● Besturingssystemen: Linux
● Open Source: ja



Massaal hernoemen installatie

● Onderdeel Thunar bestandsbeheerder --> Installeer Thunar via 
programmabeheer

● Druk op rechter muisknop op bureaublad
● Kies voor ‘Maak hier een nieuwe starter’
● Vul b.v. in bij naam: Massaal hernoemen
● Vul in bij Command: 

/usr/lib/x86_64-linux-gnu/Thunar/ThunarBulkRename %F
● Vul b.v. in bij Comment: Hernoemen van meerdere bestanden
● Klik op OK knop en snelkoppeling werkt



Gebruik massaal hernoemen

1. Klik op + knop en selecteer bestanden die 
je wilt hernoemen.

2. Kies welke actie je wilt doen

3. Kies of hernoemen van toepassing is op 
naam, extensie of naam + extensie

4. Kies hoe je wilt gaan hernoemen.

5. Klik op knop ‘Bestanden hernoemen’ om 
het hernoemen uit te voeren. (Zolang er 
nog geen bestanden geselecteerd zijn is 
deze knop niet aan te klikken.)

1
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Schermafdruk

● Soort programma: Maakt afdruk van hele scherm, venster 
of selectie

● Website: geen
● Besturingssystemen: Linux
● Open Source: ja



Schermafdruk maken 1

1. Selectie: hele scherm, huidige venster 
of gebied selecteren.

2. Desgewenst vertraging instellen (dan 
kun je bijvoorbeeld de inhoud van 
menu’s in de schermafdruk opnemen)

3. Klikken op ‘Take Screenshot’

1
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3



Schermafdruk maken 2

Keuze wat te doen met gemaakte 
schermafdruk:

4. Kopiëren naar klembord

5. Opslaan
4                               5 



Vragen / opmerkingen?



Wat is/zijn jouw favoriete desktop applicaties?
● Schermafdruk: Flame, ksnip
● Foto’s te laten: Imagemagick (heeft ook command line tools als 

convert, identify)
● Openshot (videobewerking)
● Latex (zetmachine voor documenten)
● Gv (weergave postscript etc.)
● Calibre (ebooks)
● Synapse (snel programma’s opstarten)
● MakeMKV – DVD’s converteren



Afsluiting

Wil je ook een keer vertellen wat jij met Linux 
doet?
Neem dan contact op met de 
programmacommissie. Loop bij een van ons 
langs tijdens de bijeenkomst of mail naar:

progcie@nllgg.nl

Alexander, Frans en André

mailto:progcie@nllgg.nl
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