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Biografie
● Ongeveer 20 jaar open source gebruiker: begonnen met PHP en MySQL
● Ongeveer 15 jaar geleden Linux gaan gebruiken door op Pogoplug Arch Linux te 

zetten
● Door goede WIKI Arch op thuisserver gaan gebruiken en kennis Arch/Linux verder 

uitgebreid.
● Auteur van artikelen in Linux Magazine
● In 2017 gaan bijdragen aan Nextcloud
● Lid programma commissie NLLGG sinds september 2018
● In 2021 gestart met plaatsen Nederlandstalige informatie over Linux en Open 

Source op https://www.hetnetwerk.org

https://www.hetnetwerk.org/


VirtualBox installeren

● Bij veel distributies kan dit via de package manager
● Kan dit niet of wil je een nieuwere versie installeren? 

Download VirtualBox via
https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads

● Met Linux kennismaken vanaf MS Windows of Mac? 
Download dan VirtualBox via 
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


VirtualBox interface - details



VirtualBox interface - snapshots

Wisselen tussen
eigenschappen
en snapshots 
door op 
hamburgermenu
te klikken naast
Virtuele 
computer.



Virtuele computer configureren - 1 -

● Vanuit detail weergave interface bovenaan op knop ‘Nieuw’ klikken òf
● Menubalk Machine -> Nieuw
● Wizard start
● Zodra je naam van een bekend Linux distributie intypt wordt type en versie

meteen aangepast



Virtuele computer configureren – 2 -

Toewijzen geheugengrootte



Virtuele computer configureren – 3 -

Aanmaken virtuele harde schijf



Virtuele computer configureren – 4 -

Bestandstype harde schijf. Standaard voldoet meestal.



Virtuele computer configureren – 5 -

Dynamische of vaste grootte harde schijf



Virtuele computer configureren – 6 -

Aanpassen grootte harde schijf, 20 GB is meestal voldoende voor Linux systemen.
Locatie pas ik eigenlijk nooit aan.



Aanpassen instellingen -1 - 

● Virtuele computer selecteren. Daarna 
bovenaan op knop instellingen klikken

● Algemeen tabblad geavanceerd: 
Gedeeld klembord en drag en drop 
werken alleen als VB
Guest additions zijn geïnstalleerd.

● Beeldscherm: bij desktop systemen 
video geheugen verhogen naar 
maximale

● Opslag: mogelijkheid iso’s toe te 
voegen, klik op CD icoon en daarna 
rechts weer op CD icoon



Aanpassen instellingen -2 - 

Netwerk
● VB stelt standaard op NAT in. Je hebt 

verbinding met netwerk, maar niet met 
host computer.

● Bridged adapter: VB computer ‘hangt’ 
als fysieke computer in het interne 
netwerk.

● Andere mogelijkheden zijn complexer



Virtuele computer installeren

Installeren is hetzelfde 
als op een fysieke computer



Snapshots – 1 -

● Snapshot: Toestand van de VM vastleggen met de mogelijkheid hier naar terug te 
kunnen.

● Meerdere snapshots mogelijk
● Met snaphots is het dus mogelijk om iets uit te proberen en als het niet bevalt / goed 

gaat dit weer terug te draaien.
● Met snapshots kun je ook meerdere scenario’s uitproberen.



Snapshots – 2 -

● Snapshot maken: klik op knop ‘Nemen’. 

● Snapshot terugzetten: Klik met rechter muisknop op Snapshot en klik daarna op 
‘Terugzetten’.

● Kloon maken: Klik met rechter muisknop op Snapshot en klik daarna op ‘Kloon’.
Een kloon is een nieuwe VM op basis van de geselecteerde snapshot.



Backup/restore VM’s

● Backup: via Bestand -> Appliance exporteren
● Restore: via Bestand -> Appliance importeren

● Als je VM met Snapshots wilt exporteren gaat dit niet via Bestand -> Appliance 
exporteren
Kopieer hele map van de VM. Staat meestal in ~/VirtualBox Vms
Plak deze map op de (fysieke) computer waarop je de VM wilt gebruiken.
Dubbelklik na kopiëren op het .vbox bestand. VM staat daarna in de lijst met VM’s.



Demo

● Virtuele computer configureren
● Aanpassen instellingen
● Virtuele computer starten
● Snapshots en klonen
● Backup & restore



Links

● VirtualBox website: https://www.virtualbox.org/
● VirtualBox documentatie: https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation
● VirtualBox downloads: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

https://www.virtualbox.org/
https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads


Vragen / opmerkingen?



Volgende sessie installatie Rpi OS

● Door: André van Vlaanderen
● Download alvast Rpi OS voordat de sessie begint, via de 

NLLGG website of http://192.168.16.100
● Wifi gegevens:

5 GHz 5 GHz 2.4 Ghz
SSID rpinllgg rpi-nllgg nllggrpi
Wachtwoord gebruikrpios gebruikrpios gebruikrpios

● Vraag hulp als je er niet uitkomt met downloaden.

http://192.168.16.100/
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