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QUICK REFERENCE
Het ultieme Linux naslagwerk
Deze handige quick reference is speciaal om je als beginner met Linux en Mint een stapje op weg te
helpen. Probeer alle sneltoetsen en opdrachten eens uit. Download deze pagina’s als pdf van onze
website www.linuxmag.nl en print het uit als handige naslag. Marcel Beelen

Deze quick reference bevat slechts een selectie van de mogelijkheden, die Linux Mint Cinnamon standaard heeft. Heb je aanvullingen,
correcties of tips voor een volgende versie van deze quick reference? Laat het ons weten!

LINUX MINT CINNAMON 18.2 - SNELTOETSEN
ENKELE STANDAARD DESKTOPAPPLICATIES
Tip: Druk op de Windows-toets en tik de genoemde zoektekst in!

VENSTERS EN WORKSPACES
Open het dialoogvenster Start op een applicatie om

Windows+cmd

Zoek en open Terminalvenster (opdrachtregel)

Windows+firefox

Zoek en start de Firefox-browser

Windows+gimp

Zoek en start image editor GIMP

ALT+F4

Sluit een venster

Windows+libreoffice

Zoek en start LibreOffice 5

ALT+F5

Herstel een venster naar het eerdere formaat

Windows+mozilla

Zoek en start de email/newsreader Mozilla

ALT+F7

Verplaats een venster

Zoek en start de tekstbewerker (Xed)

ALT+F8

Verander het formaat van een venster

Windows+pdf

Zoeken start de Documentenkijker (pdf-viewer)

ALT+F10

Maximaliseer een venster

Windows+pidgin

Zoek en start messenger Pidgin

ALT+Spatie

Toon het menu Window voor een applicatie

Windows+pix

Zoek en start fotoviewer Pix

ALT+TAB

Blader naar links door alle geopende vensters

Windows+print

Zoek en start Afdrukbeheer

CTRL+ALT+Omlaag

Toon alle applicaties op de actieve workspace

Windows+reken

Zoek en start de rekenmachine

CTRL+ALT+Links

Spring naar de workspace links

Windows+tom

Zoek en start notitie-applicatie TomBoy

CTRL+ALT+Rechts

Spring naar de workspace rechts

Windows+vlc

Zoek en start mediaplayer VLC

CTRL+ALT+Omhoog

Toon alle applicaties op alle workspaces

Windows+note

MEERDERE BEELDSCHERMEN
Tip: Als je meer dan één beeldscherm gebruikt, verplaats je heel
gemakkelijk vensters van het ene naar het ander scherm!
SHIFT+Windows+Links
SHIFT+Windows+Omhoog
SHIFT+Windows+Omlaag
SHIFT+Windows+Rechts

Verplaats een venster naar het tweede
beeldscherm links (indien aanwezig)
Verplaats een venster naar het tweede
beeldscherm erboven (indien aanwezig)
Verplaats een venster naar het tweede
beeldscherm eronder (indien aanwezig)
Verplaats een venster naar het tweede

ALT+F2

CTRL+Windows+Links
SHIFT+CTRL+ALT+Links
SHIFT+CTRL+ALT+Rechts
SHIFT+ALT+TAB
WINDOWS+D
WINDOWS+L
Windows+Links

beeldscherm rechts (indien aanwezig)
Windows+E

UITSCHAKELEN

opdracht uit te voeren

Plak een venster tegen de linkerzijde van het scherm (of
rechts, omhoog, omlaag met de andere cursortoetsen)
Verplaats het actieve venster een workspace naar links
(als die bestaat)
Verplaats het actieve venster een workspace naar
rechts (als die bestaat)
Blader naar links door alle geopende vensters
Toon het bureaublad en schakel weer terug naar de
vorige weergave
Het troubleshooting venster wordt geopend
Tile een venster tegen de linkerzijde van het scherm (of
rechts, omhoog, omlaag met de andere cursortoetsen)
Open bestandsbeheer

OPDRACHTREGEL

CTRL+ALT+DEL

Uitloggen

CTRL+ALT+END

Uitschakelen

CTRL+ALT+ESC

Herstart alleen het Cinnamon bureaublad

CTRL+ALT+L

Schermbeveiliging

CTRL+ALT+T

Open de opdrachtregel
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