
Copyright: DOSgg ProgrammaTheek BV

 

2007 2  SoftwareBus 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――�  26  �――――――――――――――――――――――――――――――――― 

��������

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------� Ubuntu-ervaring 

Florus Vogelaar 

 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nu er op die mooie DVD een volledige 

distributie van Ubuntu zat, heb ik het 

maar eens gewaagd het op mijn Windows-

laptop met WindowsXP Home te installe-

ren. 

Nu er wat mee gespeeld te hebben wil-

de ik toch maar weer terug naar de oude 

situatie, maar er stond niet in de Soft-

wareBus hoe dat zou moeten. 

Vandaar dat ik nu mijn ervaring hoe ik 

dat voor elkaar heb gekregen, met jullie 

wil delen. 

Gelukkig was ik in het bezit van Partition 

Magic, waarmee ik de Ubuntu-partitie 

weer kon verwijderen en aan mijn Win-

dows partitie kon toevoegen. 

Helaas was dat niet voldoende, want na 

weer opgestart te zijn kwam ik niet in 

Windows maar bleef de computer han-

gen met de melding van ‘Grub’ dat het 

besturingssysteem niet gevonden kon 

worden. 

Tja, toen wist ik het weer: ik was mijn 

Master Boot Record (MBR) kwijt. Een 

beetje dom, ik had dat ook niet eerst 

gekopieerd, toen ik Ubuntu erop zette. 

Een nieuwe installatie bood geen uit-

komst, dezelfde melding kwam weer te-

rug. 

Met wat nadenken hoe ik dat vroeger  

ook weer deed kwam ik tot de volgende 

oplossing. 

Met een opstart-floppy van Windows’98 

in de floppy drive opstarten, nadat ik 

dat in de BIOS zo had ingesteld. Aange-

komen in de A:\  kon ik met het com-

mando ‘Fdisk /MBR’ de zaak weer in or-

de krijgen. Na het opnieuw opstarten 

van de harde schijf, in de BIOS weer zo 

ingesteld, was de melding van ‘Grub’ 

verdwenen, ziedaar de oplossing. 

 

Gelukkig had mijn laptop een floppy dri-

ve want anders had in van de opstart-

floppy eerst nog een CD-ROM moeten 

maken om zo te kunnen opstarten en 

het MBR te herstellen. 

Voor bezitters van WindowsXP Pro kan 

er een herstelconsole geïnstalleerd wor-

den, waarmee direct het MBR hersteld 

kan worden. Als u via zoeken op internet 

even intikt ‘herstelconsole’, krijgt u 

netjes in het Nederlands uitleg van Mi-

crosoft hoe u die herstelconsole kunt in-

stalleren en met ‘fixmbr’ de zaak weer 

in orde maakt. 

Indien u er met de beschrijving van deze 

ervaring niet uitkomt, kunt u altijd de 

VraagBaak van hcc!DOSgg bellen op num-

mer 0317 - 707425 of 0317 - 707426. 

Veel succes. 
 

 

Bezorg de SoftwareBus  

 

Schrijf ook eens wat!Schrijf ook eens wat!Schrijf ook eens wat!Schrijf ook eens wat!    

Kopij is altijd welkom.  
Lees ook nog een keer 
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