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Nova Launcher
Een ander uiterlijk voor Android

Ruud Uphoff

Android is het belangrijkste besturingssysteem aan het worden voor smartphones en
tablets, en zelfs mijn smart-tv is ermee uitgerust. Het leuke van Android is dat het
sterk verwant is aan Linux en dan verschijnen er dus vragen om een desktop zoals
KDE of Gnome. Ja, die zijn er ook wel,maar meer gericht op Android heten het

‘launchers’ en die zijn er te kust en te keur.
Echter, één steekt daar wat mij betreft ver bovenuit: Nova!

Nova is eenvoudig te installeren vanuit de Google Play Store.
Na het installeren is het niet meer dan een app. Gewoon
even starten en je apparaat heeft een ander uiterlijk. Een
aantal voorzieningen werkt alleen in Nova Launcer Prime en
dat moet betaald worden. Mijn ervaring is dat die € 5,‐ de
moeite loont.

Een bureaublad in plaats van startschermen

Wie veel apps gebruikt, en wie doet dat niet, bladert zich
vaak suf door de hele verzameling. En één startscherm is
vaak te klein om alle koppelingen weer te geven.

Natuurlijk kun je soortgelij‐
ke apps op de meeste appa‐
raten wel koppelen in een
map, maar Nova geeft je
veel uitgebreidere moge‐
lijkheden. Even het belang‐
rijkste in het kort:
• Zelf het bureaubladraster

bepalen. Nova laat je zelf
bepalen hoeveel regels
en kolommen op elk
startscherm verschijnen.

• Elke koppeling een picto‐
gram naar keuze. Je kunt
elke koppeling op het
startscherm voorzien van
een eigen pictogram.

• De naam van elke koppe‐
ling zelf kiezen. Als je in
plaats ‘Telefoon’ liever
‘Bellen’ wilt zien staan,
of iets anders, dan kan
dat allemaal.

• Koppelingen samenvoegen in mappen. Dat kan meestal
ook wel zonder Nova, maar nu kun je voor elke map het
uiterlijk meer gedetailleerd zelf kiezen.

• De grootte van de teksten bepalen. En dat inclusief een
beperkte keuze uit lettertypen.

• De onderste rij als ‘Dock’ gebruiken. Daarover eerst meer.

Dock

Nova gaat anders om met de onderste regel op het start‐
scherm. Standaard, dus zonder Nova, maakt die regel geen
deel uit van de startschermen, maar wordt die gereserveerd
voor een paar koppelingen naar apps die vreselijk belangrijk
zijn. Onder Nova is die regel er nog steeds, maar die heet in
de configuratie nu ‘Dock’. En nu heeft ie ineens veel meer
mogelijkheden.

Je kunt de regel nu een geheel eigen leven geven, bv. een
geheel eigen uiterlijk. Of andere kleuren voor tekst en
achtergrond. Dock kan zelf uit meerdere pagina’s bestaan en
je kunt bepalen hoeveel koppelingen per pagina er zijn. Maar
er is ook nog de mogelijkheid Dock helemaal uit te schake‐
len. De regel wordt dan een gewone regel van het start‐
scherm.

Mappen maken en beheren

Een nieuwe map ontstaat zodra een koppeling naar een an‐
dere wordt gesleept. En map bevat altijd minimaal twee
items, want zodra een van de twee laatste koppelingen
wordt verwijderd, wordt de map zelf verwijderd en blijft de
laatste koppeling als los item op de startpagina staan. Om
een koppeling aan een map toe te voegen, sleep je hem er
gewoon naartoe.
Door een map iets langer aan te raken (long tap) verschijnt
er een menuutje met de keuzes Bewerken en Verwijderen.
Met die laatste moet je oppassen, want Nova is gericht op
snelle bediening zonder gezeur van ‘weet u het zeker’. Dat is
even wennen: je moet gewoon bewust bezig zijn.

Kies je voor be‐
werken, dan
krijg je afbeel‐
ding 2, waar je
de naam van de
map kunt aan‐
passen. Je kunt
een speciale ac‐
tiviteit instellen
die je start door

even over de map te vegen. Wil je die veegactie gebruiken
om de map te openen, dan zet je eenvoudig het schakelaar‐
tje om. Vervolgens kun je aangeven wat er dan moet gebeu‐
ren als je de map alleen maar aantikt. Daar heb je de keuze
uit een omvangrijke lijst van mogelijkheden. Zo heb ik een
map ‘Systeem’ gemaakt waarin mijn antivirussoftware, de
systeeminstellingen, de instellingen van Nova en nog wat
zelden gebruikt spul staan. Maar als ik erop tik gaan de in‐
stellingen van Nova open.

Als je op het pictogram tikt, heb je diverse mogelijkheden
om het pictogram te veranderen. Een daarvan is het gewone
standaardpictogram dat je zou krijgen zonder Nova, maar
ook daarin heb je nog keuzemogelijkheden.
Open Nova Instellingen ‐> Mappen en je kunt in de boven‐
ste helft van het menu kiezen uit verschillende vormen voor
de standaardpictogrammen, als je die nog wilt gebruiken.

De onderste helft van het menu is veel belangrijker. Je kiest
daar de inwendige achtergrondkleur en transparantie van al‐
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le mappen. Je kiest daar ook de omvang van de pictogram‐
men binnen in de map, tussen 70% en 150%, alsmede of die
pictogrammen een onderschrift (label) moeten hebben. Zo
ja, dan ook welk lettertype, kleur en grootte, en schaduw.

De geopende map
(afbeelding 3) biedt ook
nog de mogelijkheid de
naam te veranderen en
heeft rechts onderaan
een klein menuutje (de
drie punten) waar je
via een tap (aantikken)
de inhoud van de map
alfabetisch kunt sorte‐
ren. Het slimste regel‐
tje heet Apps selecteren
en laat je uit de ver‐
zameling apps die op
het systeem staan er
een of meer selecteren

en toevoegen aan de map. Veel handiger dan al dat gesleep.

Het functiemenu van elke koppeling

Als je lang drukt (tapt) op een koppeling – een afzonderlijke
of één in een map – verschijnt het menu van afbeelding 4.

En dat is een stukje ‘Nova power’,
want je kunt daar even snel heel han‐
dige dingen doen. Om te beginnen de
optie Bewerken. Dat levert een menu
opdat veel lijkt op dat van afb. 2,
maar dan zonder de regel die speci‐
fiek is voor een map. Je kunt hier bij
de koppeling een ander label
schrijven, een ander pictogram kiezen
of een veegactie toevoegen.
De optie Verwijder wist alleen de
koppeling, maar er is ook de regel In‐
stallatie en daarmee kun je de app
helemaal van het systeem verwijde‐
ren. Deze operatie wordt wel door

Nova geverifieerd. Ten slotte is er de optie AppInfo, die je
rechtstreeks naar de plek brengt waar je de app gedwongen
kunt stoppen, de informatie en caches kunt wissen, etc.

Het bureaublad instellen.

Al snel heb je nog maar één startscherm, waarin alle koppe‐
lingen naar je apps nu logisch in mappen zijn gegroepeerd.
Nova noemt dat het Bureaublad. Je richt het in vanuit Nova
Instellingen ‐> Bureaublad.
Om te beginnen: de optie Bureaubladraster, zie afbeelding 5.

Je kunt hier de indeling van het
scherm in regels en kolommen hele‐
maal naar je eigen hand zetten. Uit‐
eraard zijn er de beperkingen van
de verkoper die tegen de dame
sprak: ‘Nee mevrouw, schoenen die
van binnen groot zijn, maar van bui‐
ten klein, die hebben we even niet.’
Op een fijn raster kun je geen grote
pictogrammen hebben. Maar met de
kleinste pictogrammen op een raster
van zeven regels, dus 42 locaties,
kan iedereen in feite alles op één
bureaublad kwijt. En dat is exclusief
de dock waar je ook zes pictogram‐
men op een pagina kunt zetten.
Kortom, van handig tot onzinnig is
alles mogelijk.

In het menu Bureaublad vinden we verder de optie Icoon
Layout (afbeelding 6) waar we de grootte van de pictogram‐
men, kunnen instellen, net als lettertype, kleur, schaduw en
grootte van de labels, als je die inschakelt. En hier zie je hoe
de grootte van de pictogrammen een kleiner maximum ken‐
nen, naarmate je een fijner raster hebt ingesteld. In het
menu Bureaublad kun je nog een aantal nuttige details vin‐
den, die ik hier niet allemaal ga noemen. Bekijk het gewoon
eens.

Door je collectie Apps bladeren

In het menu Nova Instellingen ‐> Menu App & Widget dra‐
wers kun je instellen hoe door de verzameling apps wordt

gebladerd. Ook hier
is het raster in te
stellen en of je
verticaal of ho‐
rizontaal door de
verzameling apps
bladert. Je kunt ze
ook in een alfabe‐
tische lijst, dus in
regels onder elkaar
zetten. Er is veel
meer.

Verder is dit menu
iets waar je eens in
een verloren uurtje
stap voor stap
doorheen moet
gaan, om te ont‐
dekken wat de vele
instellingen doen.
Doen! Anders komt
er een moment dat
je iets met apps
wilt doen, zoals
uitschakelen of
verbergen, waarbij
je je mottig zoekt!

Eigen pictogrammen maken en kiezen

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is voor elke app wel
een leuker pictogram te bedenken dan er standaard aan
hangt.
Ik heb in de Galerij een afdeling Pictogrammen gemaakt en
heel veel afbeeldingen zijn gewoon op de pc met Google van
het internet geplukt. Op de pc gaat dat even handiger dan
prutsend op een telefoon. Je hebt daar meer middelen om
plaatjes te bewerken en eventueel transparant te maken.
Breng de afmetingen terug naar 200x200 pixels, dat is altijd
groot genoeg, en ook klein genoeg, om geen bulk geheugen
op te vreten.
Je kunt de plaatjes kopiëren door je telefoon of tablet met
de USB‐kabel aan de pc te hangen en dan naar de map DCIM
te bladeren. Die is normaliter meteen te zien. Daarin maak
je een submap Pictogrammen. Plaats de plaatjes die je hebt
gemaakt in die map en ontkoppel je apparaat van de pc.

Als je nu aan een map of een afzonderlijke koppeling een ei‐
gen pictogram wilt hangen, open je de eigenschappen van
dat item en tik je op het pictogram, zoals we eerder in af‐
beelding 2 lieten zien.

Je krijgt een scherm met de titel Thema Selecteren en een
van de opties die je daar hebt is Galerij Apps ‐> Galerij.
Daar zul je nu een groep Pictogrammen aantreffen. Open
die en tap op het gewenste pictogram. Je kunt het plaatje
daar wat bijsnijden, maar het blijft vierkant. Tap op Klaar
en nogmaals op Klaar. En dan ís het ook klaar!
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