
 

 

Rhino: Windows 7 installeren 

 
 
Al eerder schreef ik een artikel over het installeren van een Operating Systeem. In grote lijnen geldt 
dat artikel (verschenen is sw-bus 2005-2) nog steeds. Met dien verstande dat de partitiegroottes mee 
moeten groeien met de honger naar ruimte van  Vista en Windows 
7. Deze verhandeling gaat over het installeren van Windows 7 op 
een schone PC. Nu zul je zeggen: "Updaten? Dat kan toch ook?" Ja 
dat kan. Ik ben er echter geen voorstander van. Begin een nieuw 
systeem ook echt nieuw! 
 

Voorbereiding 
 
Heb je een bestaande PC met data, dan moet die data eerst 
worden veiliggesteld. De C: partitie waarop Windows 7 moet 
komen, dient schoon te zijn! Neem geen ballast en fouten mee van een eerdere installatie. Heb je 
niet een C: en een D: partitie, stel dan je eigen data eerst veilig op een andere locatie.  
Misschien is juist nu de tijd rijp om een nieuwe harde schijf te kopen voor de installatie van Windows 
7. Met de oude schijf gebeurt dan niets. Die is later weer aan te sluiten als 2e harddisk of koop er een 
behuizing omheen zodat die als verwisselbare schijf kan fungeren. Bijkomend voordeel is dat een 
nieuwe, grotere, schijf sneller is dan je oude schijf. Schijven zijn momenteel de bottleneck v.w.b. de 
snelheid van je systeem. Zit je goed in de slappe was, dan is te overwegen het Operating Systeem 
(OS) in zijn geheel op een 80Gb - of eventueel een 60Gb SSD te plaatsen. Een SSD is een Solid State 
Disk. Een schijf zonder bewegende delen. Een SSD is veel sneller dan de oude roterende schijven. 
Met een SSD wordt je systeem écht snel! De schijfcontroller op het moederbord is bij een SSD de 
bottleneck, niet de schijf zelf. Kies dan wel een SSD met de Intel X25-M controller! Hiermee hebben 
we ook de afmetingen voor de installatie partitie gezet. Kies daarvoor 80Gb aan ruimte. De andere 
partitie of andere schijf wordt dan voor de applicaties en de data gebruikt.  
 
Belangrijk is ook dat je meteen het meest recente BIOS installeert. Zelfs al heb je een nieuw systeem, 
dan eerst de site van fabrikant raadplegen of er een nieuw BIOS is. Dat voor de installatie 
aanbrengen op het systeem en de standaardwaarden van het BIOS kiezen. Vervolgens, indien 
mogelijk, de hardeschijf-controller zo instellen dat de AHCI modus staat ingesteld. Helaas is dat 
standaard nog lang niet altijd zo ingesteld.  
 

Veiligstellen gegevens 
 
Kies je voor een nieuwe harddisk, dan ben je snel klaar. Zo niet, dan alles veiligstellen dat uniek is op 
je thans gebruikte schijf. Denk daarbij aan: 

 Documenten 

 E-mail 

 Foto's en Films 

 Favorieten 

 Opgeslagen wachtwoorden 

 Allerlei instellingen 
 



 

 

Windows 7 kent Easy Transfer. Hiermee kan veel data en gegevens worden over gebracht. Easy 
Transfer kan worden gestart vanuit de \support\migwiz map op de installatie DVD. 
Meer informatie over veiligstellen van data zie de link van schoonepc.nl onderaan het artikel.  
 

Installatie overwegingen 
 
Installatie kan vanaf de DVD. De meeste mensen zullen daarvoor kiezen. Denk je vaker een installatie 

te doen of heb je een netbook zonder DVD-speler, dan is het de moeite waard om de DVD op een 

USB-stick te zetten. Voortaan kan dan, wanneer 

het BIOS het toestaat, vanaf de USB-stick de 

installatie uitgevoerd worden. Microsoft heeft een 

tooltje (zie de links) uitgebracht waarmee het 

aanmaken van een opstartbare USB-stick 

eenvoudig gaat. Mocht je de USB-stick ook willen 

gebruiken om andere versies van Windows 7 te 

installeren, dan eerst het bestand ei.cfg 

verwijderen uit de map: \sources. Vervolgens kun 

je bij installatie kiezen voor elke gewenste versie. 

Denk er wel aan dat de verstrekte sleutel alleen bij 

de versie past waarvoor die is gekocht. Een Home Premium-sleutel is niet te gebruiken voor een 

Ultimate of Professional installatie. Andersom ook niet! 

Windows 7 kent eigenlijk maar 2 verschillende DVD versies; een 32-bits - en een 64-bits uitvoering. 

De 64 bits uitvoering kies je alleen wanneer daar goede redenen voor zijn.  

Voordelen van de 64 bits versie: 

 Meer dan 4Gb geheugen kunnen adresseren. De 32 bits versie kan maximaal 3,2Gb RAM 

gebruiken. 

 De  64-bits versie van een programma willen/moeten draaien. Momenteel is dat nog zelden 

het geval. 

Beperkingen van Windows 7 X64 

 Windows 16-bits programmatuur werkt niet. 

 Er zijn minder drivers beschikbaar voor de 64-bits versie. 

De  installatiebestanden verschillen tussen de 32- en 64-bits uitvoering. De versies: Home Premium, 

Professional of Ultimate wordt bepaald door het bestandje ei.cfg. Voor het verwijderen van dat 

bestand uit een ISO is ook een tooltje (zie link onder het artikel) op het net verschenen.  

De installatie 
 

De installatie bestaat uit een paar eenvoudige 

schermen. Tricky is alleen de keuze voor de juiste 

partitie.  Allereerst moet de taal en het juiste 

Figuur 1 



 

 

toetsenbord worden ingesteld. Over het algemeen zal dat "Verenigde Staten (internationaal)" zijn.  

Na het accepteren van de licentievoorwaarden kiezen voor een "Aangepaste installatie". Nu komt 

het scherm waar de keuze voor de installatiepartitie kan worden gemaakt.  

In het voorbeeld wordt een lege schijf van 698Gb getoond. Het kan zijn dat je een gevulde schijf hebt 
die je wilt leegmaken, ook dat kan vanuit deze dialoog. Klik wanneer je figuur 2 ziet op 
"Stationsopties (Geavanceerd). 
 

 
Figuur 2 

 
Figuur 3 

Je krijgt nu meer opties. Klik op "Nieuw" en Kies minimaal 80Gb voor de installatiepartitie. Voer voor 
80Gb de waarde 81920 in. In het voorbeeld is de waarde voor 100Gb ingevoerd. 
 
Je krijgt een waarschuwing dat er een extra partitie van 100Mb wordt gemaakt voor de 
opstartbestanden van Windows 7. De systeembestanden  worden zo beschermd tegen 
kwaadwillendheid en ongelukjes.  
Naast de installatiepartitie maken we een partitie aan voor applicaties (programma's) en data (Mijn 
documenten etc...). Wanneer je alles goed doet wordt de indeling zoals getoond in figuur 4.  

 
 
 

 

Figuur 4 



 

 

Selecteer partitie 2 voor de installatie. Een klik op [Volgende] laat het proces starten. Nu is het tijd 
om de krant te lezen, je vrienden of je schoonmoeder te bellen. Even rust! Afhankelijk van de 
snelheid van de PC zal het hele proces tussen de 15 en 40 minuten duren. Na een herstart, wanneer 
het grootste deel van de installatie achter de rug is, worden gebruikersgegevens gevraagd en een 
naam voor de computer. Ofschoon ik normaliter aanraad om een sterk wachtwoord te kiezen, slaan 
we het nu over. We kiezen voor de gebruikersnaam, wel een gerelateerde, maar tijdelijke naam. 
Zodra het permanente account met een sterk wachtwoord is aangemaakt, zal dit account verwijderd 
worden. Heet je Piet Janssen, dan hier bv Janssen invoeren of Fam. Janssen. De reden hiervoor wordt 
verder in het verhaal helder. Wanneer de productcode wordt gevraagd, staat daar een vinkje dat 
aangeeft dat Windows  automatisch geactiveerd zal worden. Wil je dat (nog) niet, haal het dan weg! 
Misschien wil je alleen maar testen. In dat geval is het ook aan te raden geen productcode in te 
voeren. Dat kan altijd later nog. Zonder productcode heb je een probeerversie voor 30 dagen. 
 
Na een paar andere schermen, die voor zichzelf spreken, wordt gevraagd in welk type netwerk de 
computer komt te hangen: 

 Thuisnetwerk 
Dit zal meestal de keus zijn. Je wilt thuis immers graag bestanden en printers 
delen. Dit doe je wanneer je iedereen in het netwerk vertrouwd. Een Thuisgroep 
kan aangemaakt worden of het lid worden daarvan. 

 

 Bedrijfsnetwerk 
Niet van toepassing voor de meesten van ons. Gelijk aan Thuisnetwerk, maar het 
is niet mogelijk om een Thuisgroep te maken of hiervan lid te worden. 

 

 Openbaar 
Dit is de keuze voor op reis of wanneer u een netwerk met  onbekenden 
(Studentenhuis, Bejaardenflat) deelt. Dit is ook de keuze voor op de camping of in 
het café. Deze optie ook kiezen wanneer u rechtstreeks met het internet 
verbonden bent. Dus zonder router. Ook een goede instelling wanneer het de 

enige PC in het netwerk is. 
 

Ik kies "Thuisnetwerk". Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om een Thuisgroep aan te maken 
of, wanneer die al bestaat, de computer toe te voegen 
aan de al bestaande Thuisgroep. Dit is nieuw in 
Windows 7. Wanneer de Thuisgroep wordt aangemaakt, 
verschijnt het scherm zoals in figuur 5. Hier kan worden 
ingesteld welke typen bestanden op de PC gedeeld 
mogen worden met anderen. Kijk hier goed naar en zorg 
dat hetgeen u niet wenst te delen op een andere locatie 
(map) staat. 
Na dit ingesteld te hebben wordt een wachtwoord 
gegenereerd. Dit wachtwoord dienen andere Windows 
7 PC's in te geven op het moment dat ze lid wensen te 
worden van de aangemaakte Thuisgroep. Mocht het 
wachtwoord zoek raken, dan kan het later alsnog 

worden aangemaakt. Uiteraard kunnen de instellingen voor het netwerk en voor het delen met de 
Thuisgroep later worden gewijzigd in het Netwerkcentrum. 

  

Figuur 5 



 

 

De eerste start 
 
Nu Windows 7 in al zijn glorie staat te pronken, gaan we eerst zorgen dat alle nieuwe accounts op de 
D: schijf komen. Is de D: nog niet geformatteerd, dat dan eerst doen. Uiteraard formatteren we alles 
in NTFS-indeling!  
 
Om makkelijker een image van de systeemschijf te kunnen maken, is het wenselijk om zoveel 
mogelijk alle wisselende gegevens op de D: schijf op te slaan. Nieuwe programma's maar ook je eigen 
documenten. Het liefst ook al je profielgegevens onder Documents and Settings. Die staan onder 
Windows 7 op C:\Gebruikers (fysiek C:\Users). Om dit te bereiken, zal het register gewijzigd moeten 
worden. Daarin wijzigen we de opslagplaats voor de gebruikersgegevens. Na een herstart maken we 
dan het definitieve account aan en wordt het tijdelijke account verwijderd.  
Hoe gaan we dit doen: 
Allereerst een paar wijzigingen in de verkenner aanbrengen om de extensies van bestanden en om 
verborgen mappen te kunnen zien. Open de verkenner > Organiseren> Map- en zoekopties (figuur 6). 
 

 
Figuur 6 

In mapopties > Tabblad: Weergave > Vink in dat menu de volgend opties: 

 Extensies voor bekende bestandstypen verbergen: Uit 

 Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen: Uit 

 Verborgen bestanden, mappen en stations weergeven: Aan 
 
Start de registereditor onder het beheerderaccount: Start > tik in regedit [Enter]. Navigeer naar de 
sleutel: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList]. 
Wijzig hier de inhoud van ProfilesDirectory zodanig dat die naar een map op de D: schijf wijst. Ik kies 
daar altijd _Gebruikers voor. (Let op de underscore. Dit zorgt ervoor dat de map bovenaan komt te 
staan). Maar elke gewenste naam is toegestaan. Daarnaast moet ook de locatie van Public hierheen 
wijzen. Als het goed wordt uitgevoerd, ziet het er uit zoals in figuur 7.  
 



 

 

 
Figuur 7 

Nu moet de mappen "All Users", "Default" en  "Openbaar" ("Public") van de map C:\Gebruiker 
(C:\Users) worden gekopieerd naar de map op D:  
Nu herstarten en de gewenste account aanmaken met een sterk wachtwoord. Let er op dat dit 
account beheerderrechten heeft. Latere accounts als standaardgebruiker aanmaken.  Nu kan het 
initiële account verwijderd worden (met alle bestanden). Windows slaat nu alle profielgegevens op in 
de nieuw aangemaakte map. 
 
Ik kan me voorstellen dat niet iedereen alle profielinstellingen durft te verplaatsen. Wenselijk is 
echter wel om alle persoonlijke bestanden te verplaatsen. Het zijn de mappen die zich in de map: 
<Gebruikersnaam> bevinden.  
Standaard staan deze in de profielmap. Dat is niet de meest voor de hand liggende plek. Druk op 
Start en dan op de map met de naam van de gebruiker in het rechtermenu ("Uw persoonlijke map 
openen"). zie figuur 8. 

 
Figuur 8 

Maak voor het verplaatsen eerst een map aan op de D: schijf. Bijv. D:\NaamGebruiker. Open deze 
map in de verkenner en open ook de persoonlijke map (figuur 8). Selecteer nu de mappen in de 
persoonlijke map (Ctrl-A). Sleep deze bestanden met de Shift en LinkerMuisKnop (LMK) ingedrukt 



 

 

naar de nieuwe map. Nooit naar de root \ van een partitie slepen. Dat geeft problemen! Laat dan de 
muisknop los en de mappen worden verplaatst. Uiteraard kan het ook door knippen (Ctrl-X) en 
plakken (Ctrl-V).  
 
Wellicht dat je niet alle mappen in D:\Gebruikersnaam wenst. Stel je wilt de map Downloads wel 
direct in de root van D:. Dat kan. RechterMuisKnop (RMK) op "Downloads" > Eigenschappen > 
tabblad: Locatie en tik daar de gewenste plek (figuur 9). Ik verplaats de download-map naar een 
andere schijf E:\Downloads. 

 
Figuur 9 

 

  



 

 

Drivers 
 
Zonder de juiste drivers, functioneert niet 
alle apparatuur in en om de PC. In Windows 
7 zijn de meest belangrijke drivers 
meegeleverd. Met name zijn er veel drivers 
voor de netwerkkaart  aanwezig. Dat is ook 
wel zo fijn. Windows 7 kan dan via het 
netwerk op zoek gaan naar ontbrekende en 
bijgewerkte drivers. In Apparaatbeheer 
(Start > tik in: apparaat - figuur 10) kan 
gezien worden, door middel van een geel 
uitroepteken, welke apparaten niet goed 
herkend worden. In de meeste gevallen 
wordt via Windows Update de ontbrekende 
driver wel gevonden. Microsoft mag niet 
alle drivers leveren. In dat geval wordt op de 
taakbalk de meldingsvlag uitgestoken met 
daarin een tekst waar de driver kan worden 
gevonden. Mochten er na een dag nog 
ontbrekende drivers zijn, ga dan zelf actief 
op zoek, na eerst Windows Update 
handmatig uitgevoerd te hebben. De diverse 
sites van de fabrikanten geven uitsluitsel 
over actuele drivers. Haal liever een actuele 
driver van de site van de leverancier dan de 
meegeleverde drivers van CD/DVD te laden. 
Deze drivers zijn vaak niet actueel en de 
CD/DVD's hebben vaak de onhebbelijkheid 

om, wanneer je niet oplet, meer te 
installeren dan je wenst. 

Veiligheid 
 
Eigenlijk zou dit de eerste stap moeten zijn die je doorloopt nadat Windows 7 de eerste keer is 
opgestart. Standaard is Windows 7 uitgerust met een aantal beveiligingsmiddelen. Wat ontbreekt is 
een virusscanner. Daarvoor zijn de gratis producten van Avast, Avira, AVG, Microsoft Security 
Essentials (MSE) een uitkomst. Welke je kiest is een persoonlijke keuze. Mijn voorkeur gaat echter uit 
naar Avira of MSE. MSE omdat het simpel is en de trage Windows Defender ook vervangt. Avira 
vanwege de snelheid en omdat het in tegenstelling tot MSE ook op de een andere dan de 
systeemschijf wil installeren. Veiligheid in Windows 7 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Gebruikersaccountbeheer (UAC) 
UAC draagt er zorg voor dat, zelfs al ben je ingelogd met een beheerdersaccount, niet 
zondermeer alles toegang heeft tot systeem. Hierdoor kunnen ongewenste wijzigingen  
worden voorkomen. 
Zoals ik al in het vorige artikel schreef, staat UAC, onder druk van de publieke opinie, te laag 
ingesteld. Zet UAC in de hoogste stand. Start > tik in: UAC (figuur 11). In de standaard 

Figuur 10 



 

 

instellingen kan Malware het uitschakelen. Dat wensen we niet! 

 
Figuur 11 

 Windows Firewall 
Deze controleert de netwerkverbindingen standaard voor binnenkomend verkeer. De 
firewall kan ook zodanig worden ingesteld dat uitgaand verkeer ook in de gaten wordt 
gehouden.  

 Windows Update 
Wordt gebruikt voor het up-to-date houden van Windows. Veiligheidsgaten worden gedicht 
en drivers bijgewerkt. Ook extra functionaliteit kan worden toegevoegd. 

 Windows Defender 
Beschermt tegen spyware en adware. Niet tegen virussen. Het is een traag proces dat je 
liever niet wenst. Installeer je MSE als virusscanner, dan wordt Defender uitgeschakeld. Ook 
wanneer je een andere virusscanner installeert, adviseer ik om Defender uit te schakelen. 
Uitschakelen: Start > Configuratiescherm > Windows Defender. Ga naar Hulpprogramma > 
Opties > Administratorbevoegdheden > Verwijder het vinkje bij "Dit programma gebruiken". 

 Antivirus 
MSE is een goed product. Lekker snel en het detecteert volgens de testen prima. Helaas 
update MSE niet vaak genoeg. Gelukkig is daar een mouw aan te passen. In de installatie 
map van MSE "C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\  staat het programma: 
MpCmdRun.exe". Dat programma heeft een aantal opties. Eén daarvan is -signatureupdate. 
Dit zorgt ervoor dat het programma de meest actuele updates aanbrengt. De opdracht:  
"c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MpCmdRun.exe" -
signatureupdate  



 

 

in de Taakplanner aanbrengen, doet het dan automatisch. Triggers voor taakplannner: Bij 
opstarten, uitstellen 30 minuten. Herhaal elke 2 uur. (figuur 12). Taakplanner starten: Start > 
Tik in: taakplanner. 

 
Figuur 12 

 
Meer over veiligheid in het volgende artikel. 
 

Eigen Programma's 
 
Nu wordt het tijd om de eigen programma's te gaan installeren. Programma's installeren we op de D: 
schijf. We wilden immers de systeemschijf (C:) zo schoon mogelijk houden. Programma's installeren 
in d:\Program Files; hulpprogramma's worden in d:\Util geïnstalleerd.  
 
Windows 7 kent geen standaard e-mailprogramma meer. Dus een eigen keuze maken. Onderdeel 
van het additionele Live-pakket is Live-mail. Dit programma kan worden gekozen als mailcliënt. Mijn 
keuze is echter Mozilla Thunderbird. Een programma dat veel meer op het aloude Outlook-Express 
lijkt, maar veel fijner werkt. Het is uit te breiden met add-ons waarvan de NL-spellingscontrole een 
must is. Naast een mailcliënt installeer ik de volgende programma's. 

 Total Commander - De ultieme gereedschapskist voor de PC 

 BackUp programma's. Naast Windows 7 eigen backup de programma's  RsyncBackup en 
SyncBackSE 

 Branderprogramma's. Windows 7 kan zelf al heel veel op brandergebied, maar ik kan de 
programma's Burnaware free en ImgBurn niet missen 

 Notepad++ voor het bewerken van tekst en programmabestanden. 

 Codecs. Windows 7 kan al heel veel muziek en films decoderen. Maar niet alles en het codec 
model is niet geschikt voor andere afspeelprogramma's. Daarom kan ik ffdshow niet missen. 
Films speel ik af met Mediaplayer classic (mplayerc). Ik kan daar de films veel beter mee 
schalen dan met Microsofts player. 



 

 

 Voor het bekijken, bewerken en converteren van foto's kan ik niet zonder Irfanview en 
Picasa. 

 PDF's lezen is ook wel makkelijk. Adobe's reader vind ik veel te zwaar. Foxit reader, hoewel 
hier en daar nog wat buggy,  is een goed alternatief. 

 Wachtwoorden beheer ik met KeePass. 

 Als Office-pakket kies ik voor OpenOffice.org. Dat kan voor mij meer dan voldoende. Ook het 
uitwisselen met Word en Excel gaat mij goed genoeg. 
 

Alle overige programma's installeer ik op het moment dat ik er behoefte aan heb. Niet eerder. Het 
voorkomt dat ik dagen aan het installeren ben en tevens behoedt het voor het installeren van 
programma's die je al tijden niet meer gebruikt. 
 
Op de genoemde programma's kom ik uitgebreider terug in een later artikel. 
 
Nu Windows 7 in de basis is ingericht is het moment daar om een image van je systeemschijf te 
maken. Dit kan worden uitgevoerd met Windows eigen Back-up programma. Klik Start > Tik in: Back-
up. Kies nu Back-up maken en terugzetten. Ben je net nieuw bezig en staat er ook nog niet veel op de 
D: schijf, dan is de beste keuze: "Een systeemkopie maken". Wil je alleen de systeemschijf C: 
veiligstellen, dan kiezen: Back-up instellen > Kies een doelschijf of DVD's > Zelf bepalen > Kies enkel 
de C: schijf. Kies volgende en laat de Back-up uitvoeren. 

Vragen 
 
Mocht u naar aanleiding van deze artikelen vragen hebben, dan kunt u deze, als lid van de HCC 
stellen in de forums van de HCC. HCC!forums kunt u vinden op www.hccforums.nl. Er is zelfs een 
speciaal Expertforum voor Windows 7 waarin ik ook antwoord geef. 

Links 
 

 Veiligstellen persoonlijke data: http://www.schoonepc.nl/instal/backup.html  

 Windows 7 -> USB: http://sevenbits.nl/files/Windows7-USB-DVD-tool.zip 

 Verwijderen ei.cfg: http://code.kliu.org/misc/Windows 7utils/ 

 HCC!forums: http://www.hccforums.nl 

 Mijn eigen site: http://www.reindejong.nl 


