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Mac mini review

De vele reacties - zowel online als via de mail - op het artikel over het ge-
bruik van een Mac mini als audiostreamer geven aan dat het onderwerp 
voor zeer veel mensen érg interessant is. Daarom werd mij gevraagd om 
mijn recente ervaringen met het overstappen naar een Mac mini in mijn 
grote hifi-set te gaan bundelen in een artikel. Ter lering én vermaak, zoge-
zegd, want er is genoeg over te vertellen.

In dit artikel zal ik ingaan op allerlei zaken waar ik tegenaan gelopen bij 
bij het inrichten van mijn Mac mini als streamer. Vragen ten aanzien van 
de de gewenste specificaties van de Mac mini en de randapparatuur, af-
speelsoftware, bedieningssoftware, usb-dac’s, bekabeling en netwerk-
layout zullen aan bod komen, en waar dat nodig of handig is zal ik verwij-
zen naar eerder geschreven artikelen of naar producten in de webwinkel.

http://artsexcellence.com/site/mac-mini-als-audio-streamer/
http://artsexcellence.com/site/mac-mini-als-audio-streamer/
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Wat heb je nodig?

Uit de vragen die mij bereikten blijkt dat veel mensen in de veronderstel-
ling zijn dat je de allernieuwste en duurste Mac mini moet hebben om er 
fatsoenlijk mee te kunnen streamen. Laat ik beginnen met iedereen gerust 
te stellen, dat hoeft dus absoluut niet. Het is echter wel zo dat modernere 
Mac mini’s beter geschikt zijn. Laten we zeggen dat alle modellen die de 
platte, aluminium unibody behuizing en een dual-core processor hebben 
(vanaf juni 2010) goed als streamer te gebruiken zijn. Dat heeft vooral te ma-
ken met het nogal kleine RAM-geheugen (2GB) dat de eerdere modellen als 
maximum hebben, wat zeker voor het verwerken van HiRes audiobestan-
den aan de krappe kant is. Het hoeft het ook niet de duurste uit de serie te 
zijn. Je kunt met de instapmodellen uit de Mac mini serie prima vooruit, 
maar het is absoluut ook zo dat meer snelheid en meer rekenkracht door-
gaans een beter resultaat opleveren.

Meer snelheid kun je onder andere behalen door de standaard harde schijf 
te (laten) vervangen door een geschikt SSD exemplaar (Solid State Disc, of-
tewel een harde ‘schijf’ zonder bewegende delen - een soort mega-USB-
stick eigenlijk). Of het voor de geluidskwaliteit nog wat uitmaakt is een on-
derwerp van hevige debatten, maar een SSD is in elk geval veel sneller en 
daarom kunnen programma’s die op die schijf ‘wonen’ sneller hun werk 
doen. Bovendien is hij echt volledig stil, ook al is de fluisterstille Mac mini 
met een ‘gewone’ harde schijf op een afstand van meer dan dertig centime-

ter al niet meer te horen. Wat ook helpt voor een probleemloze werking en 
betere geluidskwaliteit is een grotere rekenkracht. Die bereik je door het 
RAM-geheugen (ook wel het ‘intern geheugen’ genoemd) te vervangen 
voor de grootst mogelijke waarde die in jouw model Mac mini kan. Het ver-
vangen van de harde schijf is een ingewikkeld werkje dat je het beste kunt 
uitbesteden aan een Mac-expert, maar het vervangen van de insteekmodu-
les waarop zich het RAM geheugen bevindt is zéér eenvoudig zelf te doen, 
wat natuurlijk kosten bespaart. Op Youtube zijn diverse duidelijke filmpjes 
te vinden waarin goed te zien is hoe dat moet. Het is een operatie van hoog-
uit vijf minuten.

Let wel op dat je het juiste geheugen koopt. Niet alleen de specificaties 
moeten kloppen, de modules moeten ook ‘Apple-certified’ zijn. Dat bete-
kent in feite dat Apple officieel heeft vastgesteld welke merken en types vol-
doen aan de eisen die zij stellen aan RAM-geheugen, en dat het ook perfect 
werkt. Doe jezelf een lol en bespaar hier niet op. Die paar tientjes verschil 
zijn natuurlijk peanuts, en het werkt gewoon stukken beter. Online leveran-
ciers van geheugen (vooral op sites als Ebay) nemen soms een loopje met 
die Apple-certificatie. Kies daarom voor merken als OWC of Crucial, en be-
stel bij voorkeur via de webshop van de fabrikant zelf of bij een vertrouwde 
Nederlandse webwinkel. Hou er wél rekening mee dat zelf importeren van-
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uit de Verenigde Staten de prijs flink (tot wel 40% extra) kan opdrijven van-
wege importheffingen en BTW.

Een kleine waarschu-
wing is hier overigens 
op zijn plaats: Apple 
heeft, met ingang van 
de eind 2014-serie, be-
sloten om het RAM ge-
heugen niet meer user 
upgradable te maken. 
In die modellen zit het 
geheugen op de print 
gesoldeerd, volgens 
Apple omdat je daar-

door een betere verbinding krijgt (wat technisch gesproken inderdaad zo 
is, maar het maakt érg weinig verschil). Ik heb het vermoeden dat Apple te-
veel mensen hun upgrades zelf zag uitvoeren, al dan niet met goedgekeurd 
geheugen. Via de officiële kanalen is de Apple-certified RAM vrij prijzig, 
soms wel 100% duurder dan wanneer je het zelf inbouwt. Als je deson-
danks per se het allernieuwste model wil kopen ben je dus gedwongen om 
vooraf na te denken over hoeveel RAM je nodig denkt te hebben. Helaas is 
het optimum (16GB) uitsluitend beschikbaar voor de twee duurdere model-
len uit de serie.

3

RAM-geheugen



MAC MINI REVIEW

Optimale settings?

Als je de Mac mini echt alleen maar als streamer wil gaan gebruiken en ner-
gens anders voor (wat ik aanraad) dan zul je flink aan de bak moeten met 
het uitschakelen van allerlei functies die voor een ‘gewone’ computer wél 
handig zijn, maar voor een als streamer ingerichte Mac mini alleen maar bal-
last veroorzaken in het processor- en geheugengebruik. Daar is in 2013 
door The Absolute Sound op zich al een uitstekende handleiding voor gepu-
bliceerd, maar dat is alweer een aantal Operating Systems geleden. Dus het 
leek me sowieso handig om die instellingen eens tegen het licht te houden 
qua actualiteit en alles naar OS X Yosemite én in het Nederlands te vertalen  
Komt-ie:

• Sluit je Mac mini aan op een beeldscherm en een USB-toetsenbord en 
een draadloze muis die niet op Bluetooth werkt. Hoe je je Mac mini kunt 
bedienen nadat hij is ingesteld en een plaatsje heeft gekregen in je hifi-
set bespreek ik later. 

• Sluit via  → Forceer Stop… (bovenste menubalk, uiterst links) eerst alle 
programma’s af die je niet nodig hebt om te streamen. In de meeste geval-
len staan daarna alleen Finder en je player-app open. Als je fatsoenlijk wil 
streamen doe je dat via een netwerkkabel, dus Wifi (en Bluetooth) schakel 
je uit via   →  Systeemvoorkeuren… of via de menubalk bovenin je 
beeldscherm. 

• Ga dan naar  → Systeemvoorkeuren → Spotlight en schakel daar alle (!) 
opties uit door de vinkjes weg te halen. 

• Zorg er vervolgens via   →  Systeemvoorkeuren →  Energiestand voor 
dat de computer nooit in de slaapstand terecht komt (bovenste schuifre-
gelaar helemaal naar rechts) en vink de optie uit waarmee de harde schijf 
indien mogelijk in de sluimerstand wordt geplaatst. In die stand worden 
namelijk de audio in/uitvoer via USB uitgeschakeld en dat kan bij bepaal-
de USB-da-converters leiden tot het wegvallen van de digitale ‘lock’, wat 
in sommige gevallen alleen kan worden opgelost door een volledige her-
start uit te voeren. Als je een SSD gebruikt is deze functie sowieso overbo-
dig. De optie Schakel sluimerstand uit voor netwerktoegang laat je juist 
aangevinkt staan.

• Schakel via   →  Systeemvoorkeuren →  Delen alle opties uit, behalve 
Schermdeling en eventueel Bestandsdeling, maar dat laatste alleen als je 
van plan bent om ook muziekfiles op je Mac mini op te slaan, wat ik af-
raad.

• Als je iTunes als speler wil gaan gebruiken, schakel daar dan via iTunes → 
Voorkeuren →  Afspeelvoorkeuren de optie’s Overvloeien, Optimaliseren 
en Geluidscontrole uit.

• Zorg ervoor dat de speler van je keuze in de Dock staat. Als hij daar niet 
automatisch staat moet je het start-icoon erheen slepen vanuit de map 
Programma’s. Kies vervolgens via een ‘right-click’ op het icoon in de Dock 
Opties → Open na inloggen. Als je je Mac mini dan een keer moet herstar-
ten opent automatisch je favoriete speler.

• Kijk daarna voor de zekerheid nog een laatste keer via   →  Forceer 
stop… of er nog programma’s openstaan.

Als je al deze stappen hebt gevolgd staat je Mac mini optimaal ingesteld 
om muziek te streamen.

4

https://www.artsexcellence.com/downloads/brochures/TAS-Mac-settings.pdf
https://www.artsexcellence.com/downloads/brochures/TAS-Mac-settings.pdf


MAC MINI REVIEW

Alles op afstand bedienen?

Als je de Mac mini zonder beeldscherm bij 
je hifi-set wil plaatsen (en dat wil je…) zul je 
hem op de één of andere manier op af-
stand moeten kunnen bedienen. Daarbij 
maak ik even onderscheid tussen het bedie-
nen van de Mac zélf en de het bedienen 
van de speler-app. Natuurlijk kun je je Mac 
mini met een HDMI kabel op je televisie aan-
sluiten en een draadloos toetsenbord en 
muis binnen handbereik leggen, maar dan 
moet je maar net een HDMI ingang over 

hebben op je TV. Bovendien werkt het draadloze toetsenbord via Bluetooth 
en dat hadden we net uitgeschakeld, weet je nog? Je zult dus naar andere 
oplossingen moeten zoeken, en gelukkig zijn die er. Als je elders in huis een 
Mac met beeldscherm hebt staan kun je daar heel eenvoudig via Finder de 

schermdeling inschakelen zodra de Mac mini 
is aangesloten op je netwerk. Als je in de lin-
ker navigatiekolom bij Gedeeld kijkt zou je 
hem moeten zien staan. Klik op de naam van 
je Mac mini en klik vervolgens rechtsboven op 
de knop Deel scherm… Er opent zich dan een 
venster waarin je het geopende programma 
op je Mac mini (of de desktop) kunt zien. Waar-
om het precies zo is durf ik niet te zeggen, 
maar de beeldverbinding met je Mac mini via 
schermdeling wordt stabieler en sneller als de Mac mini zelf ook op een 
beeldscherm is aangesloten. Het verschil is echter niet zo heel erg groot en 
er is best mee te werken. En als het goed is hoef je de schermdeling sowie-
so niet vaak te gebruiken. Als je het onhandig vindt om steeds een andere 
Mac op te starten als je even in je Mac mini wil kijken, en je beschikt over 
een iPad, dan kun je de gratis app VNC Viewer (van RealVNC) downloaden 
in de Appstore. Deze remote-viewer werkt erg fijn als je eenmaal gewend 
bent aan de bediening. Ik gebruik deze app als het nodig is veel liever dan 
mijn MacBook Pro op mijn werkkamer, die ik vooral in de avonduren liever 
uit heb staan. De bediening van je speler is weer een ander verhaal, dat ik in 
het volgende hoofdstukje zal toelichten.
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Welke speler gebruik je?

Het ligt om een heleboel redenen voor de hand 
om iTunes als speler te gaan gebruiken, zeker 

als je dat programma al gebruikt om je mu-
ziek- en beeldbestanden te beheren. En op 
zich is er niks mis met iTunes. Alleen is het 
niet de best klinkende speler en je kunt er 
geen FLAC mee afspelen. Over de alternatie-

ven voor iTunes heb ik eind 2013 al een keer 
een artikel geschreven en daaruit blijkt dat in 

de situatie van een stand-alone Mac mini met iTu-
nes als player de keuze op Audirvana of Amarra zal moeten val-
len. Die spelers kunnen namelijk allebei als schil om iTunes worden ge-
bruikt waardoor de bediening via iTunes blijft lopen en er geen gewenning 
aan een nieuwe interface nodig is. Een ander (en behoorlijk groot) voordeel 
is dat deze programma’s zich automatisch de aan de resolutie van de ge-

speelde bestanden aanpassen en dat ze FLAC lusten. Als je per se ook DSD-
bestanden wil kunnen afspelen moet je vooralsnog voor Audirvana kiezen. 
De bediening van iTunes op afstand kun je dan doen met Apple’s eigen pro-
gramma Remote, wat uitstekend werkt.

Als je (net als ik) niet zo’n fanatiek gebruiker bent van iTunes en het aan-
durft om een stapje verder te gaan kun je JRiver gaan gebruiken. Inmiddels 
is daarvan de versie MC20 uit en die is geweldig. Klankmatig doet hij abso-
luut niet onder voor Audirvana of Amarra en er zijn nog wat meer voorde-
len. Zo hoef je voor JRiver geen aparte iTunes bibliotheek aan te leggen en 
kun je er FLAC en DSD mee afspelen. Er kan nog veel meer mee (bijvoor-
beeld upsampling) maar daar kom ik in een ander artikel misschien nog wel 
eens op terug. De bediening van River doe je met de uitstekende JRemote 
app van Banjo Media. Vooral op de iPad is die app (die ongeveer een tientje 
kost) een genot om mee te werken. Intuïtief en flexibel en mooi stabiel.
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Extra informatie

Alle toegepaste links op een rijtje:

Apple Mac mini 
Mac mini als audio streamer 
The Absolute Sound tips and tricks 
VNC Viewer om je Mac mini te bedienden 
Alternatieven voor iTunes  
Apple iTunes  
Audirvana Plus 
Amarra  
JRiver MediaCenter  
JRemote app

 
Wil je nog meer weten over hoe je een Mac mini optimaal als streamer kunt 
gebruiken? Lees dan hier het tweede deel van deze review.
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