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Inleiding 
Voor u ligt een document met daarin korte samengevoegde handleidingen over het gebruik van de 

webmail van Dussense Boys.  

Account 
Wanneer u dit document leest bent u in alle waarschijnlijkheid in het bezit van een actueel 

emailaccount voor de website van Dussense Boys. Men ontvangt namelijk een gebruikersnaam 

(emailadres) en een wachtwoord, zodra men bepaalde functies binnen de club vervult. 
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Inloggen met uw gebruikersaccount 
 

1. Surf naar http://mail.dussenseboys.nl   

 

 

2. Voer uw emailadres in, aangevuld met uw wachtwoord en klik op “Inloggen”. 

 
 
Zodra je ingelogd bent zul je een soortgelijke weergave in beeld te zien krijgen zoals de afbeelding 
hieronder. 

 

http://mail.dussenseboys.nl/
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Introductie webmail 
Om je wegwijs te maken binnen de Webmail ontleden we voor jou de verschillende functies en 

onderdelen. 

 

1. Een overzicht van de beschikbare mappen in je mailbox.  

2. Ververs/herlaad de mailbox of betreffende map waar je je in bevindt.  

3. Maak een nieuw e-mailbericht aan.  

4. Beantwoord (reply) een e-mailbericht naar enkel de afzender van het bericht waar je op wilt 
reageren Hierdoor wordt een nieuw e-mailbericht opgesteld als antwoord op het ontvangen 
bericht.  

5. Beantwoord (reply) een e-mailbericht naar alle geadresseerden van het bericht (incl. CC of 
BCC). Hierdoor wordt een nieuw e-mailbericht opgesteld als antwoord op het ontvangen bericht 
waarbij alle geadresseerden al voor je worden ingevuld.  

6. Stuur een bericht door (forward) naar een nieuw in te voeren geadresseerde. Hierdoor wordt 
een nieuw e-mailbericht opgesteld met als inhoud het originele bericht die je kunt doorsturen 
naar een door jou in te vullen geadresseerde.  

7. Verwijder een of alle geselecteerde berichten. Hierdoor wordt het bericht of worden de 
geselecteerde berichten die verwijderd mogen worden verplaatst naar de prullenbak (een map 
in je mailbox). Vanuit de prullenbak kun je vervolgens de betreffende berichten definitief laten 
verwijderen, door de prullenbak te legen. Wees wel voorzichtig met het definitief 
verwijderen van e-mailberichten aangezien dit kan leiden tot dataverlies en frustratie.  

8. Markeer een e-mailbericht als gelezen, ongelezen, met ster of zonder ster. Dit is enkel een 
vorm van weergave voor jou als eigenaar van de mailbox om overzicht te creëren in de 
mailbox.  

9. Overige opties:  
 Printen  
 Opslaan als .eml bestand, dit kun je beschouwen als een export van een e-

mailbericht en opslaan buiten de mailbox om zoals op je eigen computer.  

 Als nieuw bewerken houdt in dat je een e-mailbericht in het geheel kunt bijwerken 
om het vervolgens als een nieuw e-mailbericht te verzenden.  
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 Toon bron geeft je de mogelijkheid om de "e-mail headers" te bekijken, dit zijn 
gegevens die je kunt vergelijken met een digitale e-mail vinger afdruk van dat 
specifieke e-mailbericht.  

10. Selecteer opties die je kunnen helpen bij het selecteren van e-mailberichten in een 
lijstweergave.  

11. Een adresboek behorend bij de betreffende mailbox.  

12. Diepgaande instellingen van de betreffende mailbox. Wees voorzichtig met het maken van 
wijzigingen, dit kan negatieve gevolgen hebben op de werking van de gehele mailbox.  

13. Toon een verkort voorbeeld venster onderaan de pagina met de inhoud van een geselecteerd 
e-mailbericht.  

14. Een snelkoppeling om de mappen van je mailbox te beheren, dit kan ook vanuit de 
"Instellingen" => "Mappen". 

 

Een e-mailbericht opstellen 
Klik op het icoon om een nieuw e-mailbericht aan te maken. Dit is icoon nummer 3 in de 
bovenstaande afbeelding. 
 

 

Uitleg interface 
Wanneer je een emailbericht zal opstellen, of een bestaande email zal beantwoorden, of 

doorsturen, komt men in een vergelijkbaar onderstaand scherm terecht.  
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1. Een overzicht van de ingevoegde bijlagen behorend bij dit bericht. 

2. Optie om een bijlage toe te voegen. 

 Houd er wel rekening mee dat het maximum (totale) bestandsgrootte 5MB is. Indien 

je grotere bestanden wilt verzenden kun je gebruik maken van services zoals 

https://www.wetransfer.com/ . 

 Indien je een Webhosting pakket afneemt kun je grote bestanden in een folder op de 

FTP omgeving van je Webhosting pakket plaatsen om vervolgens de links (URL 

verwijzingen) naar de betreffende bestanden te versturen naar je geadresseerden. 

 Indien je meerdere bestanden of bestanden hebt met een bestandsextensie dat 

gevoelig is voor blokkade, dan is het heel erg belangrijk om deze te comprimeren (in 

te pakken) in een .zip of een .rar bestand voordat je het toevoegt als bijlage. 

3. Annuleer, sla het bericht niet op en keer terug naar je mailbox. 

4. Verstuur het bericht. 

5. Controleer de spelling van het ingevoerde bericht, hier wordt uitgegaan van de taal dat is 

ingesteld in de instellingen (standaard is dit NL). 

6. Optie om een bijlage toe te voegen, zie bovenstaand nummer 2 voor bijzonderheden. 

7. Optie om een handtekening aan het e-mailbericht toe te voegen, deze optie is enkel te 

gebruiken als je een handtekening hebt ingesteld in de "instellingen" => "Identiteiten" => 

"Ondertekening". 

8. Optie om dit bericht als concept op te slaan, zodat het bewaard wordt en dit bericht op een 

ander moment kunt bijwerken en verzenden. 

9. Specifieke e-mailbericht opties. Standaard is dit correct ingesteld, maar je kunt indien nodig 

zelf een bepaalde instelling specificeren voor dit bericht. 

10. Verstuur het bericht. 
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Adresboek 
Standaard is de inhoud hiervan leeg, je kunt zelf handmatig je eigen adresboek opbouwen of 

gebruik maken van een .csv import optie om een reeds bestaande adresboek te importeren. 

 

 

Email in een Programma binnen halen (Outlook) 
Om je Dussense Boys email binnen te halen in een emailprogramma op je pc/telefoon/tablet dien 

je aanvullende instellingen op te geven. Let op, dit is voor de wat geavanceerdere gebruiker. 

Instellingen 
Alternatief webmail (mail op je pc/telefoon/tablet binnen halen) 

Gebruikersnaam is je mailadres: bijvoorbeeld “j.verhoeven@dussenseboys.nl ” 

Wachtwoord: heb je ontvangen of zelf ingesteld 

Inkomende e-mailserver 
Om met het e-mailprogramma bij de mailbox te kunnen van het e-mailadres zodat je berichten kunt 

ontvangen, dien je aan te geven welke e-mailserver er geraadpleegd mag worden voor dit account. 

Vul hier in: mail.dussenseboys.nl        (neem dit letterlijk over) 

Gebruik voor de inkomende IMAP e-mailserver poort: 143 (voor zowel pc/tablet/telefoon) 

Uitgaande e-mailserver. 
Om met het e-mailprogramma bij de mailbox te kunnen van het e-mailadres zodat je berichten kunt 

verzenden, dien je aan te geven welke e-mailserver er geraadpleegd mag worden zodat het e-

mailprogramma de berichten ernaar toe kan zenden. 

 

mailto:j.verhoeven@dussenseboys.nl
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Vul hier in: mail.dussenseboys.nl        (neem dit exact over) 

Gebruik voor de uitgaande IMAP e-mailserver poort: 587  (voor telefoons/tablets) 

      of  

Gebruik voor de uitgaande IMAP e-mailserver poort: 26 (voor pc) 

Aanvullend voor o.a. Outlook 

Server voor uitgaande email dient verificatie te hebben (In outlook 

 


