
Aanmaken DTY e-mail account 
 

Dit is een handleiding om er voor te zorgen dat je DTY e-mail automatisch binnenkomt in je 

inbox van Outlook Express. Hiervoor moet je twee dingen doen. Als eerste je nieuwe 

wachtwoord instellen en als tweede een extra account maken in Outlook-Express (of een 

ander e-mail programma).  

 

Wijzigen van je wachtwoord. 
Ieder lid heeft een DTY e-mail adres gekregen. Het wachtwoord van dit e-mail adres is te 

vinden in de e-mail die je hierover hebt ontvangen. Om dit wachtwoord te wijzigen moet je 

eenmalig de volgende actie uitvoeren. Namelijk: 

1 – Ga naar het volgende Internet adres: http://webmail.dty.nl 

2 – Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in zoals genoemd in de ontvangen e-mail om aan 

te melden aan webmail. 

3 – Klink in het menu aan de linkerzijde op “Mijn account” en vervolgens op “Wachtwoord” 

 

 
 

4- Vul het huidige wachtwoord in (waarmee je net bent aangemeld)  en twee maal je nieuwe 

wachtwoord en klik op “change Password”. Je hebt nu je wachtwoord aangepast. Je kunt nu 

alle windows sluiten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Een account aanmaken in Outlook Express 
Om te zorgen dat Outlook Express automatisch je DTY e-mail binnenhaalt moeten de 

volgende stappen worden uitgevoerd. 

1 – Open Outlook Express. 

2 – Ga naar “Extra” en klik op “Accounts”. 

 

 
 

 

3 – Klik op het tabje “E-mail”. In het scherm wat je nu krijgt (Zie hieronder) zul je al een 

bestaand e-mail account zien (In dit geval “mail.xs4all.nl”). Klik op de knop “Toevoegen”. 

Klik vervolgens op E-mail. 

 
 



4 – Vul in dit scherm je naam in en klik op “Volgende”. 

 

 
 

 

 

5 – Vul in dit scherm je e-mail adres in en klik op volgende. 

 

 
 



6 – Vul in dit scherm bij inkomende e-mail “mail.dty.nl” in. Vul bij SMTP-server de naam 

van de SMTP server van jouw Internet leverancier in.  

Dit zou kunnen zijn (leverancier afhankelijk): 

- smtp.quicknet.nl 

- smtp.xs4all.nl 

- post.demon.nl  

- smtp.zonnet.nl  

- mailhost.hetnet.nl  

- smtp.chello.nl  

- smtp.casema.nl  

- smtp.wanadoo.nl  

- mail.home.nl  

- smtp.tiscali.nl  

- smtp.tele2.nl 

- mail.zeelandnet.nl  

- smtp.12move.nl  

 

Mocht je niet weten welke SMTP server je moet invullen dan kan je dit vinden op de website 

van je Internet leverancier. Je kan ook kijken welke SMTP server is ingevuld in je bestaande 

e-mail account. 

 

Als beide servers zijn ingevuld klik dan op “volgende”. 

 

 
 

 

 

 

 



7 – Vul in dit scherm je accountnaam (is je e-mail adres) in en je wachtwoord (welke je net 

gewijzigd hebt….zie vorig hoofdstuk). Vergeet niet het vakje “Wachtwoord onthouden” aan 

te vinken. Klik vervolgens op “Volgende”. 

 

 
 

 

8 – Je account is nu gereed en je krijgt het volgende scherm te zien. Klik op voltooien. 

 

 



9 – Indien nodig kan je nog aangeven wat je meest gebruikte (standaard) e-mail adres wordt 

door het bewuste e-mail adres te selecteren (in dit voorbeeld “mail.dty.nl”) en op “Als 

standaard instellen” klikken. Dit is natuurlijk je eigen voorkeur en niet noodzakelijk. Klik op 

“Sluiten” om het scherm te sluiten. 

 

 
 

 

10 – Sommige leden hebben meerdere DTY e-mail adressen. Bijvoorbeeld 

helmduiken@dty.nl, penningmeester@dty.nl etc.. Deze mensen moeten bovenstaande 

procedure voor elk e-mail adres uitvoeren. 

 

 



Een e-mail versturen 
 

Een e-mail versturen gaat op dezelfde manier. De enige verandering is dat je bij het aanmaken 

van een e-mail kunt kiezen welk e-mail adres je als afzender kiest. Dit doe je door op het 

selectieblokje in de “van:” balk te klikken. Iedere nieuwe e-mail wordt standaard verzonden 

met het e-mail adres wat je in stap 9 op de vorige bladzijde als standaard hebt ingesteld. 

 

 

 
 



Een e-mail ontvangen 
Het ontvangen van een e-mail gaat op dezelfde manier. Alle e-mail van alle e-mail account 

komen nu samen in je inbox binnen. 

 

 

Virus scanner 
Alle e-mail die binnenkomt op een DTY e-mail adres wordt altijd en automatisch 

gecontroleerd op virussen. Deze virusscanner is altijd up-to-date en zal dus ook de 

allernieuwste virussen tegenhouden. Ook alle e-mail via de DTY mailgroep wordt 

gecontroleerd op virussen. 

 

SPAM 
Spam is een steeds groter wordend probleem op Internet. De beste manier om spam te 

voorkomen is je e-mail adres met zorg gebruiken. Vul niet overal klakkeloos je e-mail adres 

in maar denk hier eerst even over na. Gebruik desnoods een gratis e-mail adres (Gmail, 

Hotmail freemail etc..) die je later kan wissen.  Er zijn bedrijven die veel geld verdienen met 

het verkopen van hun e-mail bestanden. Ja, ook gerenommeerde bedrijven zoals marktplaats, 

e-bay en bol.com verkopen hun e-mail bestanden aan de goed betalende reclame bureaus. 

 

Alle DTY e-mail wordt gecontroleerd op spam. Het blijft echter altijd moeilijk om 

onderscheid te maken tussen spam en normaal e-mail verkeer. Het DTY e-mail filter staat 

redelijk passief om te voorkomen dat er te snel normaal e-mail verkeer wordt aangezien als 

spam. Mocht je veel last hebben van spam laat het mij weten. Dan kan ik voor jouw 

specifieke e-mail adres het spamfilter strakker zetten. 

 

 

 

De DTY mailgroep 
Ieder DTY e-mail adres zit standaard in de mailgroep. Je kan ook alleen maar met je DTY e-

mail adres berichten versturen naar de mailgroep. Alle andere e-mail adressen worden 

geweigerd.  Als je een bericht naar de mailgroep wilt sturen dan stuur je hem naar 

dtymail@dty.nl. 

 

 

Vragen 
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben dan hoor ik die graag. Veel 

succes en plezier met de dty e-mail adres. 

 

Ron van Vliet 

Ron.vliet@dty.nl 


