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Deze handleiding helpt je op weg bij het registreren van webhosting, domeinnaam, 
publiceren van je website, installeren van Drupal/Joomla/Wordpress/Magento, aanmaken en 
configureren van een e-mailadres.  

Wat is een webserver, webruimte en webhosting? 
 
Wanneer je een website maakt, wil je deze ook graag op internet publiceren. Hiervoor heb je 
webruimte nodig. Een webserver is een speciale computer 
die non-stop verbonden is met het internet. Deze servers 
hebben erg grote harde schijven. Wanneer je op deze harde 
schijf wat ruimte krijgt (100MB, 1000MB, …), dan spreek je 
over webruimte. Je moet de bestanden van je website op 
deze webruimte plaatsen en dan is je site online! 

Nu wil je nog graag het adres van je website vertellen. Elke 
server heeft een eigen nummer. Men noemt dit het ip-
adres. Zo heeft de server van google bijvoorbeeld het 
ipadres 66.102.13.104. Je kan dus naar google gaan via http://66.102.13.104. Maar dit 
onthoudt natuurlijk niemand. Daarom dat er een domeinnaam aan gekoppeld wordt. Bv 
google.com.  

Vroeger werd er wel eens webruimte gekocht en daarna een aparte domeinnaam. 
Tegenwoordig koopt men vaak webhosting. Dit is webruimte mét domeinnaam.  

Wist je dat je positie in google voor meer dan 20% bepaald wordt door een goed gekozen 
domeinnaam? Door er meerdere te kopen, vergroot je dus je kans op een goede ranking (= 
hoge positie tussen de zoekresultaten) 

Webhosting registreren 
 

Ga naar www.zelfhosting.com. Klik op webhosting. 

 



Webhosting bij zelfhosting.com  p 3/53 

Kies een pakket naar keuze. Het verschil zit vooral in het aantal MB’s. Maar ook in aantal e-
mailadressen, databases en subdomeinen.  

Vul nu je gegevens in. Vul deze gegevens correct in, want ze worden gekoppeld aan je 
domeinnaam.  

 

Lid van zelfstudie.be, dan krijgt u 10% korting.  

Na registratie krijgt u een mail met een factuur pro forma. Hierin staan de betalingsgegevens. 
Na betaling van de factuur, krijgt u een tweede mail. Hierin staan alle nodige gegevens: 
gebruikersnamen en wachtwoorden van FTP, controlepaneel, e-mailadres, enz.  

Een domeinnaam registreren 
 
Ga naar www.zelfhosting.com. Klik op Domeinnamen. 

 

Typ uw gewenste domeinnaam in. Typ enkel de naam in, zonder www en het domein .be, 
.nl, .com, .eu, .net of .org. 

Je kan controleren of je gewenste domeinnaam nog vrij is. 

 

Vervolgens kan je registreren. 

Vul nu je gegevens in. Vul deze gegevens correct in, want ze worden gekoppeld aan je 
domeinnaam.  
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Lid van zelfstudie.be, dan krijgt u 10% korting.  

Na registratie krijgt u een mail met een factuur pro forma. Hierin staan de betalingsgegevens. 
Na betaling van de factuur, krijgt u een tweede mail. Hierin staan alle nodige gegevens: 
gebruikersnamen, controlepaneel, e-mailadres, enz.  

Ik heb al een domeinnaam. Kan ik deze transfereren? 
 
U heeft reeds een domeinnaam  en wil die nu op een andere webserver laten overnemen. 
Dit is mogelijk. Men noemt dit een transfer. 

U moet gewoon de registratie doen en wanneer je de boodschap krijgt dat de domeinnaam 
bezet is, geeft u aan dat u de eigenaar bent. Klik hiervoor op “ik ben eigenaar en wil een 
transfer aanvragen”.  

Dit kan op deze pagina: zelfhosting.com/registreer-een-domeinnaam 

 

Een transfer van domeinnaam is enkel mogelijk wanneer u de eigenaar bent. Anders zou u 
natuurlijk elke domeinnaam zomaar kunnen "stelen" van de eigenaar. 

De transfer gebeurt volledig automatisch tussen de webservers. We raden echter aan dat u 
de vorige webserver ook op de hoogte brengt.  

Om te verifiëren of u wel de rechtmatige eigenaar bent, krijgt u een mail van DNS (in geval 
van een .BE) of SIDN (in geval van een .NL). 

Deze mail ziet er als volgt uit: 
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De mail bevat een link. U moet hierop klikken. Vervolgens komt u op de site van DNS/SIDN 
terecht.  

 

U moet een code overtypen. 

Klik op Verstuur. 
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Kies voor JA, ik bevestig de trade. 

Vink “Hierbij bevestig ik …” aan. 

Klik op Verstuur. 

 

Het kan zijn dat u deze mail twee keer krijgt. Eén keer op het e-mailadres waarmee u de 
domeinnaam VROEGER ooit registreerde en één keer op het e-mailadres waarmee u nu de 
transfer aanvraagt. 

Indien u het oorspronkelijke e-mailadres niet meer gebruikt, kan u een fax sturen naar 
DNS/SIDN. Indien u een handelaar bent (btw-nummer), is gebruik van briefpapier 
aangewezen.  
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Ik heb me geregistreerd voor webhosting / domeinnaam. Wat nu? 
Wanneer u zich geregistreerd hebt voor een domeinnaam of voor webhosting (webruimte + 
domeinnaam), dan krijgt u automatisch dadelijk een mail toegestuurd met daarin uw pro 
formafactuur. Hierin staan de betalingsgegevens.  

Vanaf het moment dat de betaling gebeurd is, activeren wij uw domeinnaam en/of 
webhosting. U ontvangt vervolgens dadelijk een mail.  

De mail bevat volgende gegevens:  

• FTP-gegevens 
• Login e-mailaccount 
• url en login van het controlevenster DirectAdmin  

via DirectAdmin kan u zelf 
o BESTANDSBEHEER 

 Bestanden/mappen uploaden/beheren 
 Rechten wijzigen 
 Backups maken en terugzetten 
 Subdomeinen maken/beheren 

o E-MAIL 
 Een e-mailadres kan maken/beheren 
 Mail raadplegen via 2 soorten webmail (Squirrelmail en Roundcube) 
 Spamfilter instellen 
 Forwarders instellen 
 Autoresponders en vakantieboodschappen instellen 

o GEAVANCEERD 
 Werken met installatron (drupal/joomla/wordpress snel installeren) 
 MySQL-databases aanmaken/beheren 
 Foutpagina’s beheren 
 Servergegevens bekijken 
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Ik wil mijn site via Dreamweaver online zetten 
 
Dreamweaver is een programma waarmee je websites kan maken. Het is ontwikkeld door 
Adobe en hét standaardprogramma dat door professionele webdesigners gebruikt wordt om 
sites mee te maken. 

Ga naar Dreamweaver en maak een nieuwe site aan (site – nieuwe site) 

Lokale informatie: 

 

• Typ bij Sitenaam de naam van je website in (mag je zelf kiezen). 
• Blader bij Lokale hoofdmap naar je website (op de C-, D-, of andere schijf). 

Externe informatie:  
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Toegang: FTP 

• FTP-host: ftp.jouwdomein.com    (vervang jouwdomein.com door je eigen 
domeinnaam) 

• Inlognaam: gebruikersnaam 
• Wachtwoord: wachtwoord 

Vink best Passieve FTP gebruiken aan. 

Zie ook de mail die je van ons ontving na registratie en betaling van uw webhosting. Hierin 
staan je ftp-host, gebruikersnaam en wachtwoord. 

Klik op OK. 

Open het paneel Bestanden (Venster – Bestanden). 

Klik op . Het paneel komt nu als groot venster over Dreamweaver liggen. 

Klik op  om connectie te maken met uw webruimte. 

 

Aan de rechterkant staan de bestanden van je eigen computer (lokaal). 

Aan de linkerkant staan de bestanden van je webserver (Extern). 

Door de bestanden van rechts naar links te slepen, publiceert u uw website op internet.  

Sleep de bestanden steeds naar de map public_html. 
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Ik wil mijn site via Filezilla online zetten 
 
Filezilla is een gratis programma waarmee je een website kan publiceren op internet via 
FTP. Je kan het downloaden op download.com. 

 

Windowsversie: http://download.cnet.com/FileZilla/3000-2160_4-
10308966.html?tag=mncol;1 

Macversie: http://download.cnet.com/FileZilla-Client/3000-2160_4-
10826495.html?tag=mncol;1 

Download en installeer Filezilla.  

Kies voor Bestand – Sitebeheer. 

 

Maak een nieuwe site aan via Nieuwe site. 

Geef de naam een site aan de linkerkant. 
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Typ bij host jouw FTP-host in (ftp. Met jouw domeinnaam). Poort: 21 (altijd). 

Encryption: Only use plain FTP. 

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.  

Ga naar het tabblad Overdrachtinstellingen. 

 

Vink  Passief aan. 

Klik op Verbinden. Filezilla maakt nu verbinding met je webruimte. 
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Wanneer je groene commandolijnen ziet en uiteindelijk “mappenlijst succesvol ontvangen”, 
dan weet je dat je connectie hebt kunnen maken. 

Aan de linkerkant staan de bestanden en mappen van je eigen computer (Lokale site). 
Aan de rechterkant staan de bestanden en mappen van je webruimte (Externe site).  

Door de bestanden van links naar rechts te slepen, naar de map public_html, plaats je de 
website op internet! 

Sleep de bestanden steeds naar de map public_html. 
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Werken met DirectAdmin 
 
Na registratie en betaling van je webruimte, ontving je een bevestigende mail. Hierin vind je 
de link naar je controlepaneel en de logingegevens.  

Na het inloggen, krijg je onderstaand venster te zien: 

 

1/ Your Account 
 

• Change password – wijzig je wachtwoord (aan te raden!) 
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Vul het huidige wachtwoord en 2 keer het nieuwe wachtwoord in. 
 

• Login History – hoe vaak en wanneer logde je in? 
• Installed Perl Modules – welke Perl-modules zijn geïnstalleerd op je webserver? 
• Create/restore backups – backup maken en terugzetten 

 

 
Vink aan wat in de backup geplaatst moet worden.  
 

• Site summary: overzicht van statistieken van de webruimte en e-mailaccount(s) 
• FTP-management: ftp-account 
• Subdomain Management – beheren van subdomeinen 
• File Manager – Bestandsbeheer – rechten op mappen toekennen 
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Vink een map/bestand aan en typ onderaan een recht in (bv 755, 777, 644, …). Klik 
op Set Permissions. Kies voor Recursive, wanneer je dit op elke submap ook wil 
instellen. 
 

2/ E-mail Management 
• E-mail Accounts – E-mailaccounts – standaard heb je één e-mailaccount: 

gebruikersnaam@domeinnaam.com 
 

 
Klik op Download voor de instellingen voor Outlook, Mail of ander mailprogramma! 
Je kan een nieuwe e-mailaccount maken via Create mail account.  
 

 
Hierbij kan je een gebruikersnaam, wachtwoord en quota (grootte) instellen. 
 

• Catch-All E-mail – Stel één e-mailadres in. Dit adres ontvangt alle mails die naar het 
domein gestuurd worden.  

• Forwarders – Kies naar welk bestaand e-mailadres (bv gmail, hotmail, …) je mail 
doorgestuurd moet worden. Gebruik deze optie als je geen extra mailbox wenst. 
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• Autoresponders – Automatisch antwoord – Typ een bericht in dat elke mail moet 
beantwoorden. 

• Vacation Messages – Bericht bij afwezigheid – Typ een bericht in dat gedurende 
bepaalde periode je afwezigheid moet toelichten. 

• Spamassassin Setup – Spamfilter – Hiermee kan je een spamfilter instellen, zwarte 
lijsten opbouwen, enz. 

• Mailing Lists – Mailing list – maak een mailinglist (bv. 
secretariaat@domeinnaam.com), waaraan je meerdere adressen kan koppelen. 

• SPAM Filters – Spamfilter – Geeft je de mogelijkheid om filters op te stellen 
waardoor je bepaalde adressen, domeinen, woorden, enz. kan blokkeren. 

• Webmail: Squirrelmail – Webmailsysteem1 – wanneer je je mailaccount niet koppelt 
aan een mailprogramma (cfr outlook, mail, …), moet je mails lezen en sturen via 
webmail. Dit is een eerste systeem. 

• Webmail: Roundcube – Webmailsysteem2 – wanneer je je mailaccount niet koppelt 
aan een mailprogramma (cfr outlook, mail, …), moet je mails lezen en sturen via 
webmail. Dit is een tweede systeem. 
 

 

 

3/ Advanced Features 
• Server Information – Serverinformatie – bekijk de details van je webserver 

(processor, geheugen, …) 
• Custom Error Pages – Foutpagina’s – hiermee kan je foutpagina’s (die bezoekers 

kunnen zien wanneer ze een foute url intypen, broken link aanklikken, …) bewerken. 
 

 
 

• phpMyAdmn – Databasebeheer – hiermee kan je MySQL-databases maken en 
beheren. Zie apart hoofdstuk. 

• Site Redirection – Doorverwijzingen – stuur een url door naar een andere 
domeinnaam. 
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• Domain Pointers – Domeinpointers – stuur een andere domeinnaam door naar deze 
webruimte. 

• Installatron Applications Installer – Applicatie waarmee je heel veel scripts en 
CMS-en snel kan installeren. Bv Joomla, Wordpress, Drupal, Magento, … 
Zie ook apart hoofdstuk! 

Hoe kan ik databases maken en beheren via phpMyAdmin? 
 

Eerst maken we een nieuwe database. Vervolgens zullen we deze leren beheren. 

Log in op je directadmin controlepaneel. Zie de mail voor de logingegevens. 

 

Je vindt nu bovenaan MySQL management terug. Hier kan je databases maken en beheren. 
Afhankelijk van het aangekochte packet krijg je 5 tot onbeperkt aantal databases.  

Klik op MySQL management. 

 

Je kan zien dat er nog geen databases zijn (no data to show).  

Klik op Create new Database.  
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Wanneer je een database maakt, kan je zelf de naam ervan kiezen. Maar het eerste deel 
van de naam ligt vast.  

Je moet ook steeds een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken.  

Kies voor Create. 

 

Je krijgt een overzicht van de database, host, username en password. Deze gegevens 
heb je nodig om de connectie te kunnen maken vanuit je site, naar je database. Zowel bij 
Joomla, Drupal, Wordpress, Magento als PHP- of Dreamweaversites. 

Klik op HERE. 
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Je krijgt een overzicht van je databases. De nieuwe database staat er nu tussen. 

Klik bovenaan op HOME. Je zit nu in het beginscherm van DirectAdmin. 

 

Onderaan klik je op phpMyAdmin. 

 

Je moet nu inloggen (met de gebruikersnaam en wachtwoord dat je daarnet zelf aanmaakte). 
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Eens ingelogd, krijg je phpMyAdmin te zien. Hierin kan je de tabellen, velden aanmaken en 
beheren. 

 

Klik aan de linkerkant op de database.  

Kies bovenaan voor Importeren. 

 

U kan bladeren naar uw database die u op een andere server of op eigen computer 
geëxporteerd hebt.  

• Via Exporteer kan je een bestaande database exporteren (van internet naar 
computer). 

• Via Importeer kan je een bestaande database importeren (van computer naar 
internet). 

• Via SQL kan je sql-queries uitvoeren. 

Linksboven vind je de bestaande databases. Klik hierop om de tabellen te zien. 
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OPMERKING: wanneer u een database exporteert op een andere server, dan doet u dat 
best met deze instellingen: 

• Vink “voeg drop table …” aan 
• Vink “verzenden” aan 
• Vink best “Gezipt” aan. 

Belangrijk: u kan ook rechtstreeks naar phpmyadmin gaan via 
www.jouwdomein.com/phpmyadmin (vervang jouwdomein.com door je eigen domeinnaam). 

 

 

 

Hoe kan ik een tweede domeinnaam als alias instellen? 
 

Wist u dat een goed gekozen domeinnaam voor 25% uw ranking in Google bepaalt? Anders 
gezegd, als u een domeinnaam koopt met daarin enkele belangrijke trefwoorden, dan zal dat 
ervoor zorgen dat u een betere positie heeft tussen de zoekresultaten. Waarom zou u er dan 
niet meer dan één kopen?  

Het is zo dat er verschillende manieren zijn om een domeinnaam te koppelen aan uw reeds 
bestaande domeinnaam. U kan een forwarder, frameset of alias kiezen.  

Kies best niet voor een forwarder of frameset. Deze koppelingen zorgen namelijk niet voor 
de gewenste ranking! 

Kies beter voor een alias. Dit betekent dat uw verschillende domeinnamen allemaal even 
belangrijk zijn en voor google even goed meetellen.  

Hoe maak je een alias? Koop eerst een nieuwe domeinnaam op  
zelfhosting.com/registreer-een-domeinnaam 

Ga vervolgens naar directadmin (van je bestaande website).  

  

Klik onderaan op Domain Pointers. 

 

Typ je nieuwe domeinnaam in. Klik op Add (kies voor Create as an Alias). 
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Hoe kan ik een e-mailaccount aanmaken? 
Ga naar je DirectAdmin. Je vindt de link en logingegevens in de mail (die je na registratie en 
betaling ontving).  

  

Klik op E-mail Accounts. 

Je kan een nieuwe e-mailaccount maken via Create mail account.  

 

Hierbij kan je een gebruikersnaam, wachtwoord en quota (grootte) instellen. 

Klik op Create. 

Je krijgt een bevestiging: 

 

Klik naast de nieuwe account op Download. 

 

Je krijgt een overzicht hoe je nu de account moet instellen in Outlook, Mail (mac) of andere 
mailsoftware: 
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Hoe kan ik een e-mailaccount instellen? 
 

Mail is het standaard e-mailprogramma op Mac (Apple). 

Ga naar je mailprogramma. 

Kies voor Archief – Voeg Account toe.	  

 

Typ je naam, e-mailadres en wachtwoord in. Klik op Ga door. 

 

Server inkomende post: mail.domeinnaam.com (vervang domeinnaam.com door je eigen 
domeinnaam). 

Gebruikersnaam en wachtwoord worden automatisch ingevuld. 

Klik op Ga door. 
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Server uitgaande post: mail.zelfhosting.com. 

U hoeft Gebruik identiteitscontrole niet aan te vinken. 

Klik op Ga door. 

 

Vink “Gebruik SSL” niet aan. Klik op Ga door. 
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Klik op Maak aan. 

We zijn klaar! U kan starten met versturen en lezen van mails! 

 

 

Je mails lezen en verzenden via webmail 
 

Er zijn twee aparte systemen voorzien voor webmail: Roundcube en Squirrelmail. 

Er zijn twee methodes om naar webmail te gaan: 

1// Ga naar www.jouwdomein.com/roundcube of www.jouwdomein.com/squirrelmail 
(vervang jouwdomein.com door je eigen domeinnaam). 

2//Ga naar je DirectAdmin. Je vindt de link en logingegevens in de mail (die je na registratie 
en betaling ontving).  
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Klik op Webmail: Squirrelmail of Webmail:Roundcube 
 

Voorbeeld: Roundcube 

 

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

Schrijf een nieuw bericht via  

U kan een mail versturen. 
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Maak een bijlage via   of verstuur de mail via  . 

Lees uw mails door te klikken op het onderwerp. 

 

Verder is het mogelijk heel wat instellingen te wijzigen (taal, lay-out, serverinstellingen, …) 
en werken met adresboek. 
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Ik wil Drupal/Joomla/Wordpress/Magento installeren op mijn webruimte 
 
Een eerste optie is Drupal/Joomla/Wordpress downloaden, uitpakken en via FTP uploaden 
naar je webruimte. Dit is de traagste en moeilijkste manier.  

Een tweede optie is werken via Installatron. Werkwijze: 

Ga naar je DirectAdmin. Je vindt de link en logingegevens in de mail (die je na registratie en 
betaling ontving). 

 

Na inloggen, vind je helemaal onderaan rechts “Installatron Applications Installer” terug.  
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Kies Joomla, Wordpress, Drupal of Magento in de lijst. 
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1 Drupal 
 

 

Klik op Install this application. 

 

Klik op Next. 

Je hebt nu twee mogelijkheden:  

Ofwel maak je het Pad leeg. Je maakt dan een site in je hoofdmap. De site is toegankelijk 
via www.jouwdomein.com. Dit is aan te raden wanneer je één website op je webruimte zet 
(voor de meeste gebruikers is dit het geval). 

Ofwel vul je iets in bij Pad. Je maakt dan een submap op je server. De site is toegankelijk via 
www.jouwdomein.com/drupal. Dit is aan te raden wanneer je meerdere websites op je 
webruimte zet. 
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Klik op Next. 

Kies een versie (6. .. of 7. ..). 

 

Klik op Next. 
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Ga akkoord met de gebruikersovereenkomsten via I Accept. 

 

Kies voor Automatically manage the database settings for me. Klik op Next. 
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Kies een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail en titel voor de site.  

Klik op Next. 

 

Klik op Submit en vervolgens complete. 

 

Je krijgt een mooi overzicht van je website. 

Je site is klaar!  
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TIP: om je site in één keer te vertalen naar Nederlands: installeer de module l10n update: 

* http://drupal.org/project/l10n_update 
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2 Joomla  
	  

 

Klik op Install this application. 

 

Klik op Next. 

Je hebt nu twee mogelijkheden:  
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Ofwel maak je het Pad leeg. Je maakt dan een site in je hoofdmap. De site is toegankelijk 
via www.jouwdomein.com. Dit is aan te raden wanneer je één website op je webruimte zet 
(voor de meeste gebruikers is dit het geval). 

Ofwel vul je iets in bij Pad. Je maakt dan een submap op je server. De site is toegankelijk via 
www.jouwdomein.com/joomla. Dit is aan te raden wanneer je meerdere websites op je 
webruimte zet. 

 

Klik op Next. 

Kies een versie (1.5. .. of 1.6. ..). 

 

Klik op Next. 
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Ga akkoord met de gebruikersovereenkomsten via I Accept. 

 

Kies voor Automatically manage the database settings for me. Klik op Next. 
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Kies een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail en titel voor de site.  

Kies of je een lege (aanbevolen) of gevulde site wenst. 

Klik op Next. 

 

Klik op Submit en vervolgens complete. 
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Je krijgt een mooi overzicht van je website. 

Je site is klaar!  
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3 Wordpress  
 

 

Klik op Install this application. 

 

Klik op Next. 
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Je hebt nu twee mogelijkheden:  

Ofwel maak je het Pad leeg. Je maakt dan een site in je hoofdmap. De site is toegankelijk 
via www.jouwdomein.com. Dit is aan te raden wanneer je één website op je webruimte zet 
(voor de meeste gebruikers is dit het geval). 

Ofwel vul je iets in bij Pad. Je maakt dan een submap op je server. De site is toegankelijk via 
www.jouwdomein.com/wordpress. Dit is aan te raden wanneer je meerdere websites op je 
webruimte zet. 

 

Klik op Next. 

Kies een versie. 

 

Klik op Next. 
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Ga akkoord met de gebruikersovereenkomsten via I Accept. 

 

Kies voor Automatically manage the database settings for me. Klik op Next. 
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Kies een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail en titel voor de site.  

Kies of je een lege (aanbevolen) of gevulde site wenst. 

Klik op Next. 

 

Klik op Submit en vervolgens complete. 
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Je krijgt een mooi overzicht van je website. 

Je site is klaar!  
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3 Magento 
 

 

Klik op Install this application. 

 

Klik op Next. 
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Je hebt nu twee mogelijkheden:  

Ofwel maak je het Pad leeg. Je maakt dan een site in je hoofdmap. De site is toegankelijk 
via www.jouwdomein.com. Dit is aan te raden wanneer je één website op je webruimte zet 
(voor de meeste gebruikers is dit het geval). 

Ofwel vul je iets in bij Pad. Je maakt dan een submap op je server. De site is toegankelijk via 
www.jouwdomein.com/magento. Dit is aan te raden wanneer je meerdere websites op je 
webruimte zet. 

 

Klik op Next. 

Kies een versie. 

 

Klik op Next. 
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Ga akkoord met de gebruikersovereenkomsten via I Accept. 

 

Kies voor Automatically manage the database settings for me. Klik op Next. 
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Kies een gebruikersnaam, wachtwoord, e-mail en titel voor de site.  

Kies of je een lege (aanbevolen) of gevulde site wenst. 

Klik op Next. 

 

Klik op Submit en vervolgens Complete. 
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Je krijgt een mooi overzicht van je website. 

Je site is klaar!  
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