
 

Handleiding 

FC Oda Mail  



1) Inloggen in de Webmail 
Er zijn twee manieren om via de webmail mail te bekijken. 

1) http://webmail.voetbalassist.nl  of  

2) http://webmail.fcoda.nl. 

Na intikken van adres kom je in het inlogscherm van de webmail. In het voorbeeld is inloggen 

via roundcube zichtbaar maar er zijn 

meerdere gratis webmail programmas. 

Vul hier als  gebruikersnaam het 

emailadres in en het wachtwoord dat er 

bij hoort. Hierna  wordt U doorgelinkt 

naar de emailserver. 

 

 

 

2) Opzetten van account in mailprogramma 
Het is ook mogelijk om de mail te benaderen via een mailprograma zoals bv Outlook. 

Hiervoor dienen de servers ingesteld te worden. Hieronder worden een aantal van de meets 

gebruikte programmas beschreven. 

 

MailBox instellen in Mozilla firebird 

1) Maak een nieuw account aan 

Maak een nieuw account aan door 

rechtsbovenin op het hamburger 

icoon (3 horizontale lijntjes) te 

klikken, vervolgens voor Optieste 

kiezen en dan Accountinstellingen. In 

het nieuwe venster, klik linksonderin 

op Accountacties en dan E-mailaccount 

toevoegen. 

 

 

 

 

 

  

http://webmail.voetbalassist.nl/
http://webmail.fcoda.nl/


2) Voer naam, emailadres en wachtwoord in 

Emailadres is het emailadres 

van fcoda, wachtwoord is het 

ingestelde wachtwoord voor 

deze account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Geavanceerde instellingen 

Klik zo nodig op 

de nop Uitgebreide 

configuratie en vul 

het overzicht op 

de onderstaande 

manier in. 

 

 

 

 

 



Mailbox instellen in Microsoft Outlook 

1) Maak een nieuw account aan 

Kies voor handmatig configureren 

Kies voor POP / IMAP 

  



2) Instellingen mail account 

Vul de wizard volgens onderstaand voorbeeld

 

Kies by Type account voor IMAP of POP3, afhankelijk van of u de email op de server wilt 

laten staan. Met IMAP blijft de email op de server staan en kan deze ook via webmail 

geraadpleegd worden. In dit voorbeeld wordt webmaster@uwdomein.nl gebruikt. 

Uiteraard gebruikt u bij het invoeren hier uw eigen emailadres. Nadat alles is ingevuld, 

klik op Meer instellingen. 

Uitgaande email verificatie 

Nadat u op Meer instellingen... heeft geklikt, kies de tab Uitgaande email en vink aan Voor 

de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist. 

 



Beveiligde verbinding en poorten 

Vul de gegevens onder de tab Geavanceerd zo in dat het correspondeert met 

onderstaande screenshot: 

Pop3 Settings: 

 

IMAP Settings 

 



Mailbox instellen in Android 

1) Maak een nieuw account aan 

In het eerste scherm vult U het door fcoda gegeven account in, bv info@fcoda.nl. Hierna op 

next en selecteer Personal (IMAP). Hierna komt U in de Sign in en voert U het wachtwoord 

in. 

2) Instellingen voor de mail 

 

 Ingaande instellingen 

Username is fcoda 

mailaccount! 

 

Uitgaande instellingen 

Authentication is wachtwoord 
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Mailbox instellen in iOS (iPhone, iPad) 

Opzetten nieuw email Account 

a) Ga naar instellingen, Ga naar E-mail, contacten, agenda's 

b) Druk op Nieuwe account 

c) Druk op Anders 

d) Druk op Voeg mailaccount toe 

Instellingen voor de Mail 

Kies voor de instellingen nevenstaande settings. Let op bij 

gebruikersnaam de fc oda account gebruiken. 
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