
Gratis Newszilla

<hr />  <h1>Gratis newszilla</h1>  <div>In deze tutorial zal ik stapsgewijs uitleggen hoe je
toegang krijgt tot de xs4all nieuwsserver. Je hoeft hiervoor niet eens een account te hebben bij
xs4all, dus iedereen kan er zo bij. Het kost wel wat tijd, geduld en doorzettingsvermogen om
alles goed te laten werken, maar als het eenmaal werkt dan heb je ook wat� :P</div> 
<p>�</p>  <div>(1) Windows XP kent standaard ondersteuning voor IPv6. Dit moet nog wel
geactiveerd worden. Dit kan gerealiseerd worden door binnen XP naar "Start" te gaan, "Run" te
kiezen en vervolgens het volgende in te tikken:<br /><br />ipv6 install</div>  <p>�</p> 
<div>(2) Download nt6tunnel. Pak het uit en sla het ergens op. Dit bestand hebben we later
weer nodig.</div>  <p>�</p>  <div><a href="https://noc.sixxs.net/archive/tools/NT6tunnel.zip"
target="_blank"><span style="text-decoration:
underline;">https://noc.sixxs.net/archive/tools/NT6tunnel.zip</span></a><span><br /><br
/></span>(3) <a href="http://www.sixxs.net/signup/6bone/" target="_blank"><span
style="text-decoration: underline;">http://www.sixxs.net/signup/6bone/</span></a><br />Vul
hier al je gegevens in. Zorg ervoor dat alle gegevens juist zijn. Alles wordt gecheckt, dus dingen
niet of verkeerd invullen heeft geen zin. Volg de instructies en stuur het aangemaakte mailtje
op.</div>  <p>�</p>  <div>(4) <a href="http://www.sixxs.net/signup/" target="_blank"><span
style="text-decoration: underline;">http://www.sixxs.net/signup/</span></a><br />NIC handle
die je net gemaakt heb invullen<br />+ reden waarom je het wil gaan gebruiken<br />"ik wil
graag ipv6 omdat ik dan bij newszilla6 kan" oid<br /><br />(5) Wacht op mailtje, op link klikken,
je bent geverifieerd<br /><br />(6) Wachten op approved mailtje. Hoer staat je wachtwoord in
die je nodig hebt om zo meteen te kunnen inloggen op de site.<br /><br />(7) <a
href="http://www.sixxs.net/home/requesttunnel/" target="_blank"><span style="text-decoration:
underline;">http://www.sixxs.net/home/requesttunnel/</span></a><br />Naar je home gaan en
een tunnel aanvragen<br />2 opties hier: dynamische en static. Het makkelijkst is om een
dynamische aan te vragen.<br />Kies voor de scarlet tunnel. (deze heb ik iig geprobeerd en die
werkt voor mij zeer goed). <br />Geef ook nog een reden aan waarom je het wilt gebruiken.<br
/><br />(8) Wachten op bevestigingsmailtje. Kan even duren voordat die er is. Hierin staat of je
aanvraag goedgekeurd is. Als dit zo is dan kan je verder naar stap 8.<br /><br />(9) <a
href="http://www.sixxs.net/tools/heartbeat/" target="_blank"><span style="text-decoration:
underline;">http://www.sixxs.net/tools/heartbeat/</span></a><br />Heartbeat Tooltje
downloaden<br /><br />(10) Tooltje starten en inloggen<br /><br />(11) Tunnel kiezen<br /><br
/>(12) Enable drukken</div>  <p>�</p>  <div>(13) Nu de tunnel werkt moeten we nog met
inloggen op de newszilla server. Alleen newszilla server 6 staat open voor ipv6</div> 
<p>�</p>  <div>ga naar dos<br />Typ <em>cd [adres van de map waarin hetnt6tunnel tooltje
zich bevindt (zie stap 2] </em>in mijn geval <em>cd c:nt6tunnel<br /></em>tik nu
<em>nt6tunnel -vd 1119 newszilla6.xs4all.nl 119<br /></em>De tunnel staat nu aan. Het dos
scherm moet geopend blijven als je verbinding met de newszilla server wilt maken.</div> 
<p>�</p>  <div>(14) Nu moet je alleen nog de juiste gegevens bij je newsreader invullen.<br
/>Vul bij server adres 127.0.0.1 in. En als poort geef� 1119 op. <br />Je hoeft geen
gebruikersnaam en wachtwoord op te geven</div>  <p>�</p>  <div>Als alles goed is gegaan
dan zou het allemaal nu moeten werken en kan je op de newszilla server inloggen.</div> 
<p>�</p>  
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