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BitTorrent - Inleiding 
 
Je kan hieronder de volledige uitleg vinden over hoe je het best en snelst gratis 
films kan downloaden van het internet!  
 
Je zal hierbij gebruik maken van BitTorrent, dat is een systeem om gegevens uit te 
wisselen tussen honderden en duizenden computers over de hele wereld. Deze 
computers worden naar elkaar doorverwezen door een centrale locatie (dit 
noemen ze de “tracker”), deze coördineert alle bestandsuitwisselingen maar 
levert zelf niks af. Het unieke aan deze methode is dat alle bestanden opgedeeld 
worden in honderden kleine bestandjes die elk vanop een willekeurige computer 
worden gedownload. Op dit moment is BitTorrent de bekendste manier van 
bestandsuitwisseling in de wereld. Het voordeel van BitTorrent is dat alle 
programma's waarmee je bestanden zal downloaden, volledig vrij zijn van 
spyware/trojans en virussen!  
 

Stap 1 – Het downloaden van de beste Torrent software:  
 
Het meest populaire Torrent programma die te vinden is op het web is 
ongetwijfeld µ-torrent of mirco-torrent. Het staat vooral bekend voor zijn 
eenvoud, snelheid en zijn zeer beperkte inwerking op de computer hardware 
waardoor je nooit vertragingen zal oplopen tijdens het gebruiken ervan ! 

 

A – Downloaden:  
Je begint met het invoeren van het web-adres van micro-torrent in je 
browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, alles werkt !). Het 

adres: http://www.utorrent.com/intl/nl/ 

 
Daarna kom je op de website van micro-torrent waar je vervolgens op de 
grote oranje knop kan klikken om het programma te downloaden. 

 

 

http://www.utorrent.com/intl/nl/
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Je kan op de volgende pagina op de groene knop “Gratis Downloaden” 
klikken voor de gratis en onbeperkte versie van het programma. Let op: klik 
bij de download voorkeuren alle vinkjes weg. 

 

 
 
Vervolgens zal je computer het bestand: uTorrent.exe 

downloaden op de door jouw aangewezen plaats. 
 

B – Installeren van uTorrent: 
Je dubbel klikt op het bestand uTorrent.exe , de installatie start. Je klikt 
vervolgens 2 keer op de knop “volgende”. 
 

   
 
Daarna ga je akkoord met de gebruiksvoorwaarden via de knop “ik ga 
akkoord”. 
 

    
 
Daarna klik je nog 2 keren op de knop “volgende”. Daarna op de knop 
“Installeren”! 
 

    
 
Op deze manier werd de uTorrent applicatie zojuist op de computer 
geïnstalleerd. Op het bureaublad kan je nu een snelkoppeling naar de 
applicatie vinden die gebruikt zal worden om uTorrent te starten. 
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C – Opzoeken van een film: 
Je start een browser naar keuze (Internet explorer / Firefox of Chrome) en 
typt in de adresbalk “http://pirateproxy.net”. Daarna druk je op Enter om 
naar de website te gaan. 
 

 
 
Deze website doet dienst als zoekstation , het gaat op zoek naar alle 
“tracker”-bestanden die te vinden zijn op de wereld. 
 
Als voorbeeld gaan we op zoek naar de laatste film van Batman. “Dark 
Knight Rises”. 
Je typt de filmnaam in de zoekbalk en klikt op Enter. 
 

 
 
Daarna kom je terecht op een lijst resultaten, hieruit gaan we nu de meest 
gepaste en optimale link halen om de film te downloaden. Je begint steeds 
met het klikken op het “SE” teken aan de rechter bovenzijde van de lijst. Dit 
zal de snelste links bovenaan plaatsen en geeft garantie dat de film op een 
snelle manier gedownload zal worden. 
 

 
 
De keuze zal worden gemaakt aan de hand van 2 belangrijke kenmerken. 
Het getal in de “SE” lijst moet zo groot mogelijk zijn en onder de filmtitels 
moet zich liefst een groen of roze doodshoofd bevinden, deze geven 
garantie dat de download altijd volledig werkt. 
 

 
 
Nadat je je keuze hebt gemaakt klik je op de link. 
Vb:  

 
 
Je kan hier zien dat het gaat om de film: “The dark knight rises” , 
uitgegeven in 2012. Het gaat hier om een BDRip (Blue ray, dus hoge 
kwaliteit) en de film neem 1,38Gb in beslag op de harde schijf. 
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Op de volgende pagina zie je een kleine samenvatting en cover van de film. 
Je kan er meestal voorbeelden zien van de kwaliteit zodat je nog terug kan 
komen op je beslissing. 
Op deze pagina klik je op “Get this torrent”. 
 

 
 
Na het klikken zal uTorrent starten en deze link aanzien als “bruikbaar”. Je 
kan voordat je begint met downloaden nog opgeven waar je de film wil in 
het vakje onder “opslaan in”. 
 

 
 
Hier werd gekozen voor de harde schijf D:\ in de map “Downloads”. 
Vervolgens klik je rechtsonder simpelweg op de knop “OK” en uTorrent 
begint het downloaden. Je kan tijdens het downloaden de vooruitgang en 
downloadsnelheid volgen. 
 

 
 
Wanneer de download 100% heeft bereikt wil dit zeggen dat de film volledig 
beschikbaar is in de door jouw opgegeven map.  
 

 
 
In deze map (zoals voorheen gekozen) bevindt zich nu de film en deze kan 
je afspelen op je computer. In het volgende onderdeel leer je hoe je de 
beste software downloadt en gebruikt om deze film af te spelen. 
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D – Het afspelen van een gedownloade film: 
Er zijn op het internet tientallen programma’s te vinden die films kunnen 
afspelen. De meest bekende programma’s die in aanmerking komen voor 
het afspelen van alle moderne formaten zijn VLC media player en BS player. 
Je zal in deze gebruiksaanwijzing gebruik leren maken van BS player, deze 
heeft een ingebouwde functie om automatisch alle ondertitels in een 
gekozen taal op het scherm te toveren. 
 
In je web browser typ je het adres in waar je de laatste versie van BS player 
kan downloaden. http://www.bsplayer.com Daarna druk je op Enter. 
 

 
 
Je komt vervolgens terecht op de BS player website. Hier kan je kiezen voor 
de professionele versie of de gratis versie. De professionele versie geeft 
extra ondersteuning voor het afspelen van DVD’s en het downloaden van 
youtube filmpjes. We gebruiken hier de gratis versie die voldoet voor het 
afspelen van gratis films.  
Midden op het scherm klik je op de grijze knop “Download Free”.  
 

 
 
Daarna kom je op een pagina waar je opnieuw , in de rechter kolom klikt op 
de blauwe knop “Download Free”. 
 

 
 
Op de volgende pagina kies je rechtsonder de download server “EU server” 
en klik je opnieuw op “Download Free”. 
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De download start in de door jouw opgegeven map. 
Je gaat nu dubbel klikken op het bestand die je gedownload hebt. 
(bsplayer263.1071.exe) 
 

 
 
In het begin van de installatie ga je akkoord met de overeenkomst door het 
klikken op de “I agree” knop.  
 

 
 
Vervolgens klik je 4 keren op de knop “Next” 
 

 
 
Dan kom je terecht op een keuzevak waar je alle vinkjes weg klikt. Zo 
voorkom je dat er ongewenste software op je pc terecht komt ! 
 

 
 
Je klikt nogmaals op “next” en vervolgens op “Install”. 
 

 
 
De installatie start en neemt enkele seconden in. Tijdens de installatie zal 
een popup verschijnen die vraagt of je akkoord gaat met het installeren van 
de nodige codecs. Codecs zijn kleine stukjes software die zorgen voor een 
juiste en kwalitatieve weergave van de gratis gedownloade films. Hierbij 
klik je op “Yes” , zonder deze codecs werken de films NIET 
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Dan gaat de installatie verder met het installeren van 7 codecs. Daarna is de 
installatie volledig en kan je opnieuw klikken op “next” en dan op “Finish”. 
 

 
 
Wanneer je hebt geklikt op “finish” opent BS player voor het eerst en kan 
je van start gaan. 
Om bestanden te openen met BS player klik je op het volgende icoontje. 

 (Open bestand). Na het klikken opent een popup waarin je kan 
navigeren naar de gedownloade films. Hier stond de film op de D:\ schijf in 
de map \downloads.  
Je navigeert naar het film bestand en dubbelklikt erop. Bs Player zal het 
bestand herkennen en afspelen.  
 

 
 
Bij het starten van de film zal een schermpje verschijnen waarin je de 
ondertitels kan kiezen, deze worden rechtstreeks van het internet gehaald.  
Je kiest de ondertitels die bij de titel van je film passen en die overeen 
komen met jouw gekozen taal (Dutch !).  
 

 
 
Daarna klik je op “Selectie downloaden”. De ondertitels worden op de 
achtergrond gedownload en worden automatisch geactiveerd en gelinkt 
aan de film. 
 

 
 
Je kan nu genieten van de film, dubbelklik op het afspeel scherm om je 
volledige scherm te vullen. Veel plezier ! 
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E - Extra tips: 
-uTorrent zal bij het opstarten van je computer telkens worden gestart, 
probeer na het downloaden de voltooide films te verwijderen door ze te 
selecteren en op de “delete” knop van je toetsenbord te drukken en op 
“ok” te klikken. Dit doe je om je internet verbinden niet te zwaar te 
belasten. Wanneer deze voltooide films zouden blijven staan sta je steeds 
in verbinding en help je ook de anderen om deze film te downloaden. 
 
-Je kan op pirateproxy.net ook terecht voor tal van andere zaken, kijk 
gerust eens rond. Let wel, de voorwaarden voor een download blijven 
hetzelfde! (zie hoofdstuk C) 
 

 


