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KANSEN

laat de wereld zien
waar Fryslân voor staat

Van een domeinaanvraag tot een nieuwe website of het ontwikkelen van

.frl is dé nieuwe domeinextensie voor Friesland (officieel Fryslân). De tweede extensie

een nieuw marketingconcept. Met elkaar kunnen we de kansen van .frl

van Nederland. Een unieke kans om jezelf te onderscheiden, relevant te

benutten voor heel Friesland.

communiceren met je doelgroep en nieuwe marktkansen te ontwikkelen.

In dit beknopte boekje vertellen we je graag wat meer over de Kansen en

Een domeinextensie is het laatste deel van een domeinnaam, zoals .nl en .com.

Antwoorden van .frl.

In het veranderende internetlandschap komen er vele domeinextensies bij. Friesland
neemt een unieke plek in op het wereldtoneel naast steden als .london, .berlin en

Verdere informatie vind je op www.registreer.frl

gebieden als .ruhr en .saarland.

of stuur een e-mail naar bureaus@registreer.frl
Met een .frl laat je zien dat je voor Friesland staat, onderscheid je jezelf in
Nederland en val je op in de rest van de wereld.
www.registreer.frl
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1. Jouw Friese plek op internet
De plek die je kiest op internet zegt veel over wie je bent. Nu kun je laten
zien dat je voor Friesland staat. Hiermee onderscheid je jezelf in Nederland
en val je op in de rest van de wereld.
2. Gericht op Friesland en de Friezen
Richt jij je op Friesland en is je doelgroep Fries, dan is dit de uitgelezen
kans om ze heel gericht te benaderen. Zo ben je meer verbonden met je
doelgroep en sta je samen voor .frl.
3. Nieuwe domeinnamen, vele marktkansen
De komst van .frl biedt ruimte voor vele nieuwe domeinnamen.
Dit betekent meer kansen op de markt. Nu is het moment om de
domeinnaam die bij .nl bezet was, de jouwe te maken met .frl.
4. Uitdragen van je Friese herkomst
Van de bakker op de hoek, een Friese multinational tot je familienaam, met
elkaar laten we zien waar Friesland voor staat. Een unieke plek in de wereld
met een eigen identiteit en een grote aantrekkingskracht.
5. Alle Friese leestekens in je domeinnaam
Voor het eerst in de historie van het internet, kun je de gehele Friese taal
inclusief leestekens verwerken in je domeinnaam! Dus Fryslân in plaats van
Fryslan.

6. Stimulans voor de Friese economie
Met .frl zijn we in staat om meer online bestedingen
binnen Friesland te houden. Daar profiteert iedereen van mee.
7. Ruimte voor innovatie en creativiteit
Je nieuwe ideeën en kansen kun je waarmaken op dé broedplaats
voor initiatieven en talent: .frl. Vanuit de nieuwe extensie ontstaan
mogelijkheden voor samenwerkingsvormen tussen nieuwe commerciële
en/of culturele initiatieven.
8. Specifieke communicatie van je product of dienst
Verkoop je Friese worst of Friese koek? Ben jij dé online boekenwinkel van
Friesland? Of verzorg je Friese taalcursussen? Dan kun je nu heel gericht
aan Friesland en de rest van de wereld laten zien waar je voor staat.

9. Beter vindbaar op het web
En last but not least: meer bezoek vanuit Google. Door je te richten op een
specifiek gebied, bouw je aan je autoriteit en relevantie. Dit verhoogt de
resultaten in de zoekmachines. Hoe meer gebruik wordt gemaakt van de
.frl domeinen, hoe sneller je wordt gevonden.

Bekijk het volledige pioniersoverzicht op: www.registreer.frl

De waarde van
een .frl domeinnaam

Bij de pioniers die hun .nl website niet hebben geredirect naar .frl zien we dat de .frl

Update december 2014. De eerste pioniers voor .frl zijn live gegaan en verwijzen hun

blijft ongewijzigd opgenomen in de Google index. Bij de pioniers die wel een 301 redirect

slechts mondjesmaat wordt geïndexeerd. Naarmate pagina’s toevallig door Google worden
gevonden, worden ze in de index opgenomen. De .nl site blijft gewoon zoals deze is, en

.nl website naar .frl. Over het omzetten naar .frl en de waarde van die domeinnaam

hebben gemaakt, zien we de eerste weken een snelle indexatie van de .frl site. Pas na

wordt veel gesproken, vandaar een aantal feiten met gestaafde cijfers over het wel

een week of twee begint het aantal .nl sites in de Google index te verminderen. Door de

en wee van een nieuwe .frl domeinnaam.

301 redirect nemen de .frl pagina’s de prioriteit van de .nl pagina’s over. De .nl pagina’s
verdwijnen weliswaar uit de Google index, maar de website blijft gewoon in de lucht

VIJF FEITEN

en doorlinken naar .frl. Dus bezoekers die de .nl website intoetsen of in hun bookmarks

Feit 1: Google vindt het prima

hebben staan ondervinden geen enkel probleem.

Google heeft geen enkel probleem met het verhuizen van een site van de ene domein
naam naar de andere. Google heeeft er zelfs een handleiding voor gemaakt die je kunt
vinden via googlewebmastercentral.blogspot.nl

Highlights van deze handleiding:
• Z org ervoor dat alle pagina’s 1-op-1 een 301 redirect naar de nieuwe pagina’s hebben
• Probeer het eerst met een gedeelte van de site
• Voorkom 404 foutmeldingen, dat geeft een slechte gebruikerservaring
Feit 2: De pioniers ondervinden geen nadelen aan doorverwijzing
Van de pioniers die hun complete .nl domeinnaam hebben verwezen naar .frl hebben we
geen enkele klacht ontvangen. Zowel de .nl als de .frl blijft in de lucht, en alle websites
die naar de .nl verwijzen krijgen de .frl te zien. Omdat alle pagina’s één-op-één zijn
overgenomen van .nl naar .frl is de .frl website na korte tijd in zijn geheel overgenomen
door Google. Onze ervaring is dat Google ongeveer 3.000 pagina’s per dag toevoegt van
een nieuwe .frl website.
Feit 3: Google indexeert sites met meerdere domeinnamen zonder problemen
Sommige experts beweren dat Google een site niet meer indexeert wanneer er meerdere
domeinnamen zijn voor dezelfde site. Dit is niet het geval.

Feit 4: De .nl website verdwijnt pas als de .frl is geïndexeerd
De eerste pionier die zijn site overzette naar .frl was frieslandbeweegt.frl. Hun website had
33.500 pagina’s geïndexeerd bij Google. Door de weken heen hebben we de indexatie in
de gaten gehouden, en gezien dat er dagelijks ongeveer 3.000 pagina’s bijkwamen voor
de .frl site. Pas na twee weken begonnen de eerste .nl pagina’s te verdwijnen. De stand op
dit moment (twee weken na lancering van .frl): 46.600 geïndexeerde pagina’s over beide
domeinnamen, ruim meer dus dan de originele 33.500.
Feit 5: Google vindt de .frl domeinnamen wél
Er zijn veel zorgen dat Google de .nl domeinnamen niet goed zou vinden of de extensie
niet zou herkennen. De waarheid is dat Google niet zoveel voorkeur heeft voor een .nl of
een .frl domeinnaam, zolang het binnen Nederland is en de inhoud van de website goed
is. Want de inhoud van de website is wel super belangrijk voor Google. Zo wordt op dit
moment de zoekterm “internet friesland” beloond met een .frl website op de eerste en
de derde plaats van de google organische zoekresultaten. En de zoekterm “marketing
friesland” vindt een .frl pionier domeinnaam als tweede hit. Dit zijn veelbelovende
resultaten voor een extensie die officieel nog moet worden gelanceerd en nog slechts zo’n
100 geregistreerde domeinnamen heeft.

ANTWOORDEN

KANSEN

BEGRIPPEN
Wat is een domein?
Antwoord: Een domein is de technische uitdrukking voor een internetadres, zoals
www.voorbeeld.frl. Wanneer je een naam registreert voor een website, dan registreer je
het ‘voorbeeld’ gedeelte van de domeinnaam.
Wat is een Top Level Domein (TLD)?
Antwoord: Een TLD is dat deel van een domeinnaam dat aan de rechterkant van de punt staat.
In www.voorbeeld.frl, is “frl” de TLD.
Wat is een premium domein?
Antwoord: premium domeinen zijn domeinen met een speciale waarde voor Fryslân, in
culturele of commerciële zin. Denk aan domeinnamen zoals fierljeppen.frl of skûtsjesilen.frl
die een culturele waarde vertegenwoordigen. En commerciële domeinen zoals shop.frl, hotel.frl
en zorg.frl. Deze domeinen worden niet direct beschikbaar gesteld, toekenning vindt plaats op
basis van een plan via de Stichting puntFRL en het FRLFonds. Meer informatie vind je op
www.registreer.frl/premium.
Wat is de registry?
Antwoord: Een registry is de organisatie achter een Top Level Domein (TLD). Voor .frl domeinen
is de registry: FRLregistry B.V. Voor .nl is dat SIDN, voor .com is dat VeriSign etc. De registry
beheert de registraties van de domeinnamen onder het TLD en is verantwoordelijk voor het
stabiel functioneren van het TLD. Naast de registratie en uitgifte van domeinnamen zorgt de
registry ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment de domeinnamen
kunnen gebruiken.
Wat is een registrar?
Antwoord: Een bedrijf dat namens de (potentiële) domeinnaamhouder (registrant) het contact
met FRLregistry onderhoudt. .frl domeinen kunnen via door ICANN geaccrediteerde registrars,
zoals MijnDomein.nl worden geregistreerd of door registrars die zijn aangesloten bij
Metaregistrar. Op de nieuwe website zullen deze registrars ook bekend worden gemaakt.
Deze registrars hebben een contract lopen met FRLregistry B.V. voor de uitgifte van .frl domeinen.

Zijn er voor een domeinnaam meerdere aanvragers en is er sprake van een gelijk
aantal punten, dan zal een domeinnaam worden geveild onder de aanvragers.
Registrars bieden nu soms al de mogelijkheid op pre-registratie. Zij zullen deze
aanvragen verzamelen en in één keer indienen op het moment dat de registratie
wordt opengesteld.
Wie kan een .frl domein registreren?
Antwoord: .frl is voor iedereen beschikbaar. Bij het gefaseerd uitgeven van de
domeinnamen zullen we er zoveel mogelijk voor zorgen dat de domeinnamen bij
de meest natuurlijk persoon terecht komt.
Wat kost een .frl domein?
Antwoord: De prijs voor een .frl domein wordt bepaald door de registrars en
resellers en kan dus verschillen. We verwachten dat de prijs tussen de 40 en 60 euro
per jaar (inclusief btw) komt te liggen.
Profiteert Fryslân ook van de opbrengsten van .frl?  
Antwoord: Met de komst van .frl ontstaat er een nieuw economisch klimaat met een
focus op Fryslân. Het idee erachter is dat mensen in de regio kiezen voor Fries.
Je boeken dus niet meer bij bekende online boekwinkels kopen maar via boek.frl,
enzovoorts. Op deze manier stimuleren we de Friese economie.

Bekijk het volledige pioniersoverzicht op: www.registreer.frl

Is .frl het enige nieuwe Top Level Domein?
Antwoord: Nee, er worden in de komende jaren meer dan 1.400 nieuwe TLD’s gelanceerd.
De eerste TLD’s zijn in februari 2014 live gegaan. De nieuwe TLD’s bevatten
geografische namen zoals .frl, .london en .vlaanderen. In Nederland wordt in de
komende periode naast .frl tevens .amsterdam gelanceerd.
Wat zijn de voordelen van .frl?
Antwoord: Zie kansen! Samengevat: met een domeinnaam van .frl ontstaan er
nieuwe kansen en mogelijkheden. Of je nu een zelfstandig ondernemer bent of een
grote organisatie. Een privé persoon of publieke instelling. Met een .frl domein ben je
in staat om je verder te onderscheiden en je te verbinden aan de eigenschappen die
Friezen en Friesland kenmerkt.
Hoe kan ik een .frl domein registreren?
Antwoord: U kunt vaak bij uw huidige registrar (een organisatie die het
registreren van domeinnamen verzorgt) terecht wanneer deze als reseller is
aangesloten bij Metaregistrar. Metaregistrar is een van de ICANN geaccrediteerde
registrars bij wie domeinen geregistreerd kunnen worden wanneer zij een
contract getekend hebben met FRLregistry B.V.
Wanneer kan ik een .frl domein registreren?
Antwoord: U kunt uw domeinnamen aanvragen vanaf 2 februari t/m 2 april 2015.
In deze periode krijgen Friese bedrijven, organisaties en inwoners voorrang.
Vanaf 14 april begint de fase van algemene beschikbaarheid en gaat de toekenning
op basis van het principe ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’.
Wat is pre-registratie?
Antwoord: Van 2 februari t/m 2 april kan iedereen zich aanmelden voor zijn of haar
gewenste domein op .frl. Hierbij krijgen Friese bedrijven, organisaties en inwoners
voorrang en gebeurt de toekenning op basis van een puntensysteem.

Wat is .frl (puntFRL)?
Antwoord: .frl is het nieuwe domein voor Friesland (officieel Fryslân), de Friezen en

ANTWOORDEN

iedereen die zich verbonden voelt met deze unieke regio in de wereld. Zoals de Fries
om útens of de vele mensen die met veel plezier tijd doorbrengen in Friesland.
Informatie over de nieuwe domeinextensie vind je via www.registreer.frl. Vanaf
2 februari is er de mogelijkheid voor het brede publiek om zich te registreren.

Omdat we ons goed kunnen voorstellen dat de introductie van .frl ook de
nodige vragen met zich meebrengt, hebben we hierbij een beknopt overzicht van

Wat is het tijdspad van introductie voor .frl?

antwoorden op veel gestelde vragen geformuleerd. Op die manier weet je direct waar

Antwoord:

je aan toe bent. En kun je ook je klanten verder op weg helpen.

02/12/14

		

Fryslân.frl + 99 pioniers live

01/02/15 t/m 02/02/15 	TMCH periode (geregistreerde merken). First come,
Verdere informatie vind je op www.registreer.frl

			First serve

of stuur een e-mail naar bureaus@registreer.frl

02/02/15 t/m 02/02/15
02/02/15

Friese overheid

		Start introductieperiode breed publiek. Friezen hebben

			een streepje voor!
02/04/15

Hoe kan ik registrar worden?

		Einde introductieperiode breed publiek.
Start toewijzing en veiling

14/04/15			Algemene beschikbaarheid

Als je voor jezelf én voor Friesland kansen wilt creëren,
sluit je dan aan bij .frl.

Wie zit er achter .frl?
Antwoord: De exploitatie van het eigen Friese Top Level Domein .frl is een

ICANN-Accredited Registrar: Download via www.registreer.frl de

particulier initiatief van Mijndomein.nl. Dit is in overeenstemming met de wens

Registry-Registrar-Agreement (RRA). De getekende RRA stuur je naar

van Provinciale Staten om de extensie .frl in te voeren zonder inzet van provinciale

registrars@registreer.frl. Na het storten van de borg krijg je de wachtwoorden

middelen. Het bedrijf Mijndomein.nl exploiteert dus voor eigen rekening en risico de

toegestuurd voor de test- en live-omgevingen.

extensie .frl voor Friesland. Mijndomein.nl heeft met instemming van Provincie Fryslân
zelf de aanvraag voor het Friese Top Level Domein.frl ingediend bij de ICANN. Zij is

Niet-ICANN-Accredited Registrar: Ben je als reseller aangesloten bij een

daarmee ook eigenaar van dit domein en is verantwoordelijk en aansprakelijk voor

ICANN-Accredited Registrar, vraag dan naar de .frl extensie. Biedt je registrar deze niet

de exploitatie.

aan, sluit je dan aan bij Metaregistrar, www.metaregistrar.nl. Metaregistrar biedt
.FRL, .AMSTERDAM en .NL domeinnamen voor kostprijs. Vragen kun je stellen via

Mede gelet op de potentie voor de marketing van Fryslân is de Provincie Fryslân is

registrars@registreer.frl.

al vanaf het begin betrokken supporter van .frl.
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