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Van der Wiel
trots op
Fryslân

Het belang
van .frl voor de
provincie Fryslân

Een unieke
plek in de
wereld

.frl nijs

Laat de wereld zien
waar Fryslân voor staat

Pak je kans

Friezen hebben voorrang

Supergrutsk
op Fryslân

Vraag nu je domein aan op
www.registreer.frl
Vanaf 2 februari 2015 krijg je de kans om je eigen Friese plek op
internet te bemachtigen. Tijdens de introductieperiode voor het brede
publiek hebben Friese bedrijven, organisaties en Friese inwoners een
streepje voor. Dus laat die kans niet schieten! Vanaf 2 april worden
de domeinen toegekend en kun je live met je nieuwe .frl domein.

www.wearegrutsk.frl

Op de Prins Hendrikbrug in
Leeuwarden staat een klein
kioskje, gerund door de dames
van WEareGRUTSK, Anna Frouk
Hoogsteen en Marieke Been.
“Vanuit de kiosk laten we al het
moois zien dat Leeuwarden en
omstreken te bieden heeft.
We zijn heel blij met de keuze voor
de domeinextensie .frl, omdat het zo
enorm goed bij ons past. We hebben
ons gelijk ingeschreven, want we zijn
immers supergrutsk op Fryslân.”

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat

www.registreer.frl

KALKAANSLAG?
Wij hebben de oplossing!
De oplossing tegen
kalkaanslag
“De beste investering die we de laatste
jaren gedaan hebben” is een veelgehoorde
kreet van consumenten die een Ecowater
waterontharder
hebben
aangeschaft.
Zelden wordt er bij stilgestaan dat de nieuwe
badkamer met kostbare keramische kranen
en luxe glazen douchepanelen binnen
een mum van tijd verouderd lijkt door de
kalkaanslag.
Er wordt een Quoocker of stoomoven
aangeschaft, die binnen enkele maanden al
problemen geeft door kalkafzetting. Met de
aanschaf van een waterontharder zijn al deze
problemen verleden tijd.

Bestaande kalkaanslag
verdwijnt!
Met een Ecowater waterontharder bent
u namelijk decennialang verzekerd van
kalkvrij water in de hele woning. Kalk
kost u honderden Euro’s per jaar. Alle
aanwezige kalkaanslag in bijvoorbeeld uw
badkamer, keuken, combiketel, wasmachine,
vaatwasser, en koffiezetapparaat zal met een
waterontharder snel verdwijnen!

MEER INFORMATIE?

Bel: 0594-587600 of kijk op

www.waterontharder.frl

Uw voordelen op een rij ...
• Bestaande kalkaanslag verdwijnt.
• Geen kalkaanslag meer op uw sanitair en
kranen.
• Besparing op de energierekening door
kalkvrije verwarmingselementen.
• Langere levensduur van uw apparatuur
die water verwarmt of verwerkt.
• Problemen met keramische kranen zijn
verleden tijd.
• U heeft 50 - 75% minder zeep- en
schoonmaakmiddelen nodig en u
kunt gebruik maken van eenvoudiger
schoonmaakmiddelen.
• Het gebruik van een waterontharder laat
de vaat extra glanzen. Tevens bespaart u
op zeepmiddelen en heeft u geen zout
en glansspoelmiddel meer nodig.
• Voorkomt veel huidproblemen; hard
water ontvet, wat een droge huid en
mogelijke huidirritatie tot gevolg heeft.
• Haar wassen is een nieuwe ervaring; het
is zacht en soepel zonder crèmespoeling.
• Uw kleding, handdoeken en ander
textiel gaan langer mee en behouden
hun kleur.

Laat de wereld zien
waar Fryslân voor staat

Jouw Friese
plek op internet
Zie pag 10. voor alle voordelen van .frl

Nieuwe
domeinnamen,
vele marktkansen

Gericht op
Fryslân en
de Friezen

Aanvraag & Toekenning
De introductie van .frl vindt gefaseerd plaats. Op deze
manier zorgen we er voor dat (Friese) merken,
overheden, bedrijven en inwoners met voorrang hun
domein kunnen bemachtigen. Pak dus nu je kans en
claim het domein dat bij je past.
Ga naar www.registreer.frl of scan de QR-code om
de fasering te bekijken.

.frl is voor:

- iedereen die actief is op de Friese markt
- iedereen die specifiek Friese doelgroepen wil aanspreken
- iedereen de wereld wil laten zien wat Fryslân te bieden heeft

/// www.frieslandbeweegt.frl /// www.hotelfryslân.frl /// www.vanasperentandheelkunde.frl ///

Wij staan voor .frl

caféwouters.frl
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afûk.frl

janeringa.frl

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat
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Hylkema en Haaima:

Kiest u de
Peugeot 208?
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www.hylkemahaaima.frl

AUTO HAAIMA

AUTOBEDRIJF HYLKEMA

BURGUM MR. W.M. OPPEDIJK V. VEENWEG 34 - WIRDUM WERPSTERDIJK 1

EMMELOORD TRAKTIEWEG 20 - HEERENVEEN BEURTSCHIP 35

LEEUWARDEN CORONAWEG 2 - FRANEKER JAMES WATTSTRAAT 4

SNEEK KOLENBRANDERSTRAAT 9 - DRACHTEN DE BOLDER 83

Getoonde modellen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Voor alle acties geldt: vraag naar de voorwaarden. Geldig t/m 28 februari 2015. Financiering verstrekt door Peugeot Finance, handelsnaam van PSA Finance Nederland B.V (registratienummer AFM 12007744).
Meer info en voorwaarden via www.peugeot.nl. Op verzoek sturen wij u het standaard informatiedocument toe. Actiemaximum op de 108, 208, 2008 is dit € 7.000 en op de 308, 3008, 5008, 508, RCZ en Partner Tepee is dit € 10.000
Contantprijs

Aanbetaling/
inruil

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in mnd.

Debet
Jaarlijkse
Maandbedrag
rentevoet kostenpercentage

Totaal te
betalen bedrag

Peugeot 208 Style 1.2 Pure Tech 82

€ 15.690,-

€ 8.690,-

€ 7.000,-

36

0%

0%

€ 194,-

€ 7.000,-

Peugeot 2008 Active 1.2 Pure Tech 82 ETG5

€ 19.290,-

€ 12.290,-

€ 7.000,-

36

0%

0%

€ 194,-

€ 7.000,-

Contantprijs

Aanbetaling/
inruil

Totaal
kredietbedrag

Looptijd
in mnd.

Debet
Jaarlijkse
Maandbedrag
rentevoet kostenpercentage

Totaal te
betalen bedrag

Peugeot 2008 Style 1.2 Pure Tech 82 ETG5

€ 19.590,-

€ 12.590,-

€ 7.000,-

36

0%

0%

€ 194,-

€ 7.000,-

Peugeot 308 Style 1.2 Pure Tech 110

€ 23.100,-

€ 13.100,-

€ 10.000,-

36

0%

0%

€ 276,-

€ 10.000,-

De waarde van
een .frl domein
De pioniers voor .frl zijn live en verwijzen hun .nl website

door naar .frl. Er wordt veel gesproken over het omzetten
van .nl naar .frl en de waarde van die nieuwe domeinnaam.
Daarom beschrijven we hier een aantal feiten.
Feit 1:
Google vindt het prima
Google heeft geen enkel probleem met
het verhuizen van een site van de ene
domeinnaam naar de andere. Google heeft
er zelfs een handleiding voor gemaakt die
je kunt vinden via googlewebmastercentral.
blogspot.nl. Vraag je internetbureau hoe dit
moet.

Feit 2:
De pioniers ondervinden geen
nadelen van doorverwijzing
Van de pioniers die hun complete .nl
domeinnaam hebben verwezen naar .frl
hebben we nog 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 éénop-één zijn overgenomen van .nl naar .frl is
de .frl website na korte tijd in zijn geheel
overgenomen door Google.

Feit 3:
Google vindt de .frl
domeinnamen wél
Er zijn veel zorgen dat Google de .frl
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 zeer belangrijk voor Google.
Mocht je nog meer vragen hebben over het
omzetten van je .nl naar .frl, neem dan
contact op met je bestaande internet
bureau of hostingpartij. Die kunnen je goed
verder helpen. En je kunt natuurlijk ook
altijd even kijken op www.registreer.frl voor
een antwoord op de veelgestelde vragen.

Van der Wiel is toonaan
gevend in het ontwerpen,
realiseren en managen
van integrale logistieke
dienstverlening t.b.v. GWW,
infrastructuur, modulaire
(bedrijfs-)huisvesting
en handel in primaire
en secundaire bouw- en
afvalstoffen in Noord- en
Midden Nederland.
Albert van der Wiel:
“Van der Wiel is trots op Fryslân! Met ons
nieuwe webadres en binnenkort onze
nieuwe website www.vanderwiel.frl willen
we dat graag laten zien!”

Samen maken we er werk van!
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Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat

www.registreer.frl

JA, FANSELS .FRL!
Onze #1 bij de Provinciale Statenverkiezingen, gedeputeerde
Jannewietske de Vries, zei volmondig JA! toen ze de kans kreeg
op een url met .frl. Omdat dit goed is voor Fryslân.
Immers, het past bij onze eigengereidheid en biedt overheid,
bedrijven en burgers nieuwe kansen om zich beter te profileren.
En dit is het doel dat Jannewietske en de PvdA nastreven: een
provincie die mooier, sterker en slimmer wordt.
Een provincie waar iedereen gelijke kansen krijgt. Waar zoveel
mogelijk mensen werk krijgen, hebben en houden. En waar
nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan een samenleving waarin
we ons echt met elkaar verbonden voelen.
Daar staat de PvdA Fryslân voor. Daar staat Jannewietske voor.
Daar staat ons JA! voor.

Laat zien dat je
staat voor .frl
en maak kans op prachtige prijzen!

Prijzenpakket
1x	
een jaar gratis rijden in een
gloednieuwe Peugeot 108
(excl. brandstof)

1x	
overnachting inclusief ontbijt in
de Master Suite van Grand Hotel
Post-Plaza (t.w.v. € 330)
1x	
reanimatiecursus voor 8 personen
door Fryslânhartveilig.frl (t.w.v €250)
2x	
Paddy O’Ryan waardebon
(€25 per stuk)

4x	
taart van De Taart van Tonny
5x	
design kapstok van de
Design-fabriek (t.w.v €45 per stuk)
6x	
Café Wouters waardebon
10x	
Weidenaar worstpakket
100x	Boomsma Beerenburger
(voor deelnemers boven de 18)
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www.registreer.frl
Laat de wereld zien dat je voor Fryslân staat door deze poster op te hangen! Wees creatief,
val op en deel een foto van je poster op social media. Val jij het meest op en wordt jouw
poster het meest gedeeld? Dan maak je kans op fantastische prijzen!

Zo

doe je mee:

Wil jij ook laten zien dat je voor Fryslân staat? En wil je tegelijkertijd mooie
(€25 per stuk) prijzen winnen? Doe mee met de .frl posteractie!
Op de achterkant van deze krant vind je een .frl poster. Hang deze achter
je raam, op de voordeur, achter je autoraam, op de kat van de buurvrouw…
Wees creatief en zorg dat je op de meest leuke manieren opvalt met je .frl
poster! Vervolgens deel je dit als foto met je vrienden op social media. Val
jij het meest op en wordt jouw poster het meest gedeeld? Dan maak je
kans op fantastische prijzen!
Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat

www.registreer.frl

mijndomein

De beste plek om jouw .frl
domein te registreren
www.

jouwdomein

€39

per jaar incl. btw

.frl

Controleer

GRATIS

PAKKET NAAR
KEUZE

Haal het beste uit jouw .frl domein via www.mijndomein.frl.
Dan krijg je het eerste jaar een hosting- of webwinkelpakket gratis!

Het belang
van .frl voor de
provincie Fryslân
Het is zover!
Fryslân heeft z’n eigen domeinextensie: .frl.
Fryslân neemt een unieke plek in op het wereldtoneel
naast beroemde wereldsteden (zoals .berlin en
.londen) en regio’s (zoals .ruhr) met een eigen
extensie: punt FRL!
Met een .frl laat je de wereld zien dat jij
voor Fryslân staat. En dat je je merk of
organisatie onlosmakelijk verbindt aan
typisch Friese waarden als authentiek,
rechtdoorzee en no-nonsense.
De komst van .frl biedt kansen voor de
hele provincie. Als Friese ondernemer óf
ondernemer gericht op Fryslân, ben je nu
in staat om jezelf verder te onderscheiden
en nieuwe marktkansen te benutten.

Met elkaar zetten we Fryslân op de kaart!
Sietske Poepjes: “.frl is een idee dat in
2012 in Provinciale Staten voor het eerst
aan de orde kwam, opgepakt door
mijndomein.nl in de persoon van Henri
de Jong, en uiteindelijk uitgewerkt in
een zorgvuldige uitrol voor Fryslân, met
medewerking van de provincie Fryslân. Ik
heb vanaf het begin vertrouwen gehad

in dit vernieuwende initiatief. .frl is uniek,
onderscheidend èn Frysk. De mensen in
Fryslân zien dat en willen daar onderdeel
van zijn. Dat vind ik mooi om te zien. We
doen het voor en met Fryslân.”
Henri de Jong: “Met een .frl domein is de
provincie Fryslân onderscheidend. Hiermee
neemt Fryslân een unieke plek in naast
steden als .berlin, .london en gebieden als

.vlaanderen, .saarland en .ruhr. De komst
van .frl biedt kansen aan met name Friese
bedrijven om zich te onderscheiden en
op een relevante manier, zeer lokaal, met
hun doelgroep te communiceren. Veel
organisaties in Fryslân zien en benutten
deze kansen.”
Samen zetten we Fryslân digitaal op de
kaart. Fryslân staat voor .frl!

// www.grienlinks.frl /// www.piterwilkens.frl /// www.tinekeschokker.frl /// www.marrekrite.frl ///

.frl

pioniers
www.aikidoleeuwarden.frl

www.johansijtsma.frl
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www.miedemaleeuwarden.frl

www.bakkerijboonstra.frl

www.dcf.frl

www.paddyoryan.frl

www.pietpaulusma.frl

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat

www.registreer.frl

Daarom
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 Fryslân staat. Hiermee onderscheid je jezelf in Nederland en val je op in
de rest van de wereld.

2. Gericht op Fryslân en de Friezen
Richt jij je op Fryslân 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 tot een Friese multinational, met elkaar laten we zien waar
Fryslân voor staat. Een unieke plek in de wereld met een eigen identiteit en een grote
aantrekkingskracht.

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat

www.registreer.frl
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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 Fryslân 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 Fryslân?
Of verzorg je Friese taalcursussen? Dan kun je nu heel gericht aan Fryslân 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.
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www.2018.frl

www.bernlef.frl

www.bfvwregistraasje.frl

www.rauzer.frl

www.busfolferhalen.frl

www.cnossen.frl

www.design-fabriek.frl

www.deharkema.frl

www.doarpswurk.frl

www.fnp.frl

www.frieslandbeweegt.frl

www.friks.frl

www.112fryslân.frl

www.blokhuispoort.frl

www.cda.frl

www.ellen-claire.frl

www.decafe.frl

www.johanneskramer.frl

www.kamminga.frl

www.knoop.frl

www.fryslan.frl

www.gemeenteraadheerenveen.frl

www.goodstartfriesland.frl

www.gptv.frl

www.hoeistmeideholle.frl

www.hylkemahaaima.frl

www.kompasvlaggenenmasten.frl

www.leeuwarden.frl

/// www.vanderwiel.frl //// www.post-plaza.frl /// www.kamminga.frl /// www.cda.frl ///

www.regts.frl

www.taalweb.frl

www.tof.frl

www.tryater.frl

www.voordekunst.frl

www.vanderwiel.frl

www.viore.frl

www.ucf.frl

www.watersportcampingheeg.frl

www.aikidoleeuwarden.frl

www.afuk.frl

www.cafewouters.frl

www.christenunie.frl

www.fryskpaspoart.frl

www.masoutreach.frl

www.jannewietskedevries.frl

www.detaartvantonny.frl

www.lutzjacobi.frl

www.ellenbakker.frl

www.grienlinks.frl

www.paddyoryan.frl

www.pietpaulusma.frl

www.post.frl

www.dcf.frl

www.ljouwerterskutsje.frl

www.marrekrite.frl

www.omrop.frl

www.naaimachines.frl

/// www.loopleeuwarden.frl /// www.doarpswurk.frl /// www.johanneskramer.frl /// www.tryater.frl ///

Begrippen
Omdat we ons goed kunnen voorstellen dat de introductie van een
nieuwe domeinnaam wat ingewikkeld lijkt, hebben we hier een aantal
begrippen voor je uitgelegd. Op die manier weet je direct waar je aan
toe bent. Verdere informatie vind je op www.registreer.frl.

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 voor
de uitgifte van .frl domeinen.

/// www.rtvnof.frl /// www.ucf.frl /// www.itwiid.frl /// www.naaimachines.frl /// www.viore.frl ///

Daarom
sta ik voor
.frl

“ De extensie .frl geeft in
één zin weer wat we zijn.”
De vijfde generatie staat inmiddels aan het roer, maar in de essentie is er
weinig veranderd binnen distilleerderij Boomsma in Leeuwarden. Chantoine
en Saskia Boomsma, broer en zus, zwaaien de scepter sinds 2006. Een Fries
familiebedrijf: dat doet het bijzonder goed in binnen- en buitenland.
Deze twee eigenschappen doen wonderen in gesprekken met het buitenland. “Momenteel zijn we in gesprek met een partij in de Verenigde Staten”,
vertelt Chantoine Boomsma. “En dan zie je dat ze dat geweldig vinden.
Zowel het familie-aspect als het feit dat we Friezen zijn, wordt heel hoog
aangeslagen. Zo slaan we twee vliegen in één klap.”
De komst van .frl is dan ook een welkom geschenk voor Boomsma. “Het
past perfect”, aldus Chantoine Boomsma. “Het nieuwe briefpapier is al
besteld en het sluit heel goed bij ons aan. Het is dé manier om onze roots
weer te geven.”

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat
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www.boomsma.frl
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.frl

pioniers
www.museumheerenveen.frl

www.ondernemersinfryslan.frl

www.weidenaar.frl

www.piterwilkens.frl

www.tresoar.frl

www.jitiizer.frl

www.schoenmakerijfeenstra.frl
www.christenunie.frl

/// www.mijndomein.frl /// www.privelease.frl /// www.sietskepoepjes.frl /// www.gptv.frl ///

De mensen achter .frl
.frl is een initiatief van Henri de Jong (eigenaar mijndomein.nl) en is
opgezet zonder inzet van provinciale middelen. Mijndomein.nl heeft met
instemming van Provincie Fryslân zelf de aanvraag voor de domein
extensie .frl ingediend bij ICANN, de overkoepelende instantie voor de
uitgifte van nieuwe domeinextensies.
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Mede gelet op de potentie voor de
marketing van Fryslân, is de Provincie
Fryslân al vanaf het begin betrokken
supporter van .frl.

De gehele introductie wordt verder zo veel
mogelijk begeleid door Friese organisaties.
Het introductieteam van puntFRL bestaat

bijvoorbeeld uit een unieke samenwerking
tussen diverse marketingcommunicatie
bureaus; WEDA Design & Advertising,
BWH ontwerpers, Friks, MAS.Outreach,
NARVIC, In2Media, Knooppunt, IT-Works
en velen anderen die samenwerken om
de introductie van .frl tot een succes te
maken.
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Geachte inwoner van Fryslân,
Drie jaar geleden ontstond het idee voor .frl. Het was voor ons vooral een technische uitdaging.
De mensen om me heen vroegen zich af waar ik in vredesnaam aan begon. Voor zo’n klein gebied
in Nederland een eigen domeinextensie opzetten,”dat werkt toch nooit?” Kijk, en dán word ik
gemotiveerd. Als men zegt dat iets niet kan, dan wordt het pas echt leuk.
Als er ergens een gebied geschikt is om te pionieren, dan is het Fryslân. Ik kende Fryslân zelf van het
zeilen en ben altijd verwonderd over hoe Friezen iedere keer weer zulke prachtige en succesvolle
evenementen organiseren die de mensen verbinden en de authenticiteit van de provincie bewaren.
Ook geniet ik van het prachtige Friese landschap, de vriendelijkheid van de inwoners en de warme
betrokkenheid. Uit alles blijkt dat Friezen trots zijn op hun afkomst. Met die eigenschap kun je met
elkaar heel veel bereiken.
Na 2 jaar papierwerk begon eigenlijk het echte werk. Allereerst heb ik een ruimte gezocht in Fryslân
en vervolgens heb ik met veel Friezen gesproken. Over hun ideeën en de kansen die ze zagen voor
.frl. Wat ik leuk vind, is dat Friezen zo heerlijk nuchter zijn, en heel goed de kat uit de boom kunnen
kijken. Maar ze zijn ook onwijs enthousiast en gedreven als ze ergens van overtuigd zijn.
Ik kwam erachter dat .frl vooral kansen kan bieden op economisch vlak. Iedereen doet tegenwoordig
overal internetaankopen, bij Zalando, Bol, Amazon, noem maar op. Alles komt overal vandaan, maar
die online aankopen en bestedingen bevinden zich niet binnen Fryslân. Met .frl kan er een platform
gebouwd worden waar iedereen zich aan kan optrekken. Een Friese Marktplaats, een Friese online
boekenwinkel of een Friese booking.com voor hotels binnen Fryslân: alles is op dat gebied mogelijk.
Als we de online bestedingen binnen Fryslân houden door middel van een nieuw online platform,
biedt dit kansen voor de Friese economie. Een A-locatie op internet voor iedereen die erin gelooft.
Daarom ben ik allereerst erg blij en trots op het feit dat zich zoveel Friese ondernemers hebben
aangemeld als pionier. Zij vormen met z’n allen de ‘Kalverstraat’ van de nieuwe Friese
domeinextensie: een bruisende online omgeving die alleen maar krachtiger wordt als er meer
activiteit plaatsvindt.
En nu komen ook de andere kavels vrij voor dit nieuwe Friese gebied op internet. Iedereen kan nu
een .frl aanvragen, en de Friezen hebben voorrang. Dus maak gebruik van die kans en zorg dat je
de plek claimt die het beste bij je past.
Met elkaar laten we zien waar Fryslân voor staat! Ik dank iedereen voor het vertrouwen en hoop
je snel te mogen begroeten op .frl. Oftewel: oant sjen op .frl!

Henri de Jong

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat
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Tijdpad introductie
Pioniers live!
2014

2

DEC

2015

2 dec: Pioniers live!
De eerste pioniers zijn live gegaan. Zij laten
als eerste zien dat ze voor Fryslân staan.
Zij mogen vanaf 2 december de voordelen
ontdekken en daarmee de voorbeeldfunctie
vervullen voor heel Fryslân.
Januari: Merken en overheden
In de periode van 1 januari tot 2 februari
volgt een voorrangsperiode voor (Friese)

Merken en
overheden

Start
introductieperiode
breed publiek
(Friezen voorrang)

Einde
introductieperiode

Algemene
beschikbaarheid

JAN

2

2

14

FEB

APR

overheden en merken. Het gaat hierbij om
merken die zijn aangemeld bij de TMCH
(Trademark Clearinghouse).

gewenste domein. Friese bedrijven en
Friese inwoners hebben een streepje voor
in deze periode. Mis jouw .frl dus niet!

2 feb: Start aanvraag:
Friese voorrangsperiode
Vanaf 2 februari om 14:00 start de
voorrangsperiode voor het brede publiek.
In deze periode krijgt iedereen de kans
om zich aan te melden voor zijn of haar

2 april: Einde voorrangsperiode:
toekenning domeinnamen
Vanaf 2 april worden de domeinnamen
toegekend. Indien er meer dan één
persoon of organisatie met dezelfde
status interesse heeft in dezelfde

APR

domeinnaam, dan vindt er een veiling
plaats.
14 april: Algemene beschikbaarheid
Vanaf 14 april zijn de .frl-domeinen
algemeen beschikbaar en gebeurt de
toekenning niet meer op basis van
‘Friese voorrang’ maar op basis van
wie het eerst komt wie het eerst maalt.

// www.omrop.frl //// www.jitiizer.frl /// www.ondernemersinfryslân.frl /// www.tresoar.frl //

Daarom
sta ik voor
.frl

“ We kunnen beter
samenwerken dan
naast elkaar”.
Zowel Hylkema als Brouwers zijn Friese ondernemers, die veel
hebben met de Friese manier van werken. Voor hen staat dit
voor betrouwbaarheid, afspraken nakomen en eerlijk kunnen
zijn tegenover de klant. Ook zij staan nu voor .frl.

www.hylkemahaaima.frl
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.frl staat voor Fryslân en
Een perfecte combinatie dus!
FRL is opgericht in 1993 en actief op het
gebied van postbezorging, huis-aan-huis
(reclame)bezorging en pakketdistributie.
FRL is een echt Fries bedrijf.
Onze klanten zitten voornamelijk in
Fryslân. Daarom is het voor ons een hele
logische keuze om gebruik te maken van
.FRL extensie.

werkgebied landelijk. Wij bieden landelijke
dekking op het gebied van postbezorging,
huis-aan-huis (reclame)bezorging en
pakketdistributie.
Kijk voor meer informatie op onze website
of neem vrijblijvend telefonisch contact
met ons op.

Wij vinden de Friese identiteit belangrijk.
Hoewel FRL een Fries bedrijf is, is ons

Zwettestraat 29d
Leeuwarden

Smidsstraat 26a
Sneek

058 - 215 41 57
info@frlpost.nl

Grijp nu je kans!
Pak het domein dat bij je past.
Friezen hebben voorrang.
www.
Wil je een .frl voor jouw partij,
jouw bedrijf, jouw merk, jouw
blog of jouw campagne?
Wees er dan snel bij. Vraag
vanaf 2 februari je domein aan
en wie weet wordt deze aan
jou toegekend op 2 april.

De toekenning van een .frl vindt
plaats via een vooraf bepaalde
hiërarchie. Deze ziet er als volgt
uit: merken gaan voor overheden,
overheden gaan voor bedrijven en
bedrijven gaan voor particulieren.
Hierbij geldt altijd als hoofdregel
dat Friese aanvragers voorrang
hebben op niet-Friese
aanvragers.
Indien er meer dan één persoon of
organisatie met dezelfde status

.frl
interesse heeft in dezelfde domeinnaam, vindt er een veiling plaats.
Premium .frl
Premiums zijn domeinen met een
speciale waarde voor Fryslân. Deze
speciale waarde zit in het cultureel
of commercieel belang hiervan. Je
kunt aanspraak doen op een premium als je een uniek idee of concept
hebt om dit belang te behartigen.
Een premium wordt toegekend door
Stichting puntFRL (beheer culturele

domeinen) en het FRLFonds (beheer
commerciële domeinen) op basis
van de waarde van jouw doelen en
ideeën.
Dus ben jij een ondernemende
Fries en wil jij iets betekenen voor
Fryslân? Ben jij in staat om
krachten te bundelen op één de
premium commerciële of culturele
domeinnamen? Pak dan je kans en
maak je interesse in een premium
zo snel mogelijk kenbaar via de
website www.registreer.frl.

// www.fryskpaspoart.frl //// www.voordekunst.frl /// www.pvda.frl /// www.weidenaar.frl //

Ik sta
voor .frl

Ik sta
voor .frl

Ik sta
voor .frl

Ik sta
voor .frl

www.priuw.frl

www.franekeractueel.frl
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www.post.frl

www.talsma.frl
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Steeds meer Friezen gaan .frl-en
Laat ook zien dat je voor .frl staat. Stickers en
andere .frl-artikelen zijn binnenkort beschikbaar
op shop.registreer.frl.

/// www.leeuwarden.frl //// www.jannewietskedevries.frl /// www.hoeistmeideholle.frl ///

Inschrijving LOOP Leeuwarden
start op loopleeuwarden.frl
LOOP Leeuwarden, het grootste
en leukste loopevenement van
Leeuwarden, vindt dit jaar plaats
op zondag 7 juni. De website van de
organisatie is veranderd in
www.loopleeuwarden.frl.
Daarmee is LOOP Leeuwarden een
van de eerste evenementen die
gebruik maakt van de extensie .frl.

www.loopleeuwarden.frl

Hardlopers kunnen dit jaar opnieuw
kiezen uit de 5 en 10 kilometer of
de halve marathon. Voor de jeugd

Laat de wereld zien waar Fryslân voor staat
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staan opnieuw de 1 en 2,5 kilometer op het programma. Wandelaars
kunnen dit jaar kiezen uit een 12, 18
of 25 kilometer, met een start op
de treinstations van respectievelijk
Camminghaburen, Hardegarijp en
Veenwouden.
Niet alleen voor deelnemers is het
handig om zondag 7 juni met stip
te noteren in de agenda. Op het
Oldehoofsterkerkhof wordt weer
een gezellig plein ingericht. Lopers
worden daar na afloop als helden

door familie en vrienden ontvangen.
Op het plein vinden veel activiteiten
plaats en na de wedstrijd wordt
voor hardlopers en wandelaars een
afterparty georganiseerd.
LOOP Leeuwarden wordt georganiseerd door de Stichting Gezonde
Stad, die zich ten doel heeft gesteld
om gezond en verantwoord bewegen voor jong en oud te stimuleren.
In 2014 gingen ruim zesduizend
lopers en wandelaars van start.
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Wees wijs en verwijs

Verwijs je bestaande .nl door naar .frl
De .nl site blijft gewoon zoals deze
is en blijft ongewijzigd opgenomen
in de Google index. Zowel de .nl
als de .frl blijft in de lucht en alle
websites die naar de .nl verwijzen,
laten de .frl te zien. Google
indexeert sites met meerdere
domeinnamen zonder problemen.

Bij pioniers die hun .nl website niét
hebben geredirect naar .frl, zien
we dat de .frl slechts mondjesmaat
wordt geïndexeerd. Pagina’s worden
dan opgenomen in de index als
Google deze bij toeval tegenkomt.
Bij pioniers die wél een 301 redirect
hebben gemaakt, zien we de eerste

weken een snelle indexatie van de
.frl site. Door dit te doen, nemen
de .frl pagina’s de prioriteit van de
.nl pagina’s over. De .nl pagina’s
verdwijnen dan weliswaar uit de
Google index, maar de website blijft
gewoon in de lucht en doorlinken
naar .frl.

Dus bezoekers die de .nl website
intoetsen of in hun bookmarks
hebben staan, ondervinden geen
enkel probleem. Vraag eventueel je
internetbureau om assistentie.

// www.bfvwregistraasje.frl //// www.regts.frl /// www.rubenvanvliet.frl /// www.knoop.frl //

Daarom
sta ik voor
.frl

Daarom
sta ik voor
.frl

De nieuwe
Elfstedenhal:
voor en door
Friezen

Stichting Eltsenien “voor als je
even geen haar hebt”

“Thialf is dé plek voor de topsport, De Elfstedenhal moet dé plek
worden voor de Friezen die gewoon lekker willen schaatsen.
De komst van puntFRL stelt ons in staat om ons te profileren als
een geweldige Friese ijshal. Een Friese domeinextensie past heel
goed bij ons. Fryslân is onze markt. De nieuwe hal wordt betaald
door Friezen, gemaakt door Friezen en straks gebruikt door Friezen.”

www.eltsenien.frl

www.elfstedenhal.frl
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Online
shoppen
is hot
In de nabije
toekomst gaat
shop.frl concreet
aan de slag met
diverse partijen om
een betaalbare,
betrouwbare en
goed vindbare
webshop te introduceren voor alle
Friese ondernemers.

In het afgelopen jaar kochten meer
dan 10 miljoen consumenten 1 of
meerdere artikelen via internet
in webwinkels en webshop
aanbieders. Reeds 20% van alle
consumptieve bestedingen wordt
online gedaan en dat zal de
komende 5 jaar stijgen naar
36% van alle bestedingen.
Shop.frl houdt bestedingen
binnen Fryslân
Deze tijd biedt nieuwe kansen
en daar wil shop.frl een positieve
impuls aan geven. Op deze manier
willen we er voor zorgen dat er
minder consumentenbestedingen
buiten Fryslân worden gedaan, en
er juist meer binnen Fryslân wordt
besteedt.

Door samen te werken, onder
scheidend te zijn in service en
prijs, en gebruik te maken van de
sterke Friese waarden als trots

en betrouwbaarheid, kunnen we
Fryslân een economische impuls
geven met shop.frl.

Meedoen en -denken?

Een nieuw digitaal platform organiseren, dat kunnen we niet alleen.
Maar als we met elkaar de schouders eronder zetten, is alles mogelijk.
Verschillende ondernemende partners hebben al aangegeven mee te
willen denken en doen; zoals de NDC mediagroep, post.frl, maar ook
winkeliersverenigingen, MKB bedrijven, Stadsmarketing initiatieven
en Onderwijs.
Wil jij ook meedenken of meedoen? Dat kan! Geef je gegevens door op
www.shop.frl. Dan houden we je gelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.
We gaan voor de introductie van ons nieuwe, betaalbare
webwinkelconcept in 2015!

Samen maken we Fryslân Hartveilig
Toen Erwin Duursma hoorde van
het pionierschap van .frl hoefde
hij er niet lang over na te
denken. Dit was de uitgelezen
kans om Stichting Fryslân
Hartveilig op de kaart te zetten.
Als voorzitter van deze jonge
organisatie is hij zeer gedreven
om van Fryslân de hartveiligste
provincie van Nederland te
maken.
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Bij een hartstilstand is het zaak
binnen 6 minuten te beginnen met
reanimatie en met de inzet van een
AED. De hulpdiensten kunnen niet
altijd binnen die tijd ter plaatse
komen. En daarin is een belangrijke
rol weggelegd voor de Friezen. Door
een reanimatiecursus te volgen en
zich op te geven bij het landelijke
oproepsysteem van HartslagNu
kun je het verschil maken voor je
buurman, teamgenoot, collega of
onbekende. Door een AED 24/7
bereikbaar te houden, zorgen we

ervoor dat levens gered kunnen
worden. Volgens Erwin Duursma
is het nodig dat er iets gebeurt,
“de cijfers laten zien dat Fryslân
achterloopt op de rest van delen
van Nederland. Door partijen aan
elkaar te koppelen zoals zorg,
onderwijs, bedrijven, sport en
natuurlijk de Friezen zelf, kunnen
we het verschil maken. Samen
maken we Fryslân Hartveilig.”

www.fryslanhartveilig.frl
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// www.watersportcampingheeg.frl //// www.2018.frl /// www.detaartvantonny.frl /// www.fnp.frl //

Privéleasen en voor
Fryslân staan?
Kijk op privelease.frl

€199

per
maand
incl. BTW

Rij nu een nieuwe Peugeot 108 voor maar €199,- per maand all-in! Kijk op
privelease.frl wat zorgeloos all-in priveleasen inhoud en profiteer van alle
voordelen. Deze tijdelijke actie is toegankelijk voor iedereen in Fryslân en wordt
mede mogelijk gemaakt door de pioniers van .frl
Met elkaar kunnen we laten zien waar Fryslân voor staat
www.privelease.frl

// www.rauzer.frl //// www.vvd.frl /// www.waterontharder.frl /// www.design-fabriek.frl //

Stel je vraag
aan het .frl
serviceteam
Van februari tot en met april rijden wij door heel Fryslân
om mensen te helpen. Voor onzekerheden of vragen over
bijvoorbeeld aanvraag en registratie ben je bij ons aan het
juiste adres. We staan op markten en pleinen en je kan ons
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verwachten in alle grote plaatsen van de provincie: onder
andere komen we langs in Sneek, Leeuwarden, Drachten
en Heerenveen. Houd Facebook in de gaten om te weten
wanneer het .frl serviceteam bij jou in de buurt is!
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De plek die je kiest op internet
zegt veel over wie je bent. Met
een .frl laat je zien dat je voor
Fryslân staat, onderscheid je
jezelf in Nederland en val je op
in de rest van de wereld. Fryslân
neemt een unieke plaats in op
het wereldtoneel naast steden als
.london .berlin en gebieden als .ruhr
en .saarland. Fryslân zet zichzelf
op de kaart als tweede extensie
van Nederland. Ondernemer
Henri de Jong, verantwoordelijke
voor de uitgifte van de Friese

domeinnamen, gelooft in een lokaal
betere vindbaarheid op Google
dankzij de komst van het nieuwe
.frl. Dit zag hij ook gebeuren in
Berlijn met de domein-extensie
.berlin, wat lokaal beter vindbaar
werd dan .com of .de.
Van de bakker op de hoek tot een
Friese multinational, met elkaar
laten we zien waar Fryslân voor
staat. Een unieke plek in de wereld
met een eigen identiteit en een
grote aantrekkingskracht.

Een
unieke
plek
in de
wereld

// www.hanskonst.frl //// www.christenunie.frl /// www.doefonds.frl /// www.franekeractueel.frl //

gratis.frl of
keuken.frl iets
voor jou?

Colofon
Opdrachtgever
Stichting puntFRL
Oplage
300.000 exemplaren
Druk
NDC Mediagroep
Verspreiding
FRL Post

Wanneer domeinen een commerciële of culturele waarde hebben voor Fryslân, zijn deze domeinen extra interessant. Deze ‘premium’ domeinen zijn dan ook niet
zomaar te verkrijgen, maar mogen worden gebruikt
door de mensen die hier het beste plan voor hebben.
Ben jij een ondernemende Fries met een goed idee en
wil jij een cultureel of commercieel belang behartigen?
Maak je interesse voor een premium-domein zo snel
mogelijk kenbaar via www.registreer.frl.
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Fotografie
Nico Pakvis
Frans Fazzi
Henri Vos
Simon van der Woude
Annemarie Hoogwoud
Samenstelling krant
Team puntFRL:
WEDA Design& Advertising
BWH ontwerpers
Mas Outreach
Friks web & marketing
Narvic Media & Communicatie
In2Media
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Laat de wereld zien dat je voor Fryslân staat door deze poster op te hangen! Wees creatief,
val op en deel een foto van je poster op social media. Val jij het meest op en wordt jouw
poster het meest gedeeld? Dan maak je kans op fantastische prijzen!

