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Het Centrum Wiskunde & Informatica is registrar voor .nl-domeinnamen geworden. Het CWI droeg
 het beheer over het .nl-domein achttien jaar geleden over aan de SIDN en gaat nu weer .nl-
domeinnamen registreren voor eigen projecten en spin-off-bedrijven.

De SIDN heeft het CWI op 18 februari als .nl-registrar bijgeschreven. Het
 CWI is een van de weinige nieuwe toetredingen als registrar; dat aantal
 daalt al enkele jaren. Het Centrum zal ook niet voor een groot aantal
 derde partijen .nl-domeinnamen registreren, maar zal dat vooral doen
 voor eigen gebruik en voor bedrijven met nauwe banden met de
 organisatie. "Zo kunnen de domeinnamen van CWI’s spin-offs beter worden omgezet als die commercieel
 zelfstandig worden", zegt Niels Nes, hoofd IT & Facilities bij het CWI over de voordelen.

De toetreding is vooral vanwege de geschiedenis interessant. "De cirkel tussen SIDN en het CWI, de
 organisatie die de bakermat is voor het .nl-domein, is na 18 jaar weer rond", zo delen de beide organisaties
 mee. Op 25 april 1986 werd het .nl-domein toegewezen aan het CWI in Amsterdam. Piet Beertema,
 systeembeheerder bij het CWI, verrichtte alle .nl-registraties tot 1996 met de hand. Eind dat jaar werd het
 stokje overgenomen door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, opgericht door het CWI,
 Surfnet en NLnet.

Delen

04-'11

01-'11

04-'06

Lees meer over

Websites en communities

Nieuwste IT Banen

Linux System Engineer

Midas Search, Gouda

Teamleider Informatiemana…

Waterschap Peel en Maasv…

Applicatiespecialist mobiele…

Rijksoverheid, SSC-ICT Ha…

Meer vacatures

Gerelateerde content
Nieuws - Nederlands .nl-domein bestaat 25 jaar

Nieuws - SIDN viert vijftiende verjaardag

Nieuws - .NL viert twintigste verjaardag

Reactiefilter: -1 30 0 26 +1 17 +2 1 +3 0 Platte weergave • Sorteer aflopend • Faq

Reacties (30)

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze
 website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Je kunt ook een cookievrije versie van de website bezoeken met minder

 functionaliteit. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

CWI gaat weer .nl-domeinnamen registreren

Inloggen Registreren

Telegram krijgt er in één dag een half miljoen gebruikers bij

Alliantie kondigt standaard voor draadloos opladen van laptops aan

Advertentie

+1
emnich 
21 februari 2014 12:52

Nieuws Reviews Video's Pricewatch Vraag & Aanbod Forum Meer

http://tweakers.net/cookies/
http://www.true.nl/webhosting/
http://tweakers.net/plan/crew/221
http://gathering.tweakers.net/forum/list_topics/43
https://www.sidn.nl/nieuws/nieuwsbericht/article/het-cwi-wordt-nl-registrar/
http://tweakers.net/nieuws/93663/groei-aantal-nl-domeinnamen-bereikt-laagste-punt-sinds-2003.html
http://tweakers.net/video/5479/polderpioniers-de-man-die-nederland-aansloot-op-het-internet.html
http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtFJrsdchU4uTB8yiigbr4YHoCrKYp6MGAAAQASCioJwkYJGEk4X8F8gBCakCxjwOplFftz7gAgCoAwGqBLwBT9A9e-5TXgEowHjtacoaPFvBKHSldC5tlUbj7YOI1IjPsqCPIe95PSx9me52lDkHsMpanZye-UoBywo5qNFgXCgBHANHWIH2fZ7M_2ZZQyYEimsrxSlz-ZK5sUfVuc38ojlUmj6Z4wPmPDdEL4A4qyqS3dt6o7NnTsGWwgM1zr9tPR3-IfXRHDHq2P9xqLJhRfrqvbrWnB_8sqtSv435PQq4VUVe5hq9to_APwdNR4jK-v51Mkm7-MCadLngBAGgBh4&num=0&sig=AOD64_3is_pXeQf2SqEqnipsu_FqYFFdLw&client=ca-pub-6210036066747615&adurl=http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BdJL4sdchU7mXCLKmigaQwIH4BQAAAAAQASAAOABQvdGF8ARYj-SsG2CRhJOF_BeCAQljYS1nb29nbGWyAQx0d2Vha2Vycy5uZXTIAQLaAU5odHRwOi8vdHdlYWtlcnMubmV0L25pZXV3cy85NDQ2NC9jd2ktZ2FhdC13ZWVyLW5sLWRvbWVpbm5hbWVuLXJlZ2lzdHJlcmVuLmh0bWyoAwHgBAKgBhTgBr-j5AE&num=0&sig=AOD64_1QZjGc7uN5pKcgFzH0nS0Gibfs2w&client=&adurl=http://www.leaseweb.com/nl/cdn%3Futm_source%3DTweakers.nl%26utm_medium%3Donline%26utm_content%3Dbanners%26utm_campaign%3DCDN_NL
http://www.itbanen.nl/vacature/3881777/Linux+System+Engineer/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3881777/Linux+System+Engineer/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882017/Teamleider+Informatiemanagement/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882017/Teamleider+Informatiemanagement/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882445/Applicatiespecialist+mobiele+diensten/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882445/Applicatiespecialist+mobiele+diensten/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://tweakers.net/categorie/859/websites-en-communities/nieuws/
http://www.itbanen.nl/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3881777/Linux+System+Engineer/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3881777/Linux+System+Engineer/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882017/Teamleider+Informatiemanagement/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882017/Teamleider+Informatiemanagement/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882445/Applicatiespecialist+mobiele+diensten/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/vacature/3882445/Applicatiespecialist+mobiele+diensten/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://www.itbanen.nl/?utm_source=tweakers.net&utm_medium=widget&utm_campaign=tweakers_nieuws
http://tweakers.net/nieuws/74065/nederlands-nl-domein-bestaat-25-jaar.html
http://tweakers.net/nieuws/74065/nederlands-nl-domein-bestaat-25-jaar.html
http://tweakers.net/nieuws/72346/sidn-viert-vijftiende-verjaardag.html
http://tweakers.net/nieuws/72346/sidn-viert-vijftiende-verjaardag.html
http://tweakers.net/nieuws/42205/nl-viert-twintigste-verjaardag.html
http://tweakers.net/nieuws/42205/nl-viert-twintigste-verjaardag.html
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=-1&order=asc&page=1#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=0&order=asc&page=1#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=1&order=asc&page=1#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=2&order=asc&page=1#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=3&order=asc&page=1#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=flat&niv=0&order=asc&page=#reacties
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?mode=nested&niv=0&order=desc&page=#reacties
http://tweakers.net/reviews/718
http://tweakers.mobi/
http://tweakers.net/cookies/
https://secure.tweakers.net/my.tnet/login/?location=http%3A%2F%2Ftweakers.net%2Fnieuws%2F94464%2Fcwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html
https://secure.tweakers.net/my.tnet/register
http://tweakers.net/nieuws/94460/telegram-krijgt-er-in-een-dag-een-half-miljoen-gebruikers-bij.html
http://tweakers.net/nieuws/94459/alliantie-kondigt-standaard-voor-draadloos-opladen-van-laptops-aan.html
http://tweakers.net/gallery/481839
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773751#r_6773751
http://tweakers.net/
http://tweakers.net/nieuws/
http://tweakers.net/reviews/
http://tweakers.net/video/
http://tweakers.net/pricewatch/
http://tweakers.net/aanbod/
http://gathering.tweakers.net/


CWI gaat weer .nl-domeinnamen registreren - IT Pro - Nieuws - Tweakers

http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html[13-3-2014 17:01:19]

 Wow, tot 1996 met de hand. Soms vergeet je hoe `jong` het internet toch nog is en wat een
 enorme impact het heeft (gehad).
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+2
wildhagen 
@emnich • 21 februari 2014 13:00

 Nou, pre-1996 bestond het WWW nog maar nauwelijks, dat begon pas rond die tijd op te
 komen.

 Dus het aantal .nl domeinen vóór 1996 zal ook wel op een hand te tellen geweest zijn, het
 Internet werd toen met name voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt (denk aan zaken
 als Archie, Gopher, Usenet etc), en die gebruikten lang niet allemaal .nl, maar vaak zaken
 als .edu, .gov etc. 

 Particulieren zaten toen nog niet of nauwelijks op Internet, en dus ook niet of nauwelijks
 commerciele activiteiten. HTTP en HTML bestonden immers nog niet echt formeel
 gestandardiseerd, alleen als drafts (de 1.0-standaarden zijn pas eind 1995 ingediend), en
 Archie, Gopher en Usenet zijn nooit erg doorgebroken onder particulieren.

 Dus met de hand moet dat allemaal nog wel bij te houden gewest zijn in die tijd. Pas toen
 HTML/HTTP (en dus effectief het WWW) beschikbaar kwamen begon het voor particulieren
 interessant te worden, en zal dus het aantal .nl domeinen flink zijn toegenomen.
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Ghostier 
@wildhagen • 21 februari 2014 13:14

 Dit klopt wel, al waren er in die tijd(1995) wel al duizenden domein registraties, (nu
 natuurlijk ligt dat veel hoger).

 Het was toen nog wel veel logischer om .com te gebruiken. Het was nog niet zo
 standaard om .nl domeinen te registreren. Dus ook dat zal hebben bijgedragen aan het
 feit dat de administratie nog niet digitaal moest.

Reageer
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kzin 
@wildhagen • 21 februari 2014 13:19

 Als particulier kon je in het begin helemaal geen .nl domein krijgen. Je moest zijn
 ingeschreven bij de kamer van koophandel. Daarom heb ik nu een .com en een .nl
 domein op dezelfde server.

 Usenet is alleen doorgebroken dankzij de binary nieuwsgropen, maar inderdaad: zelfs
 dan slechts bij een kleine groep.
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+1
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@kzin • 21 februari 2014 17:30

 Wat heet "doorgebroken". Begin jaren 90 zat volgens mij elk Nederlandse
 internetter op usenet. Het is, net als Gopher, alleen nooit meegegroeid. Logisch ook
 want het toen net opkomende WWW was, zeker met Netscape, veel
 gebruikersvriendelijker.

 Overigens, zelfs toen A2000 en Demon etc. als providers opkwamen, in de tweede
 helft van de jaren 90, kreeg je in het begin alle nieuws, aankondigingen en zelfs
 ondersteuning in eerste instantie via Usenet.

 Het binaries verhaal zou ik eerder als een soort mini-comeback zien dan als een
 doorbraak. Het was al doorgebroken, en ook weer verlaten.

http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=6773751
http://tweakers.net/gallery/14
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773751#r_6773751
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773768#r_6773768
http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=6773768
http://tweakers.net/gallery/377502
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773768#r_6773768
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773809#r_6773809
http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=6773809
http://tweakers.net/gallery/94091
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773768#r_6773768
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773824#r_6773824
http://tweakers.net/reacties.dsp?Action=Posting&ParentID=6773824
http://tweakers.net/gallery/445817
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6773824#r_6773824
http://tweakers.net/nieuws/94464/cwi-gaat-weer-nl-domeinnamen-registreren.html?showReaction=6774843#r_6774843

	tweakers.net
	CWI gaat weer .nl-domeinnamen registreren - IT Pro - Nieuws - Tweakers


	1lbi1yZWdpc3RyZXJlbi5odG1sAA==: 
	form2: 
	decision: 


	1lbi1yZWdpc3RyZXJlbi5odG1sAA==: 
	form3: 
	keyword: Zoek naar nieuws
	input1: 




