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Finalisten De Nieuwe Lichting krijgen domeinnaam cadeau 

Leuven 26 januari 2021. Van de negen finalisten van De Nieuwe Lichting, de jaarlijkse muziekwedstrijd 
van Studio Brussel, claimde enkel Kids With Buns al een eigen domeinnaam. De andere acht verraste 
DNS Belgium met een grappige actie: wat als je vergeet je domeinnaam te registreren? 

Via De Nieuwe Lichting ontdekt 
muziekminnend Vlaanderen opnieuw negen 
beloftevolle jonge muzikanten en bands. Wat 
de finalisten nog meer bekendheid zou kunnen 
opleveren, is een eigen website. Het viel DNS 
Belgium op dat enkel Kids With Buns daar al 
een domeinnaam voor claimde: 
www.kidswithbuns.be.  

Schapenkwekerij Ramkot, barbershop Grizmo, 
fruithandel Berry of escaperoom The Haunted 
Youth, … Om de andere finalisten er met een 
knipoog op te wijzen dat ze maar beter ook 
werk maken van een eigen domeinnaam, 
bedacht DNS Belgium acht fictieve, 
gelijknamige bedrijven en registreerde de 
bijhorende domeinnamen. Die domeinnamen 
krijgen de finalisten cadeau. 

Philip Du Bois, algemeen directeur van DNS Belgium: “We willen alle starters, en dus ook beginnende 
muzikanten, bewust maken van het belang van een eigen domeinnaam. Die registreren kost bijna niets. 
Naast een socialmedia-account heb je best ook een eigen website. Die zorgt ervoor dat je makkelijk te vinden 
bent op internet en bovendien kom je professioneel over. Jouw creativiteit hoeft geen grenzen te kennen: je 
plekje op het internet richt je in zoals jij dat wil.” 

Een verrassing was het zeker. Alle finalisten reageerden enthousiast: 

Fabian Rasti: “Na mijn Facebook- en Instagrampagina was ik sowieso van plan om een eigen website aan te 
maken, ik ben al bezig aan het ontwerp. Heel erg bedankt, dit is superlief!” 

Joachim Liebens: “Ik heb even aan een eigen website voor The Haunted Youth gedacht, maar schoof dat 
toen op de lange baan. We hebben nog maar één single uit om online te zetten. Na corona gaat dat wel heel 
relevant zijn om onze tours en merch op te zetten. Ik ben fan van een gepersonaliseerde website, we gaan 
dat sowieso nodig hebben. Fucking cool, echt chill!” 

Tom Leyman van Ramkot: “Wij zijn heel actief op sociale media en op muziekplatformen als Vibe, Spotify en 
Soundcloud. Een eigen website hadden we nog niet, ik denk dat dat een generatiekloof is tussen Tim en 
Hannes en mij. Zij zijn zes jaar jonger en doen alles via chat. Maar goed punt wel. Amai, dit is supergrappig! 
Een zeer fijne verrassing!” 

Alle kersverse domeinnamen en websites met een knipoog vind je hier: 

• www.ramkot.be 

• www.simonmitxelena.be  

• www.fabianrasti.be 
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• www.ailimakesmusic.be 

• www.berrybxl.be 

• www.thehauntedyouth.be 

• www.grizmo.be 

• www.jibran.be 

Op Claim Je Idee helpt DNS Belgium starters om een originele naam (en bijhorende domeinnaam) te vinden: 
www.dnsbelgium.be/nl/claim-je-idee  

Over DNS Belgium 

DNS Belgium is de vzw die instaat voor het registreren van .be-, .vlaanderen- en .brussels-
domeinnamen, het toegankelijker maken van het internet en het aanmoedigen van het gebruik 
ervan via domeinnamen. Meer informatie op www.dnsbelgium.be. 
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