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Inleiding
Je hebt net een eigen website, de kleurtjes zitten goed, de inhoud is er, enz.
Nu ga je hem online zetten en wil je natuurlijk dat er heel veel mensen op komen en dat je helemaal
bovenaan in de Google resultaten verschijnt als mensen jouw ‘keywords’ intypen.
ONMOGELIJK!
Jawel, je leest het goed! Het is niet mogelijk om zo van de ene dag op de andere helemaal bovenaan in
Google te staan of duizenden bezoekers naar uw site te lokken zonder een hele hoop inspanningen.
Mensen die beloven van uw website op nummer 1 in Google te krijgen en dit zwart op wit op papier
zetten zou ik de deur wijzen!
Wat uiteraard wel kan, is door een heleboel inspanningen en slimme trucs, de scoring van uw website
zodanig te verbeteren dat u bij relevante zoekopdrachten bijna altijd op de eerste pagina komt.

Dat is meteen ook de reden dat ik dit boek heb geschreven.
Je site promoten hoeft niet altijd veel geld te kosten. Integendeel, heel veel kan je zelf doen als je de
nodige kennis hebt en als je er tijd voor maakt.
In dit boek kan ik je wat van mijn kennis meegeven en vooral kan ik er voor zorgen dat je uren tijd
gaat winnen met je ‘linkbuilding’.
Linkbuilding is waar het in dit boek om gaat. We gaan er voor zorgen dat je op een gemakkelijke
manier en hele hoop links naar je website kan leggen. Door dit te gaan doen, leg je een goede basis
voor de rest van je ‘SEO’ activiteiten.
Er wordt wel eens gezegd dat het niet meer loont om links op ‘directorie sites’ te plaatsen maar dat
klopt niet helemaal. Ze hebben nog steeds veel waarde. Niet meer zoals in het verleden om verkeer
naar uw site te krijgen, maar wel om die nodige ‘backlinks’ te krijgen naar uw site.
Dit gezegd zijnde... Let’s get started!
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Begin bij het begin!
Alle acties die we ondernemen in het kader van linkbuilding zijn slechts op één ding gericht: beter
scoren in een zoekmachine.
Het lijkt me dan ook logisch dat we eerst de zoekmachines gaan vertellen dat we bestaan!
In Belgie en in Nederland zijn Google en Bing de meest bekende. Hieronder neem ik ineens ook Yahoo
nog mee omdat enkelingen die ook nog wel eens durven gebruiken.
Vroeger had je in Nederland ook nog het vrij populaire Ilse maar dat lijkt helemaal te zijn verdwenen.
Vinden.nl wordt wel nog gebruikt dus die heb ik er ook bijgezet.

(bron: http://www.checkit.nl)
Je aanmelden bij zoekmachines is helemaal niet moeilijk, hieronder vind je de links die je nodig hebt
om je aan te melden bij Google, Bing, Yahoo en Vinden.nl:
http://www.google.be/addurl/?continue=/addurl
http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx
http://siteexplorer.search.yahoo.com/submit
http://www.vinden.nl/site-aanmelden
Denk er aan: bij opmerkingen of beschrijvingen zet je iets dat zo dicht mogelijk bij de inhoud van jouw
site aanleunt. Daarmee wil ik niet zeggen dat je 100x hetzelfde keyword moet gaan gebruiken. Varieer
hierin maar zorg dat het relevant blijft.
Voorbeeld:
Als je een site over recepten hebt zal ‘Recepten’ allicht een relevant keyword zijn. Probeer echter van
naast relevant ook specifiek te zijn: ‘Chinese Recepten’, ‘Belgische Recepten’, ‘Receptjes’, ‘Kookboek’,
‘Recepten die snel klaar zijn’, enz.
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DMOZ
Er is nog één site, en dat is eigenlijk geen zoekmachine, die ik speciaal wil vermelden:
http://www.dmoz.org/
Dit is een linkdirectorie die al bestaat vanaf het internet bestaat (en dat zie je er ook aan).
Er wordt beweerd dat alle grote zoekmachines hiermee rekening houden dus zorg dat je site er ook op
komt te staan. Of het waar is dat Google en consoorten zich op DMOZ baseren weet ik niet maar meld
je site toch maar aan!

Hoe werkt het?
De tekening hiernaast is eigenlijk een perfecte voorstelling
van hoe het werkt.
Heel het internet hangt aaneen door allerlei links die
onderling verbonden zijn. De zoekmachines gebruiken
‘robots’ die gewoon van de ene link naar de andere link
springen en zo hun index van internetpagina’s vervolledigen.
Wat wij willen bereiken is natuurlijk dat onze website één
van deze rode bolletjes is.
Hoe meer je in het centrum van dit kluwen komt te staan,
hoe beter of hoe hoger je website zal scoren in een zoekmachine. De linkbuilding techniek zal hier
zeker bij helpen!
Bovenstaande uitleg is natuurlijk een vereenvoudigde voorstelling van hoe het echt werkt. In realiteit
is het zo dat niet alle pagina’s evenveel waard zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld pagina’s die van Google een
hele hoge score of pagerank krijgen en een link op zo’n pagina is veel meer waard dan een link op een
pagina zonder pagerank.

Dit boek is een basisboek over hoe je begint met linkbuiding en een hulpmiddel dat door de lijsten veel
tijd zal besparen. Ik ga straks nog even terugkomen op pagerank maar de details hierover zullen we
niet verder bespreken.

Wie hierover meer info wil 

GOOGLE

©Kristof Luyten
www.digitalforum.be

6

Linkbuilding op 123

Verschillende types linkbuilding
Net zoals er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, zijn er ook verschillende manieren om aan
linkbuilding te gaan doen.
Als we spreken over ‘gewone linkbuilding’ of ‘linkruil’ dan spreken we over een ruil tussen twee
sites. Site A legt een link naar Site B en andersom. Dit is de meest voorkomende en meest eenvoudige
manier. Beide partijen winnen er op deze manier een link bij.
Een tweede manier van het linkbuilden is de zogenaamde ‘A-B-C Linken’.
Volgens heel wat mensen zijn enkelvoudige links naar je site meer waard voor Google dan een gewone
linkruil. Dit wil zeggen een link van Site X die naar jouw site gaat maar waar jij geen link voor
terugzet.
Als je zelf meerdere sites hebt, is het vrij eenvoudig. Je neemt de site die je op dat moment een
duwtje in de rug wil geven en zet op je andere sites een link er naar toe. Op die manier heb je weeral
een paar enkelvoudige links gewonnen.
Je begrijpt dat het veel moeilijker is om iemand anders te gaan overtuigen om zomaar een link naar
jouw site te gaan leggen zonder dat hij er iets voor terugkrijgt...
Gelukkig kunnen we dit oplossen door A-B-C Linken.
In plaats van 2 sites zoals bij de gewone linkruil maak je met abc-linkruil gebruik van 3 sites.
Van deze 3 sites beheer je er zelf minimaal 2. Het linkruilen gaat dan als volgt:
•
•
•

Site A plaatst een link naar site B
In ruil daarvoor krijgt site A link terug van site C
Site B plaatst een link naar site C

Zowel site A als B hebben beide een link geplaatst en een link terug ontvangen zonder dat ze een
“normale” linkruil hebben gerealiseerd.
Site A en C zijn in dit geval van dezelfde eigenaar.
Zowel bij een gewone linkruil als bij een A-B-C link worden de effectieve links in 90% van de gevallen
geplaatst op 1 bepaalde pagina: de ‘Linkpagina’
Sommige webmasters vinden dit niet voldoende en vragen om een ‘Site Wide Link’ te zetten.
Site Wide Links zijn links die op elke pagina van een website aanwezig zijn. Ze staan vaak in de footer
of sidebar van een website.
Uiteraard zijn niet alle websites even geschikt om dit te doen. Het is dus aan jezelf om te beslissen of
jij de mooie layout van je homepage wil gaan aanvullen met wat links of ‘banners’ of niet...
Over de waarde van een Site Wide Link is er ook discussie. Volgens sommigen zijn deze voor Google
amper iets waard, anderen beweren dan weer net het tegendeel.
Hoe dan ook... In de lijsten met linkpagina’s zul je een beetje vanalles vinden: pagina’s die
enkelvoudige links leggen, pagina’s die een gewone linkruil willen én ook pagina’s die een A-B-C link
willen. Dat laatste laten ze je dan weten via een mailtje vooraleer ze je plaatsen. Niks mis mee
uiteraard.
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Gewone sites aanmelden
Hett klinkt misschien een beetje raar maar met gewone sites bedoel ik alle niet-webshops.
niet
Ik maak een verschil omdat er ook in de verschillende startpagina’s een verschil wordt gemaakt. Dat
wil echter niet zeggen dat je je webshop niet kan aanmelden bij onder
onderstaande
staande pagina’s!
Het is een goed idee om voor dat je begint een email adres aan te maken dat je enkel gaat gebruiken
om die ene site aan te melden.
De voordelen hiervan zijn dat je goed kan opvolgen bij welke sites de aanmelding in orde is en dat je
het adres achteraf kan verwijderen.
Bij elke startpagina wordt er minstens één mailtje gestuurd om te bevestigen dat je aanmelding ok is
of om te vragen dat je je aanmelding activeert. Eens de aanmeldingscampagne voorbij is, verwijder ik
altijd het email adres.. Je weet nooit met wie ze het adres delen en hoeveel spam je bijgevolg binnen
krijgt op dat adres!
Hieronder een eerste lijst met link directories waar je zonder veel moeite je site kan aanmelden. Ik heb
een opsplitsing gemaakt voor Belgie en Nederland en er telkens bijgezet of je moet teruglinken of niet.
Het feit dat je moet teruglinken vooraleer ze jouw link gaan plaatsen is niet onlogisch. Zij willen allicht
hetzelfde als jij: zoveel mogelijk backlinks naar hun pagina.
Uiteindelijk is dit geen issue. Zorg dat je ergens op je website een ‘Linkpartners’ pagina hebt. Vanop je
homepage of ergens in je menu moet er een zichtbare link naar deze pagina zijn.
Probeer niet van ergens een verborgen linkpagina te maken want dan val je vlug door de mand. Een
ongeschreven regel van het linkbuilden is dat de partner pagina bereikbaar moet zijn vanaf de
homepage!
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Startpagina’s Belgie:
gratis

http://2link.be/

gratis

http://be.coolbegin.com

gratis, wel link terug plaatsen

http://forum.bestewebgids.be/aanmelding-linkruil-464.htm

gratis

http://ludoclaes.imaxxserver.be/mailfiche.html

gratis

http://submit.webwatch.be/

gratis

http://www.alltheweb.be/startpagina.php

verplicht teruglinken

http://www.beginhier.be

gratis

http://www.bloogle.be/

gratis

http://www.bramstart.be/links.php?show=add&PID=0

gratis

http://www.digger.be/add.asp?action=add

verplicht teruglinken maar werkt zonder link http://www.doortje.be
gratis

http://www.edinfo.be

aanvragen per mail

http://www.ejournaal.be

verplicht teruglinken

http://www.freedirectory.be

verplicht teruglinken

http://www.fritzonline.be

gratis

http://www.go2.be/sitetoevoegen.php?p=www

gratis

http://www.gostart.be/

gratis

http://www.hulpklik.be

betalend

http://www.jaan.be

beperkt aantal rubrieken

http://www.klikklik.be

gratis

http://www.mobli.be

Stad selecteren en je site aanmelden

http://www.onze-vlaamse-regio.com

gratis

http://www.pakfriet.be

verplicht teruglinken

http://www.promotie-site.be

gratis

http://www.sammo.be/

gratis

http://www.search-belgium.com/

Vlaanderen

http://www.sprokkel.be/info/website/index.htm

gratis

http://www.startje.net/toevoegen.php#

gratis

http://www.startje.nu

gratis, navigeren naar jouw onderwerp

http://www.startpagina.be
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gratis

http://www.startplanet.be/links.php?show=add&PID=

gratis

http://www.starttips.be

verplicht teruglinken

http://www.startvesting.be

verplicht teruglinken

http://www.superlinks.be

allerlei onderwerpen en subpaginas

http://www.verzamelgids.be

verplicht teruglinken

http://www.webtips.nu

gratis

http://www.xenalink.be

gratis

http://www.zoekie.com

Startpagina’s Nederland:
gratis

http://www.123webgids.nl/

gratis

http://websitejudge.com/nl/home

enkel voor .nl domeinen

http://www.allewebsites.nl/

gratis

http://www.deponeer.nl

gratis

http://www.eerstekeuze.nl/faq/getlisted.html

gratis

http://www.frick.nl

gratis

http://www.gevonden.nl/add.php

gratis

http://www.igids.nl/aanmelden.php

gratis

http://www.ikwilhet.nu/

verplicht teruglinken

http://www.linkinfo.nl/submit.php

verplicht teruglinken

http://www.linkbalie.nl

gratis

http://www.linkjelink.nl

gratis

http://www.linkotheek.nl/

gratis

http://www.linktoevoegen.nl

gratis, wel uitgebreide omschrijving geven

http://www.links-toevoegen.nl/

verplicht teruglinken

http://www.spinnenweb.nl/opnemen.asp

gratis

http://www.swibble.nl

gratis

http://www.web-database.nl

verplicht teruglinken

http://www.web-directory.nl/submit.php?c=178

gratis

http://www.zappsite.nl/websiteinsturen.php?s=www

gratis, navigeren naar jouw onderwerp

http://www.jouwpagina.nl

gratis

http://www.justlin.nl
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Webshops en bedrijven aanmelden
De reden dat ik webshops en bedrijven apart bespreek, is omdat hiervoor specifieke linkpagina’s
bestaan.
Bovendien kunnen we voor onze webwinkel ook gaan werken met zoekertjes enz.
Zet zowieso je site ook bij de ‘gewone’ startpagina’s. Allicht hebben ze wel één of andere subcategorie
waar jij in thuis hoort.
Wat aan te raden is, voor bedrijfssites dan, is van je aan te melden op een ‘bedrijvengids’. Je hebt er
op het internet tientallen en de meeste vragen aardig wat centen om jouw site er bij te zetten maar
daar doe ik niet aan mee.
Ik ben er zeker van dat de sites die hieronder vermeld worden al heel wat kunnen bijdragen bij je
vindbaarheid.
Een voordeel van deze gidsen, is dat de meesten een vrij goede score hebben in de zoekmachines.
Iemand die op zoek is naar een dienst of product dat door jou geleverd kan worden, gaat misschien
niet direct op jouw website komen maar wel op de pagina van een bedrijvengids.
Op zich totaal geen issue, in tegendeel. Als hij of zij geïnteresseerd is zal er wel doorgeklikt worden.
Het hoofddoel is van het product of de dienst te verkopen! Niet dat mensen op je website komen.

Je verkoopt meer dan je denkt!
Eerder heb ik al gesproken over de relevante beschrijving die je moet geven bij je link.
Bij webshops en bedrijven is dit uiteraard ook van zeer groot belang! Alleen kunnen we hier gaan
spreiden. Denk eens even na over wat jij eigenlijk verkoopt...
Voorbeeld:
Je bent de eigenaar van een webshop in wielerkleding. Easy... mijn keyword gaat zijn ‘wielerkleding’ of
‘koerskleding’ of ‘wielerkledij’ enz.
Inderdaad! Dat klopt, maar je verkoopt veel meer!
Je verkoopt ook ‘wielerbroeken’, ‘wielershirts’, ‘koerstruitjes’, ‘sokken voor wielrenners’, enz.
Dat is nog niet alles, je verkoopt ook nog ‘wielerbroeken voor dames’, ‘wielerbroeken voor heren’ en
misschien zelfs ‘wielerbroeken voor kinderen’ ...
Wat je dus moet doen is zorgen voor links naar je hoofdpagina met eventueel zeer generieke keywords
maar ook naar alle verschillende subcategoriën met meer specifieke keywords.
Hoe groter het netwerk naar je site hoe groter de kans dat je gevonden wordt.
Bovendien denkt niet elke potentiële klant zoals jij. Denk dus goed na over de verschillende keywords
waarop mensen kunnen gaan zoeken naar een bepaald product.
Dit zal ook regio gebonden zijn. Waarschijnlijk spreekt men in Nederland meer van ‘wielershirts’ terwijl
dit in Belgie eerder ‘koerstruitjes’ zal zijn.
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Hieronder een overzicht van de sites die je kan gebruiken om je bedrijf of webshop aan te melden.

Bedrijven en webshops Belgie:
bedrijven aanmelden, btw nummer nodig!

http://www.foxx.be

bedrijven aanmelden

http://www.offertecentro.be

bedrijven aanmelden

http://www.bsearch.be/bsearch/contact/NewCpyNew.asp

bedrijven aanmelden

http://www.companymundo.be

bedrijven aanmelden

http://www.debeste.be

gratis, enkel webshop

http://www.winkelstraat.be

verplicht teruglinken

http://www.webwinkelstart.be

bedrijven aanmelden

http://www.hotfrog.be

Bedrijven en webshops Nederland:
enkel voor webshops

http://www.webshopsoverzicht.nl/Pagina/Webshop-aanmelden.html

gratis, enkel webshop

http://www.webshopsoverzicht.nl/Pagina/Webshop-aanmelden.html

enkel voor webshops

http://www.startkwartier.nl/mail.php?d=webshops

verplicht teruglinken

http://www.webwinkelstart.nl

gratis voor IT bedrijven

http://www.ictregister.nl

gratis

http://www.101companies.com

gratis

http://www.bedrijven-links.nl/

©Kristof Luyten
www.digitalforum.be

12

Linkbuilding op 123

Zoekertjes
Hier wijken we heel even af van het traditionele linkbuilden omdat je niet bij alle zoekertjes je eigen
website mag vermelden. Bij sommigen kan het wel en bij anderen moet je ervoor betalen.
Zowieso zijn de zoekertjessites een zeer dankbaar hulpmiddel voor bedrijven en webshops!
Deze sites zijn meestel razend populair en dus uiterst geschikt om je dienst of product onder de
aandacht te brengen.
www.2dehands.be
www.zoekertjesnet.be
www.zoekzone.be
www.zoekertjes.net
www.zoekertjesweb.be
www.cherza.be
www.kapaza.nl
www.kapaza.be
www.hebbes.be
www.2dekans.be
www.bobbo.be
www.okaza.be
www.marktplaats.nl
www.zoekertjeskrant.nl

Het lijstje hierboven is slechts een kleine greep uit het zoekertjes aanbod. Dit zijn toevallig sites die ik
zelf wel eens gebruikt heb.
Via Google is het een kleine moeite om er nog tientallen te vinden.
Begin niet als een gek je producten of diensten op elke vindbare site aan te melden. Neem liever de
tijd om de sites eens te bekijken en selecteer de meest populaire. Sites waar geen potentiele klanten
op komen zijn waardeloos.
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Google places
Specifiek voor bedrijven bestaat biedt Google nog een gratis service aan die handig kan zijn.
http://www.google.com/places/ (kiezen voor ‘Get your business found on Google)
Na het aanmelden kan u een profielpagina voor uw bedrijf aanmaken.
Vanaf u aangemeld bent, verschijnt u in specifieke zoekresultaten.
Voorbeeld:
Iemand zoekt naar ‘Webdesign in Antwerpen’ of ‘Bakkers in Rotterdam’
Google zal naast de traditionele zoekresultaten ook een lijst geven met 7 resultaten van bedrijven die
hij in die stad gevonden heeft.
Uiteraard zullen er in Antwerpen meer dan 7 webdesigners zijn en in Rotterdam zijn er allicht meer dan
7 bakkers. De lijst
st die Google aangeeft wordt min of meer willekeurig samengesteld.
Je kan de kans op een vertoning lichtjes verhogen door onderstaande tips toe te passen:
-

Bij het aanmelden hebt u verschillende velden die u kan invullen. Doe dat! Ook al lijken
sommige velden
en niet relevant. Vul ze toch zo goed mogelijk in.
Vraag aan klanten om een recensie te geven. Op de profielpaginas kan men noteren wat men
van jouw bedrijf vindt. Volgens velen is dit de belangrijkste factor om meer getoond te worden
in de resultaten.
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Wat kan je nog doen?
Als je bovenstaande links allemaal gebruikt hebt om je site aan te melden, mag je er zeker van zijn dat
je al een goede basis hebt gelegd voor de waarde van jouw site in Google.
Ik heb helemaal in het begin al eens gesproken over pagerank.
Pagerank is de waarde die Google geeft aan jouw site. De pagerank is een cijfer tussen 0 en 10.
Hoe hoger het cijfer, hoe hoger de waarde van je site. Hoe men
deze waardebepaling juist doet, is niet geweten. Je vindt op het
internet allerlei theorieën hierover maar niemand weet het exact.
Hoe dan ook, het is allicht een combinatie van een hele hoop
factoren en linkbuilding is daar één van.
Men houdt rekening met het aantal links dat naar je s
site ligt,
maar ook met de kwaliteit van die links.
Als jij dus een link van een PR8 site kunt bemachtigen is die heel
veel meer waard dan een paar links van PR0 domeinen.
Van alle directories die hierboven opgesomd staan, zullen er allicht een heel deel zijn die een vrij
goede pagerank hebben. Jammer genoeg is dat geen garantie dat wij daarom ook direct een goede
score gaan krijgen.
De formule waarmee de waarde van je site wordt bepaald is zowel complex als intelligent. Er wordt ook
rekening gehouden met het type site. Daarmee wil ik zeggen dat een link op een linkdirectorie minder
waarde heeft dan een link op een ‘gewone site’. Ook al heeft die linkdirectorie dan een hoge
pagerank...
Ingewikkeld he!
De pagerank van een website nakijken is gelukkig wel heel eenvoudig. Op het internet bestaan er
honderden sites waar je dat kan doen. Ikzelf gebruik altijd deze:
http://pagerank.databot.nl/

Een voordeel van deze, is dat je hem ook kan toevoegen aan je Google startpagina (iGoogle).
Met deze tool kan je dus beginnen met selectief aan linkbuilding te gaan doen. Bijvoorbeeld enkel nog
links vanaf pagina’s met minstens PR2.
Hoe je dat doet lees je hieronder.
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Vraag het!
Goede linkbuilding is dus een kwestie van veel links naar je site hebben gecombineerd met zoveel
mogelijk waardevolle links.
Om dat te bekomen is het altijd handig om eens bij de concurrentie te gaan kijken.
Typ in Google jouw favoriete keyword in en kijk wie er het best scoort.
Via onderstaande link kan je heel gemakkelijk gaan kijken wie er allemaal een link heeft geplaatst naar
deze site die zo goed scoort:
http://www.backlinkwatch.com
http://siteexplorer.search.yahoo.com

Onmiddellijk krijg je een overzicht van alle pagina’s die een link hebben gelegd.
Als je gaat doorklikken naar de linkpaginas kan je vrij eenvoudig contact met hen opnemen. Is het een
linkdirectorie die nog niet in de lijst staat, dan kan je gewoon je link toevoegen.
Is het geen linkdirectorie, ga dan op zoek naar de contactgegevens en stuur een mail naar de
webmaster met de vraag of hij aan linkruil wil doen.
Motiveer zo goed mogelijk waarom hij of zij een link zou moeten plaatsen.

Geachte webmaster,
Toevallig kwam ik op uw website en heb ik gemerkt dat u
verschillende linkpartners hebt. Ik vind uw website er zeer
goed uitzien en denk dat een linkruil onze beide pagina’s
vooruit kan helpen ....

Onthou dat ervaren webmasters de tips in dit boek ook kennen. Het zou dus best kunnen dat ze in
eerste instantie niet willen ingaan op jouw vraag omdat je pagina nog niet hoog genoeg gewaardeert is
in Google.
Laat je echter niet van de wijs brengen daardoor en maak in Excel een overzicht van alle pagina’s waar
je graag een linkruil mee wil doen.
Wil de webmaster vandaag niet ingaan op je vraag, noteer dat dan en zet er bij dat je later opnieuw
moet proberen. Een dergelijk overzicht is superhandig. Vergeet niet dat je op langere termijn gaat
spreken over tientallen, honderden of meer links naar je site!
Na x-aantal weken zal je pagerank gestegen zijn en is het een goed idee om nog eens opnieuw te
proberen. Je zal zien dat hoe hoger je pagina scoort, hoe gemakkelijker het wordt om aan linkruil te
doen.

©Kristof Luyten
www.digitalforum.be

16

Linkbuilding op 123

Geef commentaar!
Tegenwoordig bestaat er voor elk denkbaar onderwerp wel ergens een forum op het internet.
Maak jezelf lid van forums die te maken hebben met jouw onderwerp en doe actief mee met berichten
en commentaren geven.
Op een forum moet je je registreren en moet je een profiel aanmaken. Bij de meeste profielen kan je
ook een handtekening plaatsen en in deze handtekening kan je zonder probleem een link naar je eigen
website plaatsen.

“Meer informatie over dit onderwerp kan u vinden op www.jouwdomein.com”

Als je op relevante forums kan laten zien dat jij wel degelijk weet waarover je praat heeft deze praktijk
meerdere voordelen:
-

Mensen gaan jouw website bezoeken omdat ze denken dat je een expert bent.
In elke post die je zet staat een link naar je website

Er zijn natuurlijk ook webmaster forums waar je onder andere actief op zoek kan gaan naar
linkpartners.
In Nederland ken ik er zo twee die heel druk bezocht worden:
http://www.sitedeals.nl
http://www.tbforum.com/

In Belgie heb ik niet direct een soortgelijk alternatief gevonden, maar als het je puur te doen is om een
extra link te verkrijgen kan je mijn forum daarvoor gebruiken:
http://www.digitalforum.be/forum

Allicht staan er nog andere onderwerpen op die ook handig kunnen zijn.
Bovenstaande geldt ook voor Blogs die schrijven over jouw onderwerp. Dikwijls kan je in de
commentaren op een artikel ook wel ergens je link kwijt.
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Artikelmarketing
Een laatste manier die je aan links kan helpen is ‘artikelmarketing’.
Deze vorm van linkbuilding vereist iets meer moeite dan de zaken die we tot nu toe besproken hebben.
Je moet namelijk een artikel – en liefst een goed artikel – schrijven over jouw onderwerp.
Waarschijnlijk is dat geen issue daar je toch één en ander zal weten over het onderwerp van de site.
In dat artikel zet je minstens 1 link naar jouw site. Afhankelijk van waar je het artikel gaat plaatsen,
kan dat in de tekst zelf of in de bronvermelding.
Naast veel links naar je site is het ook van groot belang dat er genoeg ‘content’ op je site staat. Een
site zonder inhoud gaat in Google nooit scoren!
Veel inhoud wil per definitie zeggen dat je als webmaster veel in de pen zal moeten kruipen. Tenzij je
natuurlijk aan artikelmarketing doet.
Dit systeem werkt in twee richtingen:
Er zijn sites die specifiek gericht zijn op het verzamelen van zoveel mogelijk artikels. Het maakt niet uit
wie ze geschreven heeft maar ze moeten wel aan een bepaalde kwaliteitsnorm voldoen. Automatisch
gaat een zoekmachine deze site bekijken als een site met heel veel inhoud en inhoud die bovendien
geregeld aangevuld wordt.
Bezoekers van een dergelijke site kunnen de artikels rustig lezen maar ook gebruiken op hun eigen
site. De enige voorwaarde is dat de bronvermelding blijft staan en dat het artikel origineel blijft. Op die
manier krijgt de ene partij inhoud en de schrijver van het artikel krijgt meer links naar zijn site.
Jij als webmaster kan hier natuurlijk handig gebruik van maken. Schrijf artikels of kopieer artikels die
je toch zowieso geschreven hebt voor je site en zet ze op een site voor artikel marketing.
Zoek even in Google op het keyword artikelmarketing en je vind vlug een paar sites. Hieronder zijn er
al twee:
http://www.artikelpost.nl/
http://www.artikelmarketing.be/

De theorie van artikelmarketing vind ik schitterend! Jammer genoeg wordt er in Nederland en (vooral)
in Belgie veel te weinig gebruik van gemaakt.
Een soortgelijk alternatief is het gebruik van Social News sites:
http://www.nujij.nl
http://www.ekudos.nl

Het principe is een beetje hetzelfde. Alleen worden de artikels hier niet gekopieerd. Het zorgt wel voor
veel bezoekers naar je site en het zorgt voor weeral een extra link!
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Meten is weten
Het is een dooddoener maar het klopt als een bus!
Wie niet regelmatig nakijkt of zijn inspanningen resultaat hebben kan beter ineens stoppen met
linkbuilding. Als je doelstelling is van positie in Google te verbeteren, dan moet je ook weten of het
lukt.
Heel moeilijk is het niet. Voor je begint met een campagne kijk je eerst het volgende na:
Wat is mijn huidige pagerank?
http://pagerank.databot.nl/

Hoeveel backlinks heb ik vandaag?
http://www.backlinkwatch.com
http://siteexplorer.search.yahoo.com

Hoeveel bezoekers heb ik op mijn site?
http://www.google.com/analytics/

Over Google Analytics hebben we het nog niet gehad maar dit is een onmisbare tool om je site te
monitoren! Als je je aangemeld hebt voor Google Places kan je met dezelfde login ook gebruik maken
van Analytics. Deze tool toont je niet alleen het aantal bezoekers maar ook vanwaar ze komen, enz.
Een beetje in hetzelfde genre:
https://www.google.com/webmasters/tools/

Bekijk het, lees erover en gebruik het! Het helpt je om je site nog hoger te krijgen!

De combinatie van bovenstaande tools zullen je een overzicht geven van hoe je site alsmaar beter en
beter gaat scoren in Google. Scoor je niet beter? Gebruik dan deze tools om te kijken waarom.

©Kristof Luyten
www.digitalforum.be

19

Linkbuilding op 123

Conclusie
Als er één ding is dat je moet onthouden uit heel dit boek dan is het het
volgende:
“Many of the great achievements of the world were accomplished by
tired and discouraged men who kept on working.”
Met deze quote wil ik zeggen dat SEO en linkbuilding een proces is dat
veel tijd en moeite vereist.
Ondanks het feit dat je door de tips en adressen in dit boek heel wat tijd
zal winnen, blijft het een werk van lange adem. Scoren in Google is
geen exacte wetenschap maar met de nodige inspanning zal je site
zowieso hoger komen te staan.
Alle tips en adressen die beschreven zijn, zijn het resultaat van een
lange tijd bezig te zijn met webdesign en optimalisatie. Ik heb van in
het begin alle informatie die ik tegenkwam gebundeld en ben deze
blijven gebruiken om verschillende van mijn eigen sites te promoten.
Ik ben er zeker van dat velen onder jullie zullen zeggen van “Tiens, die
of die link staat er niet tussen?”
Dat klopt, de links in dit boek zijn slechts een kleine selectie van de links
die ik verzameld heb. Ik heb er ook bewust voor gekozen om geen sites
te vermelden waarop je moet betalen. Als je zelf nuttige startpagina’s
tegenkomt, verzamel ze dan zodat je ze later kan hergebruiken.
Hopelijk ben je iets wijzer geworden en kan je uren zoekwerk uitsparen
hierdoor.
Wie vragen of opmerkingen heeft, of wie interesse heeft in een excel
bestand met nog veel meer links kan me contacteren via
kristof@digitalforum.be.

Kristof Luyten
Papa, Echtgenoot,
Hobbykok, Fotograaf,
Drinker, Pc-man,
Bourgondiër, Sporter,
Lezer, Roker, Blogger,
Werker
Niet noodzakelijk altijd in
dezelfde volgorde!

Als eigenaar van Digital
Forum Webdesign schep
ik er plezier in om voor
mijn klanten de ideale
website te maken én om
te zorgen dat ze ook
achteraf tevreden blijven.
Ik heb meer dan 10 jaar
ervaring in een customer
service omgeving en in
webdesign. Als
gepassioneerde internet
gebruiker deel ik graag
mijn ervaringen en tips
met anderen via mijn site
of nu ook via dit boek.
Naast het maken van sites
kan ik u uiteraard ook
bijstaan met andere
internet gerelateerde
zaken.
Neem gerust vrijblijvend
contact met me op of post
uw vragen in het forum
op mijn site en wie weet
bent u vlugger geholpen
dan u denkt.
Veel succes met al jullie
online projecten!
Kristof
www.digitalforum.be
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Woordenlijst:
Artikel marketing: Schrijven en uitwisselen van artikels met de bedoeling van zoveel mogelijk links
naar je site te leggen. In de geschreven artikels staat een link die wijst naar je site.
Backlinks: Letterlijk vertaald wil dit zeggen ‘teruglink’ en dat is exact wat het is. Er wordt vanop een
externe site een link naar jouw site gelegd. Als je de mogelijkheid hebt om bij die link een beschrijving
te zetten, zet dan aub zo relevant mogelijke informatie daarbij. De zoekmachines zien de link maar
lezen de beschrijving om te weten over wat het gaat.
Content: Heel belangrijk, goede sites hebben goede inhoud! Hoe meer waardevolle inhoud er op je
site te vinden is, hoe meer bezoekers je gaat krijgen. Linkbuilding en andere optimalisatie pogingen
gaan niks helpen als je geen goede content hebt.
Directorie sites: (startpagina’s of linkpagina’s) Dit zijn sites waar je eigenlijk geen inhoud op hebt.
Het zijn grote verzamelingen van allerlei links naar andere websites. Meestal zijn de links allemaal
gerangschikt per thema en bestaan er verschillende dochterpagina’s die elk een eigen thema
behandelen.
Keywords: (trefwoorden) Dit zijn de woorden waarop een internet gebruiker gaat zoeken naar jouw
product of service. Hoe beter je kan inschatten hoe mensen naar jou op zoek gaan, hoe beter je je
keywords kan gaan kiezen. Deze keywords worden gebruikt bij al je artikels maar ook als beschrijving
van de link die je naar je website wil leggen. Heel belangrijk dat zo’n keyword dus overeenkomt met
wat er op jouw pagina te vinden is!
Link building: Is het genereren van inkomende links vanaf externe webpagina’s. Zoekmachines
houden onder andere rekening met het aantal links dat naar jouw website wijst. Enkel linkbuilding is
niet genoeg om je website goed te laten scoren maar het helpt zeer zeker.
Pagerank: is een methode om pagina's op internet te ordenen naar belangrijkheid. Het is ontwikkeld
door de oprichters van Google. Een pagina krijgt een hogere PageRank als er meer links van andere
pagina's zijn waarbij het aantal links op die andere pagina's en de PageRank van die andere pagina's
ook van belang zijn.
Op Wikipedia staat onderstaande lijst. Breek je hoofd er niet over want ik vind de lijst nogal streng...
0 Niet geregistreerd of zeer zwak.
1 Zeer zwak, maar de website is wel geïndexeerd.
2 Zwak.
3 Gemiddeld. De meeste websites hebben 3.
4 Bovengemiddeld, de website is beter dan het gros van de andere.
5 Goed. Met deze score komt de website op de eerste pagina met zoekresultaten in de zoekmachines.
6 Zeer goed.
7 Zeer goed lopende website die internationaal bekend is.
8 Grote onderneming met internationale aandacht.
9 Alleen de concurrenten van topsites komen hier.
10 Voor de topsites, zoals Google.com, Microsoft.com, Macromedia.com en Adobe.com

SEO: (Search Engine Optimization) Dit is een verzamelterm voor alle activiteiten die je doet om je
website beter te laten scoren in zoekmachines.
Site Wide Link: Site Wide Links zijn links die op elke pagina van een website aanwezig zijn. Ze staan
vaak in de footer of sidebar van een website.
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