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LinkBuilding
Het is vaak een langdurig proces voordat eindelijk de website online kan. De structuur is goed,
Google heeft de site gevonden-, alle content is seo-vriendelijk, inclusief titels en omschrijving, maar u
scoort nog niet zo hoog in de zoekmachines. Tijd dus voor een linkbuilding campagne.
Linkbuilding is het genereren van links die verwijzen naar een website met als doel het verbeteren
van de positionering in de zoekmachines.
Dat kunt u op een paar manieren bereiken. De een gaat sneller en maakt gebruik van meer sites dan
de ander.

1. Vraag alle vrienden, kennissen, collega’s, partners en leveranciers een link op hun website te
zetten om mensen naar uw site te lokken. Dit zijn de meest waardevolle links omdat ze niet op
pagina’s vol met links staan.
2. Ga alle buurtverenigingen, lokale bedrijfsites, kranten, winkelverenigingen enz. af en vraag ze
om een linkje naar uw site.
3. Ga zelf uw links verspreiden op sites die daar in gespecialiseerd zijn. Dat kan gratis en betaald
gebeuren.

Er zijn veel bedrijven die dat voor u kunnen doen, maar u kunt het ook zelf doen. Verderop in de tekst
zal ik vertellen hoe IK dat voor u kan doen, ik begin met de manier om het zelf te doen.
Een ding moet u rekening mee houden, het kost wat tijd. Maar u kunt dit over dagen verspreiden dus
5 minuten per dag levert al veel op.
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Wat moet u doen?
1. Begin met een tekstfile te maken in b.v. kladblok of wordpad waar u alles in opslaat. Een
aanmelding kost veel te veel tijd als u alles iedere keer weer moet verzinnen. Ook omdat alle
link-sites hetzelfde vragen.
2. Maak een lijstje met 5 en een met 10 zoekwoorden die slaan op uw site of een pagina op de
site. Dat zijn de woorden waarop u gevonden wilt worden. Dus “goedkoop” is waardeloos,
echter “goedkope wasmachine” heeft meer waarde. Denk wat een bezoeker intikt om uw site
te vinden. Zet komma’s tussen de zoektermen.
3. Maak 2 teksten die uw site (of een artikel op de site) beschrijven. Het eerste stuk kan bij beide
gelijk zijn. Er zijn link-sites die een omschrijving van 600 tekens vragen en andere die 2000
tekens vragen. Gebruik zo veel mogelijk om uw site te omschrijven.
4. De sites vragen om uw mail-adres, website url en website naam. Zet die ook in uw lijstje,
scheelt heel veel tikwerk.

Door de teksten in uw eigen tekst-file te selecteren en met de CTRL-C toetsen te pakken, slaat u die
tekst op. Met het drukken van CTRL-V zet u de tekst ergens neer. Kopiëren en plakken heet dat.
Dan moet u een lijstje met sites hebben waar u de gegevens kunt opgeven. Zo’n lijstje ziet u
verderop in deze tekst.

Een voorbeeld van mijn tekst voor www.CourboisSoftware.com:
600 Tekens tekst:
Courbois Software is een bedrijf in Beuningen dat meer dan 800 uitbreidingen voor computers en
tablets in voorraad heeft. In de webwinkel krijgt u speciale kortingen die niet in de normale winkel
gelden. Muizen, toetsenborden, internet kaarten, wifi, usb hubs, kabels voor netwerk video audio,
laptops en tablets. Ook repareren wij computers en kunt u ons elke week vinden op markten in het
land. Vast in Cuijk en Overpelt. Meldt u aan voor onze mailing en u ontvangt elke week een speciale
aanbieding via de mail. Ook bouwen wij websites en webwinkels.
1000 Tekens tekst:
Courbois Software is een bedrijf in Beuningen dat meer dan 800 uitbreidingen voor computers en
tablets in voorraad heeft. In de webwinkel krijgt u speciale kortingen die niet in de normale winkel
gelden. Muizen, toetsenborden, internet kaarten, wifi, usb hubs, kabels voor netwerk video audio,
laptops en tablets. Ook repareren wij computers en kunt u ons elke week vinden op markten in het
land. Vast in Cuijk en Overpelt. Meldt u aan voor onze mailing en u ontvangt elke week een speciale
aanbieding via de mail met prijzen die ook voor onze eigen site laag zijn. Ook bouwen wij websites
en webwinkels voor zowel particulieren als bedrijven. Al vanaf 50 euro (all-in). Courbois Software is
gevestigd op de Fazantlaan nummer 63, 6641 XW in Beuningen. 024 - 6772546. Naast onze zaak in
Beuningen hebben we ook winkels op de Vrije Markten in Cuijk en Overpelt (België). Bezoek ons
eens een keer op de markten.
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Waar moet u voor oppassen?
Er zijn sites die u gratis een link laten plaatsen. Ze verdienen door advertenties van anderen en de
optie u betaalde (betere?) links aan te bieden.

Wilt u het gratis houden? Vul dan NOOIT uw bankgegevens in en lees de voorwaarden die meestal
aan het eind staan voor u op de SUBMIT-knop tikt.

Sommige link-sites willen dat u op uw eigen site een terug-link naar hun zet. Zo komen deze ook
weer hoger bij de zoekmachines. Bedenk of u dat wilt. Zo niet, ga naar de volgende site.
Wilt u dat wel en weet u niet hoe? Bel even dan laat ik dat zien op uw site.

Dan iets om te onthouden. Het plaatsen van een link is geheel gratis. Het veranderen of
aanpassen NIET. Controleer dus alle teksten! Een fout en het blijft er staan, tenzij u 25 euro
wilt betalen om het aan te passen.
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Voorbeeld van het invoeren.
Hieronder een paar screenshots van het invoeren van de gegevens. Dan weet u wat u verwachten
kunt.

De eerste pagina van 4 pagina’s.
De meeste sites hebben 2 of 4
pagina’s waarin ze alles vragen.
Op deze willen ze uw naam, uw
mailadres en uw locatie weten.

Op de 2e pagina
willen ze hier het
onderwerp weten,
in welke rubriek u
wilt komen te
staan. Dan de
homepage van de
site. Meestal met
http:// voor de
www. Deze link
wordt gebruikt om
een
screenshot
van uw site te
maken.
Website is hetzelfde, maar u kunt hier ook een andere pagina opgeven. B.v. van 1 speciaal product.
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De volgende, pagina 3, is de
pagina met de informatie over
uw site.
Ze willen een titel hebben, de
naam van uw site of uw
bedrijf. Maar dat kan ook een
artikelnaam zijn als u een
speciale pagina aanroept.
Meestal mag u slechts 25
tekens gebruiken.
Dan de keywords, zoekwoorden. Daar had u een
lijstje van, gescheiden door
komma’s.
Hier
in
dit
voorbeeld mogen dat er 10
zijn.
Gebruik die dan ook alle 10!. Af en toe vragen ze er 5, maar soms ook maar 2.
Dan komt de omschrijving van het artikel of uw website. Hier mogen er 2000 woorden gebruikt
worden. In mijn geval heb ik aan 985 genoeg.
Gebruik uw tekst file anders moet u dit elke keer weer intikken. Denk aan tikfouten.

Dan de laatste pagina
met de voorwaarden.
Doorlezen en Ja intikken.
Nu
is
uw
aangemeld.

site

Op de volgende pagina
2 aanmeldingen van
mijn site.
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U ziet dat de voorpagina van mijn site ingelezen en gescand is.
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Om het een en ander zelf te doen heeft u sites nodig waar u dat kan doen. Hier zijn er 25 om te
beginnen.
http://goedbedrijf.com/meldt-uw-bedrijf-aan/
http://13floor.nl/gratis-website-toevoegen/
http://provinciezoeker.nl/website-aanmelden/
http://hollandsbedrijf.nl/website-aanmelden/
http://hollandsewebsites.nl/website-aanmelden/
http://hollandwinkelt.nl/website-aanmelden/
http://webserver.sliekers.com/sliekersform/mailform.asp
http://grootnederland.nl/website-aanmelden/
http://nederlandophetweb.nl/website-toevoegen/
http://indexgids.nl/website-aanmelden/
http://arjansamson.nl/gratis-website-submitter/
http://betergevonden.eu/website-aanmelden/
http://makkelijkvinden.com/website-aanmelden/
http://winkeltrefpunt.nl/website-aanmelden/
http://indexnl.nl/website-aanmelden/
http://zoekgids.eu/website-aanmelden/
http://www.365dagengeopend.nl/website-aanmelden/
http://www.netherlands-startpage.com/website-toevoegen/
http://www.europe-startpage.com/submit-website/
http://www.mijnwebsite-info.com/websites/toevoegen.php
http://www.gratislinken.nl/gratis-link-toevoegen.php
http://www.bedrijvenpag.nl/bedrijf-aanmelden/
http://www.winkelverkenner.nl/website-aanmelden/
http://www.contactinformatie.eu/bedrijf-aanmelden/
http://www.exclusiefbedrijf.com/bedrijf-aanmelden/
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Tik op de link en meldt u aan.
Hier nog 2 sites waar u een advertentie van een product (met foto) kunt plaatsen.
http://artikelplanner.nl/gratis-artikel-plaatsen/
http://advertentie-link.nl/gratis-advertentie-plaatsen/
U mag hier meerdere, verschillende, advertenties plaatsen.
Als u wat doorwerkt kunt u makkelijk 1 advertentie plaatsen per 5 minuten. Als u dus elke dag 5
minuten over heeft, heeft u de links binnen een maand op internet staan.
Wilt u er meer? Eenvoudig. Op elke site met links staan weer andere sites waar dat kan. Gewoon
een database opbouwen met links en aan de slag blijven…..

Helpt dit?
Ja. Zoekmachines, en Google is daar de belangrijkste van met 93% gebruik in Nederland, scannen
sites en zoeken naar interessante teksten en links.
Een site met 1000 links op een pagina wordt gewoon overgeslagen. Maar deze sites plaatsen op
elke pagina 5 tot 10 sites met uw verhaal bij de link. Google ziet dus meer dan alleen links en een
beperkt aantal en de links worden overgenomen.

Hoe meer links Google ziet van uw site, des te belangrijker lijkt uw site, immers meerdere andere
sites vinden het belangrijk uw site op te nemen. En daardoor stijgt uw site in de ranglijst van Google
op de door u opgegeven zoekwoorden. En daar gaat het tenslotte om.

Naast dit alles zijn er natuurlijk veel meer manieren om hoger in Google te komen. Een paar ideeën:
1. Zet interessante teksten op de site. Heeft u een leuk verhaal over uw bedrijf, een technische
uitleg van een artikel, een achtergrond verhaal? Lever het aan en we zetten het op uw site, of
doe het zelf. Hoe meer unieke teksten, hoe beter Google uw site vindt.

2. De Google+1 knop is een knop waarmee bezoekers aan Google kunnen laten weten dat ze
uw site, of pagina, leuk vinden. Als 10 verschillende mensen daarop hebben gedrukt stijgt u 8
plaatsen in de zoeklijst.

3. Aanmelden bij social media zoals facebook en twitter. Als mensen uw site gaan volgen levert
dat weer links op.
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Interesse in LinkBuilding?
Maar, …..
Geen zin, geen tijd, te veel werk, ik ben niet zo goed op het toetsenbord, …..
Ik kan dat ook voor u doen.
Om uw site aan te melden op deze 25 links ben ik ongeveer 90 minuten bezig.
Ik vraag daar dan ook 15

euro vergoeding voor.

U krijgt van elke site een melding via de mail dat de link is geplaatst zodat u weet dat
het ook werkelijk gebeurd is.
Interesse om het door mij te laten doen? Neem even contact op:

CS-WebDesign – Jos Courbois – 024 – 677 25 46
info@CS-WebDesign.nl

Volg de laatste ontwikkelingen over de CS-WebDesignEditor op:
http://twitter.com/CSWebDesign100
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