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Veel websites hebben afgelopen jaar een 'handmatige actie tegen webspam' ontvangen van
Google. Deze penalty ontvang je wanneer je teveel spammy backlinks hebt geplaatst (laten
plaatsen) naar jouw site. Dit overtreedt de kwaliteitsrichtlijnen van Google en daar wordt
tegenwoordig hard tegen opgetreden. Het eerste wat je moet doen is in kaart brengen welke
backlinks er nou schadelijk zijn voor je site en die (laten) verwijderen. Als je al een penalty
hebt ontvangen dan verwacht Google dat je je best doet om die linkjes te verwijderen door
contact te zoeken met de webmasters van de pagina's waarop de spammy backlinks staan. De
communicatie met webmasters moet je dan ook bewaren als bewijs van je inzet om de
problemen op te lossen.
Wat moet ik doen als een webmaster niet reageert?
Vaak is het zo dat spammy backlinks al jaren geleden zijn geplaatst en dat Google daar nu pas
echt een probleem van maakt. Het kan zijn dat sites waarop slechte backlinks staan al lang
niet meer worden onderhouden en dat je dus geen antwoord krijgt op je e-mailtjes. Je moet
precies bijhouden van welke sites je geen reactie krijgt want ook dit is bewijsmateriaal voor
Google. Deze lijst met websites gooi je vervolgens in de disavow tool.
Wat is de Google disavow tool?
Met de disavow tool kun je bij Google aangeven dat jij niet langer wenst dat jouw site wordt
geassocieerd met bepaalde backlinks. Stel dat een concurrent je een loer probeert te draaien
door links naar jouw site te plaatsen op slechte websites dan kun je via deze tool de eventuele
schade ongedaan maken. Het is daarom ook belangrijk om regelmatig je backlinks te checken.
En dit op tijd te doen. Het zou heel zuur zijn als jij een penalty ontvangt terwijl iemand anders
die links naar jouw site heeft geplaatst. Google is hierin niet redelijk, als jij slechte backlinks
hebt naar je site dan is dat jouw verantwoordelijkheid en.....jij moet het oplossen. Dat kan heel
frustrerend zijn en je moet dan ook precies de juiste toon gebruiken in je communicatie met
Google, daarover meer in het volgende artikel.
Waar kan ik de disavow tool vinden?
Deze tool is een onderdeel van webmaster tools (WMT), je kunt er echter niet zomaar bij. Het
is geen standaard optie binnen de menu structuur van WMT. De directe link naar de disavow
tool is:
https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main
Zorg ervoor dat je al wel bent ingelogd met het juiste Google account dat gekoppeld is aan je site.

Het eerste wat je ziet is de volgende mededeling:
"If you believe your site's ranking is being harmed by low-quality links you do not control, you can ask
Google not to take them into account when assessing your site. You should still make every effort to
clean up unnatural links pointing to your site. Simply disavowing them isn't enough."
Oftewel, het is jouw verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk zelf puin te ruimen.
Waarom kan ik niet zomaar bij de disavow tool?
Je wilt deze tool gebruiken om ervoor te zorgen dat je keyword rankings geen hinder (meer)
ondervinden van slechte backlinks. Om dat te doen stuur je via de disavow tool Google een lijstje met
deze backlinks. Maar wat als je nou per ongeluk je lijstje met goede backlinks stuurt? Dan loop je het
risico dat je alle 'linkjuice' van die backlinks verliest met desastreuze gevolgen voor je rankings. Om te
voorkomen dat mensen per ongeluk grote schade toebrengen aan hun rankings houdt Google deze
tool een beetje verborgen.
Hoe gebruik ik de disavow tool?
Om te beginnen genereer je een standaard txt file waarin je alle slechte backlinks plaatst, één per
regel. Afgezien van specifieke links kun je ook hele domeinen disavowen.
Stel dat jouw site een backlink ontvangt van een site zoals deze:
http://www.seodeeplinks.com/index.php?s=A&c=0&search=www&cat_page=36
Daar wil je niet mee geassocieerd worden en je kunt deze URL dan ook in je disavow.txt file pasten.
Helaas is het vaak zo dat je meerdere links ontvangt van dit soorts sites. Dezelfde komt ook vaak voor
op zogenaamde 'gearchiveerde' pagina's. Wil je zeker zijn dat alle links vanaf dat domein 'gedisavowed' worden dan moet je alle URL's op die site vinden waarop backlinks naar jouw site staan.
Het is in dat geval makkelijker om het hele domein te disavowen:
domain:seodeeplinks.com
Let erop: geen http://www ervoor plaatsen en ook niets erachter (als je dat wel doet dan krijg je een
foutmelding in Webmaster tools).
Het disavowen van een domein is absoluut noodzakelijk als je backlinks hebt in de vorm van sitewide links. In de praktijk kies ik er standaard voor om hele domeinen te disavowen en alleen
specifieke URL's als er eens een keer een spammy backlink staat op een kwalitatief goede site (denk
bijvoorbeeld aan een forum post of een blog comment).
De disavow tool stapsgewijs
Als je de disavow tool laadt kom je in het volgende menu terecht:

Als je meerdere sites beheert let er dan op dat je de juiste kiest in dit menu.
Vervolgens komen we hier terecht:

We worden er nogmaals aan herinnerd dat het mogelijke schade kan toebrengen aan je site.
Daarna opent er het volgende pop-up scherm:

wederom is er een waarschuwing van Google over mogelijk schadelijke gevolgen. Daarnaast
zien we welke file er al eerder is ge-upload: disavow soecken.txt
Deze file kunnen we downloaden of verwijderen. Ook geeft Google aan wanneer de disavow
voor het laatst is gebruikt. Mocht je sinds de laatste keer nog wat meer links en/of domeinen
willen disavowen dan moet je opnieuw een txt file uploaden. LET EROP dat deze file de oude
overschrijft. Gebruik daarom dan ook altijd dezelfde file en voeg altijd alleen maar links
/domeinen toe, oftewel het lijstje wordt alleen maar langer. Druk op submit en Google
verwerkt de nieuwe informatie.
Als je de disavow tool gebruikt voor een site die nog geen penalty heeft ontvangen dan kan
het een paar weken duren voordat je een effect ziet op je rankings. Als je site wel een penalty
heeft ontvangen dan zul je pas een effect zien als Google deze penalty opheft.
In het laatste deel van deze serie artikelen zal ik bespreken hoe je met Google moet
communiceren om je penalty ongedaan te laten maken.

