Hoe kom ik van mijn Google penalty af?
Deel 2
In het eerste deel beschreef ik dat Google recentelijk tegen veel websites een 'handmatige
actie tegen webspam' heeft uitgevoerd. Dit gebeurt veelal op basis van spammy backlinks die
de kwaliteitsrichtlijnen van Google overtreden. Het is dan ook belangrijk om in eerste
instantie al je backlinks in kaart te brengen, deze stuk voor stuk te beoordelen en een selectie
te maken van alle spam backlinks. Voordat je bij Google een heroverwegingsverzoek indient
moet je eerst ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk slechte backlinks verwijdert (laat
verwijderen).
Hoe vind ik mijn backlinks?
Om te beginnen kun je in webmaster tools in de categorie Search Traffic (zoekverkeer)
klikken op 'Links to Your Site'. Zoek vervolgens de kolom genaamd 'Who links the most' en
klik dan op 'More'. Dan krijg je de 'volledige' lijst met backlinks te zien welke je kunt
exporteren naar een excel bestand of Google doc (klik op Download more sample links). Er
zijn twee nadelen aan webmaster tools:
1) Google geeft geen informatie over de links
2) De lijst van backlinks is niet compleet
Met deze informatie kun je dus niet bepalen welke backlinks de Google richtlijnen
overtreden. Uit eigen ervaring weet ik ook dat Google en veel uitgebreider overzicht heeft van
je backlinks dan welke er via Webmaster tools worden gedeeld. Ik neem even een voorschot
op het volgende artikel waar ik dieper in ga op Google heroverwegingsverzoeken.
Als je van Google via webmaster tools een bericht ontvangt over een handmatige spamactie
dan kun je een Reconsideration request / heroverwegingsverzoek voor je site doen. Als men
bij Google niet tevreden is met jouw pogingen om je spammy backlinks te verwijderen dan
kun je een antwoord verwachten zoals dit:

Reconsideration request for http://www.###########.com/: Links to your site violate Google's
quality guidelines
30 augustus 2013
We received a reconsideration request from a site owner for http://www.###########.com/.
We've reviewed the links to your site and we still believe that some of them are outside our quality
guidelines.
Sample URLs:
http://www.seodeeplinks.com/index.php?s=A&c=0&search=www&cat_page=36
http://www.seoflowdirectory.com/index.php?s=H&c=0&search=www&article_page=291

For more specific information about the status of your site, visit the Manual Actions page in
Webmaster Tools. From there, you may request reconsideration of your site again.
If you have additional questions, please visit our Webmaster Help Forum.

Zoals je kunt zien geeft Google een aantal voorbeelden van backlinks die de richtlijnen
overtreden. Nu had ik uiteraard al de hele lijst met backlinks van Webmaster tools
geëxporteerd maar de bovengenoemde links stonden daar niet tussen. Dit gebeurde in totaal
een keer of 8 (daarna werd de penalty opgeheven). De conclusie die ik hieruit trek is dat
Google een veel uitgebreider overzicht heeft van jouw backlinks dan er via Webmaster tools
wordt vrijgegeven.
Hoe vind ik nou een overzicht van al mijn backlinks?
Om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen moet je een combinatie van tools
gebruiken. Webmaster tools om mee te beginnen maar daarnaast kun je ook gratis online tools
zoals: http://backlinkwatch.com/ gebruiken. Hiermee krijg je al gelijk een heleboel URL's te
zien die Google niet vrijgeeft. Je kunt de lijst met backlinks niet exporteren (tenzij je daarvoor
wilt betalen) maar het is geen probleem om via een Copy/Paste de hele lijst in een excel
bestandje te plakken. Nu hebben we al een wat uitgebreidere lijst met backlinks maar nog
steeds geen informatie over welke links nou de Google richtlijnen overtreden. De enige keus
op dit moment is om ze stuk voor stuk te bekijken en met gezond verstand te beoordelen of
het spammy links zijn.
CognitiveSEO
De online tool CognitiveSEO verzamelt backlink data van verschillende sources, onder
andere van Majestic SEO, MOZ, ahrefs, SEOkicks en Blekko. Hiermee kun je een uitgebreide lijst met
backlinks verkrijgen, veel uitgebreider dan met Webmaster tools of de Backlinkwatch tool (welke
alleen gelinked is aan ahrefs.com). Zoals je kunt zien in de figuur geeft CognitiveSEO aan iedere
backlink een beoordeling:

CognitiveSEO beoordeelt iedere backlink op basis van een aantal factoren (domein
authoriteit, of het een webdirectory is, hoeveel tekst staat er op de pagina en zo nog het een en
ander). Per backlink is er ook een korte beschrijving zoals je aan de rechterkant kunt zien. Je
kunt ervoor kiezen om alleen de unnatural links te exporteren. Dit bespaart enorm veel tijd
omdat je anders al je backlinks stuk voor stuk moet bekijken. Ikzelf controleer altijd nog wel
of de Unnatural links die CognitiveSEO vindt ook daadwerkelijk spammy links zijn, maar tot

dusverre heeft het programma het voor zo'n 90% bij het rechte eind. Ik raad aan om de trial
versie te gebruiken die 14 dagen gratis is en daarna $99 per maand kost voor de goedkoopste
versie. Twee weken is ruim voldoende om jouw site te analyseren.

Welke links moet ik verwijderen?
CognitiveSEO maakt al een uitgebreide selectie voor je maar als je zekerheid voor
onzekerheid wilt let dan op het volgende:
Staat mijn link op een webdirectory zoals deze?
http://www.addgoodsites.com/
Kijk vooral ook even naar de footer. Daar staan pak em beet 45 andere webdirectories waarop
je gratis je links kunt plaatsen. Dit lijkt een jackpot maar het zijn stuk voor stuk schadelijke
sites. De beheerder(s) van dit netwerk hebben hun best gedaan om de schijn op te wekken dat
dit onafhankelijke websites zijn aangezien de meeste sites een uniek IP adres hebben.
Desalnietemin was het voor Google duidelijk dat deze sites een bad neighbourhood
vertegenwoordigen. Je ziet veelal dezelfde template terugkomen en.....dezelfde links. De
meeste sites in dit netwerk hadden begin 2011 nog een Pagerank waarde tussen 1 en 3. Nu
hebben al deze sites een PageRank van 0, een gevolg van een van de Panda updates. Als je
een website tegenkomt waarop je gratis links plaatsen waarbij de homepage een PageRank
van 0 heeft (of misschien zelfs Unranked) dan kun je er van uitgaan dat Google deze site heeft
bestraft. Daar wil je geen backlinks naar je site op plaatsen.
Staan mijn backlinks op een site als 'site wide links'?
Dit is een achterhaalde techniek waarbij backlinks worden geplaatst in bijvoorbeeld de footer
van een pagina, op iedere pagina van een website. Op die manier is het mogelijk om vanaf
één domein wel honderden zoniet duizenden identieke backlinks te ontvangen. Daar houdt
Google helemaal niet van omdat dit overduidelijk kunstmatig is.
Staan mijn backlinks in artikelen die te vaak zijn geplaatst?
Het schrijven van een artikel kost tijd, veel mensen vinden het dan ook zonde om een artikel
dan ook maar één keer te gebruiken. Men kiest er dan voor om hetzelfde stukje tekst op
meerdere websites te plaatsen. Als je dat 2 of 3 keer doet dan zal dat (nog) niet zo'n probleem
opleveren. Wordt dezelfde tekst meer dan 10 keer geplaatst dan loop je al het risico dat je een
filter triggert. Als de kwaliteit van die artikelen dan ook nog eens slecht is dan heb je
helemaal een probleem als iemand van Google jouw backlinks bekijkt en je een handmatige
actie tegen webspam geeft.

Hoe kom ik van mijn slechte links af?
Als je al een penalty hebt ontvangen van Google dan zul je moeten laten zien dat je echt je
best hebt gedaan om de links te verwijderen. Dat houdt in dat je de webmasters van alle
websites met unnatural links moet gaan benaderen met het verzoek om de backlinks naar
jouw site te verwijderen. Belangrijk hierin is dat je alle e-mail correspondentie bewaart. Vaak
zul je geen antwoord krijgen op je heroverwegingsverzoek en dan kun je als bewijs aanvoeren
dat je het wel hebt geprobeerd (hierover meer in het artikel over communiceren met Google).
Als je nog geen penalty hebt ontvangen en je bent bezorgd dat je er een zult krijgen dan kun je
ook de Disavow tool gebruiken. Dit is een dienst van Google die onder webmaster tools valt
waarin je aan kunt geven dat je niet langer wilt dat jouw website wordt geassocieerd met
bepaalde backlinks. Je loopt het risico dat je sterk in de keyword rankings zult zakken als je
deze tool verkeerd gebruikt, om die reden is het volgende artikel in deze serie gewijd aan het
veilig gebruiken van deze Google service.

