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Inleiding
Na bijna tien jaar een blog te hebben gehad, ben ik heel wat leuke dingen tegengekomen,

maar ook heel veel valkuilen. Op verzoek van een groep Christelijke Webloggers heb ik ooit een
aantal tips verzameld dit misschien voor hun nuttig waren. Echter omdat ik ook met veel andere
bloggers contact heb, leek het mij nuttig om al deze tips meer te ordenen en in een document te zet-
ten.

Het is geen volledig overzicht en voor de lezer is het belangrijk om te weten dat de tips zijn
gemaakt naar aanleiding van mijn eigen ervaringen of opmerkingen die ik van anderen heb gekre-
gen.

In ieder geval ik hoop dat de lezer er wat aan heeft en dat het leidt tot een mooiere en goed ge-
lezen blog van de lezer.

De tips zijn in een aantal hoofdstukken gegroepeerd, in Algemeen vind je tips over wat je kunt
bloggen, maar ook over hoe je bekendheid kan krijgen. In het hoofdstuk Copyright wordt gesproken
over hoe je je eigen artikelen en andere content kan beschermen. In het hoofdstuk Communicatie
geven we een aantal tips hoe je om moet gaan met reacties op je weblog. Ook is er een speciaal
hoofdstuk over Wetgeving en waarin wordt uitgelegd wat minimaal is vereist om een weblog te
hebben. Tot slot is er nog een hoofdstuk “Overige” waar alle andere tips in zijn verzameld die niet
in de andere hoofdstukken passen.

Als de lezer aanvullingen heeft of andere vragen heeft over bloggen dan kan hij die altijd stu-
ren naar bijbelaantekeningen@gmail.com en zal als het ook interessant is voor andere bloggers in
een volgende revisie worden opgenomen.



Algemeen
Ik heb een blog en heb mijn eerste artikelen geschreven, maar dan is het ook leuk dat anderen

die pennenvruchten gaan lezen. Hieronder een aantal tips die hiervoor zorgen.

Hoe je weblog zichtbaar maken op internet

Als eerste moet wat je schrijft de moeite waard zijn, en er moeten zinnen in voorkomen die
populair zijn op zoekmachines. Een ander belangrijk iets waar zoekmachines naar kijken is of je
weblog ook wordt genoemd op andere sites. Je kunt dit doen door bv. te reageren op andere we-
blogs/fora/groepen/etc. met een verwijzing naar je eigen weblog. 

Je moet regelmatig schrijven, veranderd er een maand lang niks dan zak je in de zoekmachi-
nes en wordt je minder gevonden.

Als je foto's gebruikt, zet er dan een beschrijving bij, ook deze worden geïndexeerd en veel
mensen zoeken tegenwoordig op plaatjes. Ook moeten deze foto's niet te groot zijn, hierdoor wordt
het traag waardoor bezoekers snel iets anders zoeken.

Gebruik je Wordpress of Blogger maak gebruik van categorieën of tags, zodat artikelen ge-
groepeerd worden per onderwerp.  Dit  heeft  als  voordeel  dat je meermalen in een zoekmachine
wordt opgenomen en dat zo'n onderwerp sneller zichtbaar wordt.

Zoek in Google naar "free web submission sites", je ziet dan een heleboel sites waar je je we-
blog kan melden. Het zal niet direct tot grotere aantallen bezoekers leiden, maar zorgt er wel voor
dat je bekender wordt.

Ook zijn er webloggers die zich vaak hebben verenigd en tips met elkaar delen. Op FaceBook
heb je onder andere Christelijke Webloggers.

Help ik weet niks

Iedereen die pas begint met een blog heeft allerlei fantastische dingen om erop te zetten. Maar
na een tijdje, zeker als je een weblog al enkele jaren hebt dan komt er een moment dat je een keer
niets weet om over te schrijven. Hoe overleeft je blog dit, daar wil ik het over hebben.

– Afhankelijk van het soort blog is het belangrijk om terugkerende thema's te hebben, zo heb
ik iedere week de Bijbelquiz.

– Schrijf alvast een voorraadje artikelen, die niet tijdgebonden zijn. Die kun je op zo'n mo-
ment gebruiken. Sommigen schrijven in het begin meerdere stukjes per dag, niet doen ge-
woon 1 stukje per dag en de andere bewaren voor het moment dat je niks weet. Beter zeven
artikelen verspreid over de hele week, dan ze op een dag plaatsen.

– Als een onderwerp/artikel erg groot wordt, splits het op in meerdere delen en publiceer die
over de dagen heen. Heeft als voordeel dat bezoekers sneller terugkomen en dat ze niet hele
lange teksten voor hun kiezen krijgen.

– Denk na waar je in de toekomst over wil schrijven en zet deze ideeën alvast op papier en be-
gin ze uit te werken als je tijd hebt.

– Vraag anderen wat ze leuk zouden vinden waar je over schrijft.
– Kijk wat je doelgroep is en wat die belangrijk vinden, ga daar over schrijven.
– Vraag anderen of ze eens een keer een gastblog willen schrijven (dit is ook voor je lezers

leuk)
– Spreek met een groep bloggers af om over een bepaald onderwerp te schrijven en reageer

hierop met een eigen artikel. Dit heeft als voordeel dat je gedwongen wordt om over een be-
paald onderwerp na te denken, maar heeft ook als voordeel dat je door naar elkaar te verwij-
zen de lezers de verschillende kanten van het onderwerp kunnen lezen en zo ook op de

https://www.facebook.com/groups/228261323956641/


hoogte komen van soortgelijke blogs (=reclame + bekendheid).

Onbekend blijven

Als je blogt dan wil je ook dat het gelezen wordt en natuurlijk is dat heel gezond. Aan de hand
van de reacties kun je leren waar men in geïnteresseerd is. Ook met software als GoogleAnalytics
kun je erachter komen welke pagina's bezoekers hebben bezocht en hoe vaak. Daarnaast kun je zien
hoeveel bezoekers er zijn geweest. Bij mijzelf zag ik dat het bijna een verslaving werd, iedere dag
even kijken hoeveel bezoekers en vooral daar over schrijven waar veel bezoekers naar keken. Op
een gegeven moment merkte ik dat ik alleen nog voor de bezoekers schreef en niet meer over dat
wat ik zelf belangrijk vond. Daarom heb ik een paar jaar geleden besloten om nog maar een keer in
de week te kijken naar deze statistieken en me niet meer te laten leiden door wat andere mensen
vragen om over te schrijven.

Het bleek dat dit (voor mij) enorm ontspannend was en dat ik weer bezig kon zijn met de din-
gen die me interesseerden, met als grappig bijeffect dat ik van verschillenden hoorde dat ze het veel
leuker vonden om te lezen over wat mij interesseerde en niet wat anderen interesseerde want dan
zouden ze wel naar die andere blogs gaan.

Een andere reden waarom onbekend blijven belangrijk was (tenminste voor mij) was dat ook
Jezus verschillende malen na een wonder zei dat ze het niet verder moesten vertellen en dat hij zelf
nooit de publiciteit zocht. Jezus bleef zichzelf en vertelde de mensen wat Hij belangrijk vond. Ik
denk dat dit ook voor ons geld, we mogen op onze blogs vertellen wat wij (aan de hand van de Bij-
bel) belangrijk vinden, en niet die dingen die anderen graag willen horen.

Erkenning is enorm fijn (en je mag er van genieten) maar zoals ik al zei, dit “onbekend blij-
ven” was voor mij een belangrijke tip, weet niet of jullie het ermee eens zijn, maar ik hoor graag
jullie mening.



Copyright en dergelijke

Copyright en gebruik van content van anderen

Je hebt een blog wil deze mooi maken en zoekt wat foto's op internet, of je hebt ergens een
mooi gedicht gelezen en wil die plaatsen, of je behandeld een Bijbelgedeelte en zet de desbetreffen-
de passage op je weblog. Mag dat? In veel gevallen zal niemand daar problemen mee hebben, zeker
niet als je ook nog een nette verwijzing erbij zet. Toch kan het gebeuren dat je plotseling een mailtje
of een brief ontvangt dat je iets van hun hebt gebruikt en dat je moet betalen of in het gunstigste ge-
val het weg moet halen.

Het beste is om alleen die dingen te gebruiken die van jezelf zijn. Kan dat niet denk dan aan
de volgende dingen:

– Is een foto in Public Domain, zo ja dan is het te gebruiken maar zet er wel bij van welke site
je dit hebt gehaald. Zo nee vraag om toestemming bij de webmaster, de meesten vinden het
leuk als je hun materiaal gebruikt en je krijgt vaak extra publiciteit hiermee.

– Foto's kopen lijkt leuk, maar mijn ervaring is dat sites als 123rf, istockphoto.com  ed. zelf
ook foto's verkopen waar ze de rechten niet over hebben. In ieder geval besluit je hiertoe
zorg dat je de bewijzen van aankoop altijd bewaart (het heeft mij een aantal rechtszaken be-
spaart).

– Gebruik je eigen fotomateriaal zorg dat je altijd het onbewerkte origineel bewaart, soms lijkt
een foto op een andere en dan kan dit als bewijsmateriaal dienen, mocht iemand daar aan-
spraak op maken.

– Met tekeningen is het precies hetzelfde als met foto's alleen doet men daar nog sneller moei-
lijk over. Vraag vooraf toestemming.

– Bijbelteksten gebruiken, net als ieder boek zijn er auteursrechten als de vertaling niet ouder
is dan 70 jaar. Over een paar teksten doen ze niet moeilijk, maar hele hoofdstukken is een
ander verhaal. Zelfs als deze hoofdstukken zijn verspreid over verschillende artikelen. Vraag
daarom bij twijfel aan de uitgever of het is toegestaan en waarvoor je het gebruikt. Sinds
2014 wordt vooral strenger gecontroleerd op vertalingen die van de NBG zijn.

– Citeer je iets van iemand of uit een boek, vermeld dit dan. Sommigen zijn erg gevoelig en
kunnen moeilijk doen. Bovendien, ook wij vinden het fijn als iemand iets van jou citeert dat
je naam of weblog wordt genoemd.

Bloggen is leuk en moet leuk blijven, maar zodra iemand over rechten gaat zeuren die je zou
hebben overtreden gaat de lol er wel van af. Met kleine voorzorgsmaatregelen zoals hier boven be-
schreven kun je veel ergernis en verdriet bij jezelf besparen.

Anderen willen gebruik maken van je artikel

Als je enige bekendheid hebt dan wil het gebeuren dat anderen je artikel of andere materiaal,
zoals foto's en tekeningen, graag over willen nemen en soms gebeurt het dat je plotseling merkt dat
iets wat jij hebt geschreven op een andere website staat. Hoe moet je hiermee omgaan.

Betreffende je eigen werk ook dat is via de auteursrecht beschermd, tenzij je specifiek heb
aangegeven dat het Public Domain is (je hebt toestemming gegeven dat iedereen je materiaal mag
gebruiken en bewerken). Je hoeft niet specifiek een © te plaatsen, maar als je onder een schuilnaam
werkt is dat wel handig. Simpel voorbeeld ik ben al jaren bezig met een flora en op een gegeven
moment zag ik dat iemand al mijn blogartikelen had verzameld en die onder zijn eigen naam had
uitgegeven EN de brutaliteit had om mij aan te klagen dat ik zijn werk had gepubliceerd. Gelukkig
zag de uitgever heel snel dat ik gelijk had en werd het boek uit de handel gehaald. Dit kwam mede
omdat ik ieder artikel ook op mijn PC apart had opgeslagen en was het datumstempel bepalend.



Dit wil natuurlijk niet zeggen dat je niemand toestemming geeft om een artikel of fotomateri-
aal over te nemen. In de meeste gevallen vragen ze het netjes en kun je met zo'n persoon bespreken
onder welke condities ze het mogen gebruiken. Ik sta het meestal toe onder de volgende condities:

• De persoon moet vermelden dat het artikel van mijn website komt en als het kan dat ook een
link wordt geplaatst  (hierdoor krijg je weer meer bekendheid).  In verschillende gevallen
moeten ze ook mijn naam, of die van de desbetreffende schrijver/fotograaf noemen.

• Ze mogen het niet gebruiken voor commerciële doelen, tenzij expliciet is aangegeven.
• Ze mogen het alleen gebruiken waarvoor ze hebben aangegeven dat ze het willen gebruiken.

Dus niet dat ze het later ook nog op andere plekken zetten.
• Als het om fotomateriaal gaat en het wordt op internet geplaatst, dan mogen ze alleen de

lage resolutie-foto's gebruiken met het watermerk. Als het om tijdschriften ed. gaat dan krij-
gen ze een hoge resolutie-foto.

Steeds vaker gebeurt  het dat websites via RSS-feeds content van anderen op hun website
plaatsen. Ook hier hanteer ik bovenstaande regels en moeten ze expliciet toestemming van mij heb-
ben. Als ze geen toestemming hebben gevraagd, dan kijk ik altijd om wat voor site het gaat. Is het
een professionele dan stuur ik altijd een mailtje met het verzoek om mijn content te verwijderen. Is
het van iemand die net als wij het leuk vinden om een weblog te hebben, dan vraag ik (soms) of ze
de naam van mijn website erbij willen zetten (wat ze meestal doen).



Communicatie van en met anderen

Help ik krijg negatieve reacties

Soms als je een artikel hebt geschreven blijkt dat je allerlei reacties krijgt en daar zitten soms
ook hele vreemde tussen. Meestal is het spam en je moet goed opletten waar deze vandaan komen,
want soms lijken het net echte reacties omdat ze stukken uit je eigen blog of die van een andere
hebben overgenomen. Daarnaast kan het zijn dat het echte reacties zijn en soms zijn die behoorlijk
negatief. Als het alleen over de inhoud van je artikel gaat, dan is het goed om eerst eens goed te le-
zen waarom de persoon in kwestie zo negatief reageert, want op internet is de remming vaak minder
dan in de echte wereld en vaak blijkt dat ze je of verkeerd hebben begrepen of gewoon proberen je
uit te lokken. Blijf altijd rustig en als je een antwoord geeft zorg dan dat je altijd neutraal bent, geen
boze woorden of zo, maar geef aan in andere bewoordingen waarom je het hebt opgeschreven.
Soms kun je beter even een tijdje wachten tot je zelf weer rustig bent. 

Soms zijn reacties op artikelen niet alleen negatief maar gewoon beledigend of zelfs bedrei-
gend. Bijvoorbeeld op mijn weblog heb ik verschillende keren over pro-Israël en over christenver-
volging geschreven en kreeg daar niet alleen scheldkanonnades over maar zelfs (doods)bedreigin-
gen. Ook daar moet je je niet ongerust over maken, politieke onderwerpen zijn gevoelig en bij bele-
digingen of bedreigingen moet je deze reacties gewoon weigeren. In het laatste geval is het wel be-
langrijk dat je een kopie maakt van het bericht en als het kan van de afzender (IP-adres, mail, ed.) je
kunt dit nl. aangeven bij de politie die meestal je tips kan geven en vaak ook een melding hiervan
noteren. In de meeste gevallen zullen ze weinig meer doen, maar het is belangrijk dat ze weten dat
je je bedreigd voelt. Belangrijk is dat niet je emoties de overhand krijgen, breng het bij de Heere in
gebed en van een oude dame kreeg ik ooit als antwoord dat als je over God verteld de satan ook niet
stil zit en dat dit betekend dat je op de goede weg bent. Deze tip, ook al wist ze niets van internet af,
is een enorm belangrijke geweest en heeft ervoor gezorgd dat ik nog steeds blog.

Terug naar de negatieve reacties, ik heb ook een aantal vrienden met wie ik hier altijd over
kan praten. Dit is enorm belangrijk omdat je je “ei” kwijt kan, maar ook omdat deze je kunnen advi-
seren en zelfs kunnen helpen door zelf te reageren op zo'n reactie. Deze groep kan als zoiets je over-
komt dan ook helpen. Belangrijk is dat je altijd rustig blijft en deze negatieve reacties bij de Heere
brengt, alleen Hij kan je advies geven en beschermen.

Sommigen van jullie weten dat ik een paar weken geleden zo'n situatie had en het was voor
mij bemoedigend dat veel broeders en zusters het niet alleen in gebed brachten maar me ook mail-
den, belden en me opzochten. 

Referrer spam

Je hebt last van referrer spam als in je websitestatistieken vreemde links opduiken van sites
die verwijzen naar je website. Meestal zijn dit vreemde porno- of viagra-achtige sites. Wat kun je er
tegen doen. Eigenlijk maar heel weinig, ze ontstaan doordat statistiekenpakketten vaak de top van
de referrer sites opnemen in hun overzicht van de statistieken. Als dit overzicht dan publiek op het
internet verschijnt zorgt dit voor een link naar de desbetreffende referrer site. Het zijn deze links
waar de referrer spammers op uit zijn, deze links kunnen voor extra traffic zorgen naar hun site en
sommige zoekmachines beïnvloeden. 

Wat je kan doen is om in de robots.txt (welke in de root = startplek van je website) het vol-
gende op te nemen:

User-agent: *
Disallow: /directory1       (Dit kan bv. /blog zijn)
Disallow: /directory2       (Als je nog een ander deel van je website wil blokken)



User-agent: *

Hierdoor worden deze directories niet meer geïndexeerd door zoekmachines en omdat je web-
site daardoor minder zichtbaar wordt op internet zal ook minder referrer spam ontstaan. Nu is het zo
dat je dit eigenlijk niet wilt. Zelf heb ik dan ook het volgende trucje. In de .htaccess file kun je
het volgende zetten:

order deny,allow
deny from evil-person.attbi.com  (dit is de website van een referrer spammer,
wil je meer websites tegenhouden dan herhaal je deze regel met de desbetreffende spammer)

Door deze regels wordt het onmogelijk dat men van deze website of ip-adressen nog op je
website kunnen komen en daarvoor wordt het voor hun niet interessant meer.

Helaas hebben veel bloggers een blog op Wordpress of Blogger en is het niet mogelijk om dit
toe te passen. Gelukkig is het zo dat deze bedrijven vaak al zelf hun maatregelen hebben getroffen.



Wetgeving

Cookies

In Nederland mogen websites geen cookies bevatten die gebruikt worden voor tracking. Dat is
dat ze gebruikt worden om bezoekers te volgen op internet. Nu is deze wetgeving zeer slecht in el-
kaar gezet en 98% van alle websites/weblog in de wereld voldoen niet aan deze wetgeving (incl. die
van overheid zelf). Op dit moment wordt nog niet echt gecontroleerd hierop, behalve misschien bij
de websites van bekende bedrijven. Toch is het goed om hierover na te denken. Ik heb daarom on-
deraan  iedere  pagina  een  link  “Cookies”  geplaatst  (zie  http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?
View=Home&id=10) met daarin de volgende tekst:

Cookies 

Deze website gebruikt cookies om het gebruik en het verkeer van en naar de website te
meten en met die gegevens de website te optimaliseren. Indien je niet wilt dat cookies
gebruikt worden dien je dit via de browser aan te geven (cookies off). Indien je de coo-
kies accepteert, zullen zij gedurende een zekere tijd in je computer opgeslagen blijven,
tenzij je de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van de website
en de diensten ernstig beperken.

Ik weet niet of dit juridisch voldoende is, maar het geeft aan dat ik als webmaster hierover heb
nagedacht.

Nu hebben veel van jullie een weblog bij Wordpress of Bloggger en ook die maken gebruik
van cookies. Je zou daarnaar kunnen verwijzen.

http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Home&id=10
http://www.bijbelaantekeningen.nl/bn/?View=Home&id=10


Overige tips

Video fragmenten op je blog

Op je blog kun je behalve tekst ook video fragmenten of verwijzingen naar een foto-album
plaatsen, echter vaak moet je dan wel wat extra's doen. Zowel binnen Blogger als Wordpress is er
een optie om naar HTML-mode te gaan (dat is de tekst zoals die voor internet wordt opgemaakt met
allerlei code's). Mijn advies is om eerst je hele artikel te schrijven en dan pas in deze mode te gaan.
Je ziet nu je tekst met af en toe stukjes code tussen < en >. Op de website voor het filmpje staat (bv.
YouTube) is vaak de mogelijkheid om de “embedded code” op te halen, bv. 

<iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/em-
bed/AbtkoOhQoCE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Deze moet je dus in HTML-code toevoegen op de plek waar je het wil hebben. Vergeet niet
om daarna op “Save” of “Opslaan” te drukken.

Plaatjes op je blog 

Als je op je blog een plaatje wilt gebruikten met de mogelijkheid om als je er op klikt direct
naar een andere website of pagina te gaan dan kun je dat doen op de volgende manier. Zowel binnen
Blogger als Wordpress is er een optie om naar HTML-mode te gaan (dat is de tekst zoals die voor
internet wordt opgemaakt met allerlei code's). Mijn advies is om eerst je hele artikel te schrijven en
dan pas in deze mode te gaan. Je ziet nu je tekst met af en toe stukjes code tussen < en >.

Vervolgens kun je de volgende code gebruiken en aanpassen naar je eigen wensen:

<a href="http://www.christelijkewebloggers.blogspot.nl/"><img  
src="http://www.bijbelaantekeningen.nl/gallery3/var/thumbs/bn/msc
/christelijkeblogs.jpg?m=1360092527" alt="Christelijke weblog-
gers" height="200" width="200"></a>

Hierbij is href=”url” de website/pagina waar je naar toe wilt gaan, je moet dan in de plaat
van url de website inclusief http:// noemen (zie voorbeeld). Het plaatje werkt op een zelfde manier
alleen moet je hier src=”url” in plaats van url de plek waar het plaatje op internet staat gebrui-
ken. (In het voorbeeld een plaatje op mijn eigen website). De code alt=”tekst” geeft aan wat
zichtbaar wordt als het plaatje niet gevonden kan worden en height en width geven de hoogte
en de breedte van het plaatje weer. Geef je die laatste twee niet op dan wordt het plaatje op waren
grootte weergegeven.

Misbruik van plaatjes op je blog 

Op  http://eenvoudigbloggen.blogspot.nl/2013/11/wat-kunnen-wij-doen.html staat  een  artikel
van Aritha over misbruik van plaatjes waarop je kinderen staan (bv. door pedofielen). Omdat dit he-
laas te vaak voorkomt heb ik de tips ook hieronder gezet:

• Denk goed na. Waarom zou je een foto van je peuter op een potje laten zien?
• Post never nooit foto's van je kinderen met te weinig kleding aan op een openbare blog. 
• Kies ervoor om niet je hele kind te laten zien. Handen zijn heel sprekend.
• Verzin andere namen voor je kinderen, zodat je hun naam beschermt

http://eenvoudigbloggen.blogspot.nl/2013/11/wat-kunnen-wij-doen.html


• Zet een berichtje in je kantlijn, dat jouw foto's niet zonder toestemming gekopieerd mogen 
worden.

• Vervaag het gezicht van je kind op de foto. (!!)
• Zorg ervoor dat je niet te traceren bent via je foto's

De tip “Bewerk je foto door er vervaagde woorden op te zetten. Je naam, je blog naam of wat
dan ook. Natuurlijk kan je dat ook onderaan de foto doen maar dat is er gemakkelijk af te snijden.”
die ik bewust heb weggelaten het volgende: Tekst op de foto zetten lijkt een goed idee, echter tegen-
woordige zijn er veel foto-bewerkingsprogramma's die tekst en watermerken eruit kunnen filteren. 

Dus ondanks dat je zelf er druk mee bezig bent geweest om de foto zo "onbruikbaar" te ma-
ken kunnen slechtwillenden toch met deze software ze bewerken. Beter is om gezichten te verva-
gen. Daarnaast is het verstandig om kleine foto's van een lage resolutie te gebruiken, want als ie-
mand een foto wil hergebruiken dan is de kans groot dat een grote foto met een hoge resolutie eer-
der gebruikt zal worden dan een kleine.  

Eigen domeinnaam aanvragen

Een eigen domeinnaam aanvragen is gemakkelijk, je zoekt een hostingbedrijf die de registra-
tie doet bij het SIDN. Helaas zijn er veel hostingbedrijven die deze dienst aanbieden maar niet zijn
erkend door SIDN, in deze gevallen is het meestal zo dat ze via een buitenlands bedrijf de domein-
naam registreren, met als adder onder het gras, op hun eigen naam. Dit houdt in dat jij dan deze do-
meinnaam “leased” of “huurt”, heb je een zeer bekende blog/website en je wilt naar een andere hos-
ter dan kan dat plotseling heel veel geld kosten omdat je de domeinnaam alsnog moet kopen.

Mijn  advies  is  dan  ook  dat  je  altijd  eerst  via  https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-
aanvragen/ zoekt of de hoster geregistreerd is. Op deze website staan de stappen die je moet onder-
nemen om een domeinnaam aan te vragen.

Vind je dit lastig en wil je hulp hierbij dan kan dat. Het bedrijf JPvdGiessen IT Consultancy
(www.giessenict.nl) selecteert op basis van je behoefte (denk aan schijfcapaciteit, welke domein-
naam, etc.) een hoster en zijn bereid om alle zorg op zich te nemen. Normaal doen ze dit alleen voor
bedrijven, maar als je lid bent van Christelijke Webloggers dan doen ze dit gratis. Van de hoster
krijgen ze een fee voor het aanbrengen, waarmee de kosten worden gedekt. Voor informatie stuur
een mailtje naar bijbelaantekeningen@gmail.com. 

Bekendheid geven aan je blog

Om je blog meer bekend te maken kun je je blog aanmelden op websites die ervoor zorgen dat
ze je opnemen of ervoor zorgen dat je blog wordt opgenomen door zoekmachines. Enkele zijn:

http://www.bloglovin.nl

http://blogtrommel.startsuper.nl/ --> Meld je aan via contact

http://www.kruislinks.nl/

Een andere manier is de Social Media, denk bijvoorbeeld eens aan het aanmaken van een
aparte pagina op Google+ of FaceBook. Dit heeft een aantal voordelen, als eerste zorgt het ervoor
dat je sneller door zoekmachines wordt gevonden en deze Social Media hebben “plugins” die je op
je weblog kan zetten en bezoekers kunnen dan je weblog “liken”, waardoor deze weer meer bekend-
heid krijgt. Ook kun je op zo'n pagina soms andere dingen zetten, die bijvoorbeeld niet zo geschikt
zijn voor je weblog, maar er wel voor zorgen dat meer bezoekers ook deze pagina's bezoeken en
kunnen reageren.

http://www.kruislinks.nl/
http://blogtrommel.startsuper.nl/
http://www.bloglovin.nl/
mailto:bijbelaantekeningen@gmail.com
http://www.giessenict.nl/
https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/
https://www.sidn.nl/over-nl/domeinnaam-aanvragen/
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