Jouw website score is

54.5
van 100

Website Review voor thevoiceofholland.com
Samengesteld op September 26th, 2011 at 12:55:59 GMT

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste factoren, die de zoekmachineoptimalisatie (SEO)
en de bruikbaarheid van uw website beïnvloeden.
De website score is een cijfer op een schaal van 100 punten, die de prestatie op het gebied van
internet marketing vertegenwoordigt. Het algoritme is gebaseerd op 50 criteria, waaronder
zoekmachine gegevens, structuur van de website, prestatie van de website en andere relevante
zaken. Een rang lager dan 40 betekent dat er op veel gebieden valt te verbeteren. Een rang boven de
70 is een goed teken en het betekent dat uw website waarschijnlijk is goed geoptimaliseerd.
De rapporten van DDMCA bieden bruikbare adviezen om de zakelijke doelstellingen van een website
te verbeteren. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.
DDMCA
Keizersgracht 330-b
1016 EZ Amsterdam
Telefoon: +31204272880
Email: denis.doeland@ddmca.com
Twitter: @denisdoeland

Iconography
geslaagd
gemiddeld
fout
Weinig impact

Hoge impact

Eenvoudig op te lossen

Moeilijk op te lossen

Rapport samenvatting

Vrijwel onmogelijk op te lossen

Eenvoudig op te lossen

Moeilijk op te lossen

Rapport samenvatting

Vrijwel onmogelijk op te lossen

Bezoekers

Verkeers schatting

30,000 te 100,000 bezoekers/maand

Alexa rank

321,673

Compete rank

Niet gemeten

Inhoud
Geïndexeerde pagina's

9,610

Populaire pagina's

The voice of Holland
Vooraankondiging – The voice of Holland
Nieuwsarchief – The voice of Holland
The voice of Holland
Foto's – The voice of Holland
Fans magazine – The voice of Holland
Show informatie – The voice of Holland
News – The voice of Holland

Home analyse
URL

http://thevoiceofholland.com Lengte: 17 caracters

Titel

The voice of Holland Lengte: 20 caracters

Meta description

Ontbrekend

Meta keywords

Ontbrekend

Headings

H1(1), H2(21), H3(0), H4(0), H5(0), H6(0)

Plaatjes

Wij vonden 54 plaatjes op deze website. 34 alt
attributen ontbreken!

Text/HTML ratio

7.98%

Frames

Nee

Flash

Ja

Interne analyse
Interne pagina analyse

Mooi! Je hebt verschillende titels op je pagina's!
Text/HTML ratio - 7.8%

Website compliance
www resolve

Kijk uit! Jouw website met en zonder www verwijzen niet
naar dezelfde pagina (of het tegenovergestelde). Dat is
duplicate content!

robots.txt

http://www.thevoiceofholland.com/robots.txt

XML Sitemaps

http://www.thevoiceofholland.com/sitemap.xml

Taal

Aangegeven: nl-nl Geconstateerd: nl

Doctype

HTML5

Encoding

UTF-8

Google Analytics

Ja

W3C validiteit

ongeldig (71 errors, 2 waarschuwingen)

Microformats

Ontbrekend

Dublin Core

Ontbrekend

Geo Meta Tags

Ontbrekend

Populariteit
Google's laatste bezoek
datum

September 26th, 2011 at 10:45:13 GMT

Backlinks

3,240

.edu backlinks

0

.gov backlinks

0

Directories
DMOZ directory

Nee

Yahoo! directory

Nee

Social Media
Delicious links

7

Digg entries

0

Twitter recente backlinks

8

Twitter account check

Twitter username thevoiceofholla is free! Take it
right now!

Wikipedia backlinks

1

Feeds

Ontbrekend

gebruiksgemak
Leesbaarheids niveau
Favicon

Ervaren

Server
Laad tijd

0.369 seconde(n) (0.009 s/Kb)

IP

93.187.10.19

Locatie
gzip

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS
Ja

Andere factoren
Veilig surfen

Rapport details

Ja

Rapport details
Bezoeker
Verkeers schatting

Alexa rank

30,000 te 100,000 bezoekers/maand

Wij gebruiken diverse én verschillende tools om de hoeveelheid web
verkeer in te schatten: Google™ Ad Planner, Google™ Trends, and
Alexa.

321,673

Een laag getal betekent dat jouw website veel bezoekers heeft .
Jouw Alexa Rank is een inschatting van het wereldwijde verkeer naar
jouw website, hoewel het niet 100% nauwkeurig is.
Een vergelijk met de meest bezochte websites per land kan je
belangrijke inzichten opleveren
Quantcast en StatBrain verlenenen vergelijkbare diensten.

Compete rank

Niet gemeten

Compete Rank schat web verkeer in van bezoekers in de US.

Content
Geïndexeerde pagina's

9,610

Dit is de hoeveelheid pagina's van jouw website welke zijn geïndexeerd
door Google™.
Hoe meer pagina's Bing™ indexeert, hoe beter.
Een laag getal (vergeleken met het totaal aantal pagina's/url's van je
website) geeft aan dat de interne link architectuur wellicht verbeterd
dient te worden, en zorgt ervoor dat Google™ niet alle pagina's van jouw
website kan indexeren.
Resource: Check hier om te zien of jouw content is gekopiëerd door
andere websites. Gebruik de gratis software Traffic Travis om je relatieve
positie op verschillende keywords te analyseren.

Populaire pagina's

The voice of Holland
Vooraankondiging – The voice of Holland
Nieuwsarchief – The voice of Holland
The voice of Holland
Foto's – The voice of Holland
Fans magazine – The voice of Holland
Show informatie – The voice of Holland
News – The voice of Holland

Dit is de lijst met meest bezochte pagina's op jouw website.

Interne SEO

Home analyse

URL

http://thevoiceofholland.com
Lengte: 17 caracters

Hou je URL kort. Vermijdt zoveel mogelijk lange domein namen.
Een omschrijvende URL is beter te herkennen door zoekmachines. Een
gebruiker zou in staat moeten zijn om met een blik op de URL in de
address bar een goede inschatting te maken welke content hij zal
aantreffen voordat de pagina geladen is. (bijvoorbeeld:
http://www.mijnsite.nl/product).
Bedenk goed dat URL's een belangrijk deel zijn van je totale SEO
strategy.
Gebruik heldere URL's om jouw website beter doorzoekbaar te maken
voor Google™.
Bron: Zoek hier naar een goede domeinnaam . Als er geen goede
namen meer beschikbaar zijn, overweeg dan een bestaand domein te
kopen bij bijvoorbeeld Sedo. Ga naar EuroDNS om de land extensies
voor jouw domein te registreren zodat je de markten waarop je je focust
beter bereikt.
Om diefstal van je merk te voorkomen, kun je overwegen je domein als
merk te registreren.

Titel

The voice of Holland
Lengte: 20 caracters

Jouw titel bevat tussen de 10 en 70 karakters, wat prima is.
Zorg ervoor dat jouw titel expliciet is en dat hij de belangrijkste keywords
bevat..
Zorg er voor dat elke pagina een unieke titel heeft.
Bron: Gebruik deze Snippet-optimizer om te checken hoe jouw titels en
omschrijvingen worden weergegeven in Google™ zoek resultaten.

Meta description

Ontbrekend

Meta descriptions geven jou de mogelijkheid om de verschijning van de
omschrijving van jouw website in de zoekmachines, te beïnvloeden.
Jouw meta description zou tussen 70 en 160 karakters moeten bevatten
(incl. spaties).
Zorg ervoor dat jouw meta description expliciet is en jouw belangrijkste
keywords bevat. .
Zorg er ook voor dat elke pagina een unieke meta description heeft.

Meta keywords

Ontbrekend

Meta keywords worden gebruikt om aan te geven welke content te
vinden is op de website. Doordat search engine spammers keywords
hebben misbruikt, wordt het door Google niet meer als belangrijk gezien
voor je ranking.

Headings

H1

H2

H3

H4

H5

H6

1

21

0

0

0

0

[H1] The Voice of Holland
[H2] “Hoe tof dat ze Heppie op allerlei mogelijke
manieren sponsoren. Nu ook opbrengst single
#TVOH :)”
[H2] One Thousand Voices
[H2] “#tvoh nog even aan het nagenieten.”
[H2] Stem voor de Televizier-Ring
[H2] Lennie van Zandwijk – Price Tag
[H2] the v reporters
[H2] the v reporters
[H2] the v reporters
[H2] Introductie The V Reporter
[H2] Charly Luske lucht zijn hart!
[H2] The V Reporter 24/7 online
[H2] Voorspel de uitslagen als ThuisCoach
[H2] Laura Estevez – Love is a losing game
[H2] Nora flirt met Marco?
[H2] Guy Barzily – True Colors
[H2] Marco blij met Nora Dalal
[H2] “One Thousand Voices”
[H2] Ivanildo Kembel – Seven Nation Army
[H2] TVOH Radio
[H2] V Reporter video: razendsnel en overal
[H2] OEPS!

Jouw website is goed van structuur met het gebruik van HTML
headings/levels (<H1> to <H6>), wat prima is.

Gebruik je keywords in de headings. Zorg ervoor dat het belangrijkste Hlevel (<H1>) jouw belangrijkste keywords bevat.
Voor betere SEO resultaten, gebruik slechts één <H1> titel per pagina.

Plaatjes

Wij vonden 54 plaatjes op deze website.
34 alt attributen ontbreken!

Alternatieve tekst (hete Alt- attribuut) ontbreekt voor diverse
afbeeldingen. Koppel alternatieve teksten aan de afbeeldingen zodat
zoekmachines de inhoud kunnen begrijpen.
Zoekmachines kunnen namelijk geen afbeeldingen"zien". De
alternatieve teksten geven jou de ruimte om je eigen beschrijving aan
elke afbeelding te koppelen .
Alternatieve teksten omschrijven jouw afbeeldingen zodat ze vindbaar
zijn in Google™ Images zoekresultaten.
Check de afbeeldingen op jouw website en zorg ervoor dat effectieve
ALT- teksten zijn gekoppeld aan elke afbeelding.
Klik hier en leer hoe je afbeeldingen optimaliseert voor zoekmachines.
Beperk de hoeveelheid en het formaat van de afbeeldingen om snel
laden van de website pagina te bevorderen.
Bron: Gebruik de Wayback Machine om het design van vroegere
websites te bekijken.

Text/HTML ratio

7.98%

De text/HTML verhouding van jouw website is lager dan 15%, wat
betekent dat je waarschijnlijk meer tekst aan je pagina's moet
toevoegen.
Verbeter je SEO resultaat door meer relevante tekst aan je pagina's toe
te voegen en verhoog je keyword density.

Frames

Nee

Er zijn geen frames gebruikt op je homepage, en dat is goed.
Frames kunnen problemen veroorzaken voor zoekmachines omdat de
pagina's niet voldoen aan conceptueel website model. Gebruik dus,
wanneer mogelijk, geen frames.

Flash

Ja

Flash content werd geconstateerd op jouw homepage.
Flash moet eigenlijk alleen gebruikt worden voor speciale effecten.
Vermijdt volledige Flash websites om je SEO te maximaliseren.
Hoewel Flash content er vaak beter uit ziet, kan het meestal niet door
zoekmachines geïndexeerd worden (hoewel dit wellicht gaat veranderen
in de nabije toekomst.)
Dit advies geldt ook voor AJAX (howel dit waarschijnlijk ook gaat
veranderen in de nabije toekomst).

Interne analyse
Interne pagina analyse

Mooi! Je hebt verschillende titels op je pagina's!

Titel

Meta description

Text/HTML ratio

The voice of Holland

7.8%

Vooraankondiging – The voice of Holland

8.3%

Nieuwsarchief – The voice of Holland

5.91%

Geen dubbele content werd op de pagina's van jouw website
waargenomen.
Gebruik Google™ Webmaster Tool om de manier waarop zoekmachines
jouw website indexeren, te verbeteren.

Website compliance
www resolve

Kijk uit! Jouw website met en zonder www
verwijzen niet naar dezelfde pagina (of het
tegenovergestelde). Dat is duplicate content!

Wees er zeker van dat http://thevoiceofholland.com en
http://www.thevoiceofholland.com niet parallel lopen.

Redirecting verzoeken van een non-preferred hostnaam is belangrijk
omdat zoekmachines er vanuit gaan dat URL's met en zonder "www"
twee verschillende websites zijn.
Wanneer het gewenste domein is gekozen, gebruik een 301 redirect
voor al het verkeer naar je niet-gewenste domein.

robots.txt

http://www.thevoiceofholland.com/robots.txt

Jouw website heeft een robots.txt file, wat goed is.

A robots.txt file geeft je de mogelijkheid om zoekmachines de toegang tot
sommige delen van je website te ontzeggen. Het geeft ook aan waar de
XML sitemap te vinden is.
Klik hier om jouw robots.txt file op syntax errors te checken.

XML Sitemaps

http://www.thevoiceofholland.com/sitemap.xml

Jouw website heeft een XML sitemap, wat goed is.

Een sitemap is een lijst met URL's die beschikbaar zijn voor indexatie
door de zoekmachine. Ook bevat een sitemap vaak additionele
informatie zoals de laatste update, frequentie van wijzigingen en
importantie van de getoonde infomatie. Dit zorgt er in de praktijk voor dat
zoekmachines intelligenter met de inhoud omgaan.
Ondanks sommige discussies over dit onderwerp, raden we je toch aan
een XML sitemap toe te voegen aan Google™ Webmasters Tools en
Yahoo Site Explorer.

Taal

Aangegeven: nl-nl
Geconstateerd: nl

Je hebt de taal van jouw website aangegeven in de HTML code, wat
uitstekend is.
Zorg ervoor dat de gespecificeerde taal (in de HTML code) hetzelfde is
als de taal gedetecteerd door Google™.
Tips voor meertalige websites:
Definieer de taal van de inhoud in de HTML code van elke pagina.
Specificeer dan ook de taalcode in de URL's (bijvoorbeeld
"mijnwebsite.com/nl/content.html").
Check deze tips voor het bouwen van een meertalige website .

Doctype

Encoding

HTML5

Het aangeven van een doctype helpt web browsers de inhoud van je
website beter te tonen.

UTF-8

Taal/karakter codering is aangegeven, wat uitstekend is.
Het aangeven van taal/karakter codering kan problemen met de opbouw
van de pagina in de browser voorkomen met speciale karakters.

Google Analytics

Ja

Jouw website wordt geanalyseerd door Google™ Analytics.
Zorg dat je optimaal gebruik maakt van het volle potentieel.

W3C validiteit

ongeldig (71 errors, 2 waarschuwingen)

Gebruik door W3C gevalideerde foutloze opmaak van je website. Syntax
errors kunnen zorgen voor slechte indexatie door zoekmachines.
Om gedetecteerde fouten op te lossen, gebruik de W3C validation
service.
W3C is een organisatie welke de web standaarden afspreekt en beheert
.

Microformats

Ontbrekend

Jouw website maakt geen gebruik van Microformats.
Microformat is een technische (semantsche) opmaak die gebruikt kan
worden om de data die zoekmachines indexeren, beter te structureren.
Dankzij Microformats kan Google™ regelmatig de presentatie van haar
zoekresultaten verbeteren

Dublin Core

Ontbrekend

Jouw website maakt geen gebruik van Dublin Core.
Dublin Core is een bundeling van standard metadata elementen die
gebruikt worden om de content van een website te omschrijven.

Geo Meta Tags

Ontbrekend

Jouw website maakt geen gebruik van Geotagging.
Alhoewel Google™ Geo-Meta Tags negeert, houdt de zoekmachine
Bing wel rekening met de informatie..

Externe SEO

Populariteit

Google's laatste bezoek
datum

September 26th, 2011 at 10:45:13 GMT
Google™ komt periodiek bij jouw website langs om nieuwe en geupdate
inhoud te zoeken. Normaal gesproken wil je dat Google™ jouw website
zo vaak als mogelijk bezoekt zodat nieuwe content snel in de
zoekresultaten verschijnt.
Klik hier om te checken of de inhoud van jouw website is geïndexeerd
door Google™.
Als Google's™ cache bepaalde inhoud van jouw website mist, dan heeft
dat vaak te maken met fouten in de code.

Backlinks

3,240

Backlinks zijn links die doorverwijzen naar jouw website vanaf andere
websites. Dit getal geeft o.a de populariteit van jouw website aan.
Omdat dit getal cruciaal is voor SEO, zou je een goede strategy moeten
voeren op het verhogen van de hoeveelheid en kwaliteit van jouw
backlinks.

.edu backlinks

0

Omdat deze uitsluitend gereserveerd zijn voor onderwijs instellingen,
zijn .edu domeinen bekend om hun authoriteit.
Backlinks naar jouw website vanaf .edu domeinen hebben hogere SEO
impact..

.gov backlinks

0

Omdat deze uitsluitend gereserveerd zijn voor overheids instellingen,
zijn .gov domeinen bekend om hun authoriteit.
Backlinks naar jouw website vanaf .gov domains hebben hogere SEO
impact.

Directories
DMOZ directory

Nee

Jouw website is niet geregisteerd bij DMOZ, een meertalige open
content directory opgezet en onderhouden door een community van
vrijwillige redacteuren.
Het aanmelden van jouw website is belangrijk omdat zoekmachines
rekening houden met de vermelding in deze directory.

Yahoo! directory

Nee

De Yahoo! Directory is een web directory welke concurreert met DMOZ.
Het biedt twee opties aan voor vermeldingen van websites: "Standaard"
(gratis) en een betaald aanmeldings proces wat zorgt voor een
versnelde behandeling van je aanvraag.

Social Media

Delicious links

7

Delicious is een populaire sociale bookmarking web service voor het
opslaan, delen en ontdekken van websites.
Het monitoren van Delicious is een zeer goede manier om te zien wat er
populair is op jouw website.
Bron: Monitor jouw merk in sociale media door gebruik van tools als
Addictomatic.

Digg entries

0

Digg is een sociale nieuws website gemaakt voor mensen om
websites/content te ontdekken en met elkaar te delen.
Het monitoren van Digg is een zeer goede manier om te zien wat er
populair is op jouw website..
Bron: Monitor jouw merk in sociale media door gebruik van tools als
Addictomatic.

Twitter recente backlinks

8

Klik hier om de meest recente tweets over jouw website te lezen.
Het monitoren van recente tweets geeft je inzicht in wat mensen zeggen
over jouw merk of website in real-time.
Bron: Monitor jouw merk in Twitter met gebruik van tools als Topsy.

Twitter account check

Twitter username thevoiceofholla is free! Take it
right now!

Twitter is een snel groeiend social blogging network.

Wanneer mogelijk, registreer nu een Twitter account met jouw
merknaam om identeits diefstal te voorkomen.
Check om diezelfde reden ook de beschikbaarheid van jouw merknaam
in andere sociale netwerken.

Wikipedia backlinks

1

Zowel artikelen,als referenties over jouw website werden gevonden op
Wikipedia.
Aangezien Wikipedia 's werelds grootste online encyclopedie is,
overweeg deel te nemen met een Wikipedia artikel als er nog niets over
jouw website/merknaam op staat.

Feeds

Ontbrekend

Jouw website stelt geen RSS feed ter beschikking.
Feeds zijn belangrijk voor blogs en news websites. Abonnees worden
automatisch voorzien van content updates, wat de interesse naar jouw
website verhoogt.
Bron: Wist je dat FeedBurner speciale RSS feeds en management tools
beschikbaar stelt voor bloggers, podcasters en andere web-based
content publishers?

Gebruiksgemak
Leesbaarheids niveau

Ervaren

Dit meet het gemiddelde opleidingsniveau wat nodig is om de inhoud
van jouw website te begrijpen.
Een website gericht op een groot publiek, zou simpel te lezen moeten
zijn voor een tiener.
Bron: Om de leesbaarheid van jouw website verder te verbeteren,
overweeg de 10 principes voor web Typography eens. .

Favicon

Jouw website heeft een favicon, en dat is goed. Zorg ervoor dat dit
favicon consistent is met je merk (waarden) .
Bron: Check dit eens Geweldige ideëen voor het verbeteren van de
gebruiks ervaring van jouw website door gebruik te maken van een
speciale favicon.

Website informatie
Server

Laad tijd

0.369 seconde(n) (0.009 s/Kb)

Jouw website is snel. Super!

De snelheid van een website is inmiddels een belangrijke factor voor
een hoge ranking in Google™ zoekresultaten
.
Bron: Check deze andere tips om je website sneller te maken.
Bron: Monitor jouw webserver en ontvang SMS alerts wanneer je
website down is met services als deze Internet Vista.

IP

93.187.10.19

Jouw server's IP address heeft geen impact op jouw SEO.
Gebruik Robtex en DNSstuff voor uitgebreide rapportages over jouw
domein server.

Locatie

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND,
NETHERLANDS

Om de response snelheid van jouw website te verbeteren, gebruik
servers dichtbij je verzorgings gebied.
Klik hier om de snelheid van jouw website te testen. Alles is OK als de
gemiddelde tijd voor 10 pings minder is dan 300ms.

gzip

Ja

Jouw website maakt gebruik slim gebruik van gzip, en dat is goed.
Gzip is een gemakkelijke manier om de snelheid van je website te
verbeteren.

Andere factoren
Veilig surfen

Ja

Jouw website is veilig.
Er is geen bewijs gevonden van phishing en/of malware

Gerelateerde websites

Gerelateerde websites

http://www.rtl.nl/
http://www.rtltickets.com/
http://www.nickensimon.nl/
http://www.devorstin.nl/
http://www.clockwork.nl/
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D29YYuzQDOKA
http://eversstaatop.radio538.nl/nieuws/geef-je-op-voor-...
http://www.itelevision.nl/voice-holland-gemist/
Deze lijst bevat websites die gerelateerd zijn aan jouw domein.
Sommige zijn wellicht concurrenten, anderen met soortgelijke content.
Dit overzicht kan je wellicht helpen om te zien hoe andere websites
performen.
Bron: Gebruik SpyFu en SEMrush om meer te leren van de websites van
jouw concurrenten.

Domein

Whois

; This data is provided by Integrated Internet
Services B.V.
; for information purposes, and to assist persons
obtaining information
; about or related to domain name registration
records.
; Integrated Internet Services B.V. does not
guarantee its accuracy.
; By submitting a WHOIS query, you agree that you
will use this data
; only for lawful purposes and that, under no
circumstances, you will
; use this data to
; 1) allow, enable, or otherwise support the
transmission of mass
; unsolicited, commercial advertising or solicitations
via E-mail
; (spam); or
; 2) enable high volume, automated, electronic
processes that apply
; to this WHOIS server.
; These terms may be changed without prior notice.
; By submitting this query, you agree to abide by
this policy.
DOMAIN: THEVOICEOFHOLLAND.COM
RSP: Integrated Internet Services B.V.
owner-contact: P-RJM1324
owner-organization: Talpa Content B.V.
owner-fname: R.
owner-lname: Meijer
owner-street: Zevenend 45
owner-city: Laren
owner-zip: 1251RL
owner-country: NL
owner-phone: +31.0355333333
owner-email: helpdesk@talpacontent.nl
admin-contact: P-RJM1324
admin-organization: Talpa Content B.V.
admin-fname: R.
admin-lname: Meijer
admin-street: Zevenend 45
admin-city: Laren

admin-city: Laren
admin-zip: 1251RL
admin-country: NL
admin-phone: +31.0355333333
admin-email: helpdesk@talpacontent.nl
tech-contact: P-RJM1324
tech-organization: Talpa Content B.V.
tech-fname: R.
tech-lname: Meijer
tech-street: Zevenend 45
tech-city: Laren
tech-zip: 1251RL
tech-country: NL
tech-phone: +31.0355333333
tech-email: helpdesk@talpacontent.nl
billing-contact: P-RJM1324
billing-organization: Talpa Content B.V.
billing-fname: R.
billing-lname: Meijer
billing-street: Zevenend 45
billing-city: Laren
billing-zip: 1251RL
billing-country: NL
billing-phone: +31.0355333333
billing-email: helpdesk@talpacontent.nl
nameserver: ns03.2is.nl
nameserver: ns04.2is.be
nameserver: ns05.2is.nl
Oude domeinen scoren beter bij zoekmachines geven betere SEO
resultaten.
Google™ verlaagt tijdelijk de page rank van nieuwe domeinen, door ze
in een "sandbox te plaatsen".
Door het gebruik van een domein dat (vele) jaren eerder is
geregistreerd, kan dit effect verlaagd cq voorkomen worden.
Overweeg dit eens Whois tips om je r SEO verder te verbeteren.

