Login met je Weblog account en ga vanuit je Dashboard naar:

Ik had al eerder een Pagina gemaakt, maar de bedoeling is dat je onder de tab Pagina’s een nieuwe pagina maakt.
Wat je hier verder inzet, en hoe de pagina verder heet is niet van belang, leef je maar uit met de tekst!
Publiceer deze pagina (knop uiterst rechts) en ga in de linker kolom naar Instellingen en kies daaronder voor Lezen

De bedoeling hier is dat je kies voor een
Statische pagina en dat je de zojuist gemaakte
pagina kiest als voorpagina.
Alleen de optie voor Volledige tekst nog aan,
de rest van de waarden is niet echt van belang.

Nu komt het lastigste gedeelte van de gehele exercitie, want je moet een Google (Gmail) account hebben, en je moet je Weblog.nl adres
toevoegen aan de dienst Google Analytics.
Laat je hier niet door afschrikken, begin eerst met een Google account aan te maken, heb je die al, log dan in bij Google.
Ga nu in de linkerkolom naar SEO, klik op de link Google Webmaster Tools, zoals je hieronder ziet.

Je komt nu als het goed is op de Google.com pagina met je website(s),
of je moet een eerste website/weblog opgeven.
Daarna wil Google middels een verify zien dat de website echt van jou is.
Kies hier voor Alternate methods, en zie hieronder voor het volgende scherm.

Selecteer nu de de gehele < meta name=”….”/> string en Ctrl-C (kopieer) deze.
Ga naar je Weblog terug en Ctrl-V (paste) dit in het Google Webmaster Tools veld, en klik op Save settings.
Wacht tot Weblog dit bewaard, de performance is nu redelijk maar gisteren belabberd, dus vergewis jezelf ervan dat het echt bewaard is.
Ga nu terug naar bovenstaand scherm, en klik op Verify.
Gefeliciteerd, je bent ‘baas’ over je Weblog!
Je kunt overigens in de SEO tab in weblog ook nog allerlei zaken aanpassen, ik zou daar in ieder geval de indexeringen van Google uitzetten,
per slot van rekening wil je je nieuwe Blog bekend laten worden, toch?

Nu zou alles in orde moeten zijn, en gaan we naar het laatste gedeelte, de Pagina die we in het begin gemaakt hebben, of al hadden.
Als je deze voor je pakt, zul je als je naar beneden scrollt zien dat er iet bijgekomen is.

Genereer hier een SEO title, klik hiervoor op Generate SEQ title.
Klik hierna op Advanced, en zie het scherm hieronder:

Er hier zit dan ook de ‘toverdoos’, zet hier desgewenst de indexen uit, laat de rest staan zoals het staat, en last but not least, zet bij de
301 Redirect je nieuwe adres, en klaar is Kees!
Hierna zal iedereen die kiest voor http://leograper.web(-)log.nl, doorgestuurd worden naar http://leograper.wordpress.com!
Deze ‘truc’ werkt ook voor de artikelen die je hebt, die krijgen eenzelfde menu erbij, maar dat is veel werk.
Op het moment van schrijven werkt de export van SEO (dat is een andere export dan die van Wordpress!) nog niet, of deze het gaat doen
weet ik niet, mogelijk dat daar nog wat mee te doen is.

Kijk ook nog even bij de Indexaction van de SEO module (met dank aan Joost de Valk, de maker, website SEO).
Om het indexeren van de oude Blog evt. te stoppen, en zo de nieuwe meer kans te geven verwijs ik naar andere artikelen op het Web, het
zou te ver gaan om er hier over te schrijven, dit is allemaal al een keer gemaakt.
Ik heb getracht het zo duidelijk mogelijk neer te zetten, zonder te veel te verdiepen in zaken die je niet hoeft te weten.
Ikzelf ben al lang bezig met diversen aspecten in en om Webloggen, en het grootste gedeelte, zeg maar op het SEO gedeelte na, wat je hier
leest heb ik al tijden in gebruik, dus ik hoop dat ik duidelijk ben in deze gevallen.
Goed, ik hoop dat het iedereen die dit in handen krijgt het lukt om dit te implementeren.
Wacht overigens niet te lang met dit door te voeren, Sanoma heeft al vaker zaken van de één op het andere moment uitgezet (omwille van
de data integriteit) en er zijn ook geen garanties dat dit zal blijven werken, in het verleden behaalde…

Succes mensen!
Met vriendelijke groet,
Leo Graper.

