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 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 gaat zien dat er iets bijgekomen is.

Genereer hier een SEO title, klik hiervoor op Generate SEO 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 volledige adres, Publiceer 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, je moet ze stuk voor stuk
bekijken, en dan de volledige URL re-directen, maar je zou aan de hand van statistieken, goed scorende artikelen door kunnen sturen naar
de nieuwe Weblog.
Dit geld overigens alleen voor de op zichzelf staande artikelen, artikelen op andere manier geïndexeerd, zoals bijv de categorie blijven naar
de oude Weblog verwijzen, of geven ook heel vaak artikel niet gevonden, helaas.
Goed, ik hoop dat het iedereen die dit in handen krijgt het lukt om dit te implementeren.
Succes mensen!
Met vriendelijke groet,
Leo Graper.

