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Bronnen van zoekkennis en zoeknieuws

Is het bij AltaVista standaard nu OR of toch eindelijk AND, of toch weer OR, maar alleen

voor drie of minder termen? En hoe zit dat bij MSN Search? Wie regelmatig op het web

zoekt, wil op de hoogte blijven van de functionaliteit van zoekmachines en van handige nieu-

we zoekgereedschappen. Op het web zelf is voor dat soort nieuws en zoekinformatie een

aantal goede bronnen aanwezig. Jeroen Bosman belicht een nieuwsdienst, drie Engelstalige

‘klassiekers’ en een Nederlandstalige nieuwkomer.

Jeroen Bosman

Een van de 330 nieuwscategorieën van de
Amerikaanse nieuwsdienst Moreover Online
search engine news, die net als kranten.com
in Nederland headlines van andere media
overneemt, gaat over zoekmachines. Het
nieuws, dat je ook dagelijks als e-mail kunt
ontvangen, gaat vooral over de zoekmachi-
nemarkt. Je treft veel (pers)berichten aan
over nieuwe bedrijven en diensten, maar
ook over nieuwe producten van bestaande
bedrijven. Het nieuws is zeer actueel, al
zijn er helaas wel veel doublures.

Searchengineshowdown
Searchengineshowdown is een website van
Greg Notess, een Amerikaanse interneton-
derzoeker en publicist. Het is zeer waar-
schijnlijk de meest waardevolle site over
zoekmachines voor informatieprofessio-
nals. Notess werkt namelijk expliciet vanuit
het perspectief van de zoeker. Daarbij
houdt Notess de site goed bij, hoewel ook
hij niet altijd de hele site up-to-date kan
houden. Zeer nuttig zijn de actuele over-
zichten van kenmerken van zoekmachines
en beschrijvingen van hun sterke en zwakke
kanten. Ook kun je dezelfde informatie per
soort functionaliteit van zoekmachines
nakijken. Zo kom je er bijvoorbeeld makke-
lijk achter welke van de grote zoekmachines
nabijheidoperatoren (NEAR etcetera)
ondersteunen, welke gevoelig zijn voor
hoofdletters, enzovoort.
Bijzonder van Notess is dat hij niets over-
schrijft, maar alles voortdurend zélf test en
meet. Enkele malen per jaar publiceert hij
op de site het resultaat van eigen onderzoek
naar de omvang van zoekmachines. Hij
doet dit al sinds oktober 1996 op een en
dezelfde wijze. De totale omvang van de

databases van
zoekmachines
schat hij door het
resultaat van 25
zoekacties bij de
grote zoekmachi-
nes onderling te
vergelijken. Omdat
de totale omvang
van de database
van NorthernLight
bekend is (door te
zoeken naar bij-
voorbeeld ‘+black’
en daar het resul-
taat van ‘-black’ 
bij op te tellen).
Vervolgens verme-
nigvuldigt hij de
verhouding van
andere zoekmachi-
nes met NorthernLight met het totale aantal
webadressen in de NorthernLight-database. 
Dit is een originele methode. Wat er even-
tueel nog op af te dingen is – de keuze van
de 25 zoekacties bijvoorbeeld – wordt ruim-
schoots goedgemaakt door het feit dat we
bij Notess in elk geval betrouwbaar de ont-
wikkeling van zoekmachines door de tijd
kunnen volgen. Aardig is hierbij ook dat de
overlap van zoekmachines duidelijk wordt.
Uit die informatie kan men bijvoorbeeld
afleiden dat van de webpagina’s die über-
haupt bij enige zoekmachine bekend zijn,
driekwart door niet meer dan drie zoekma-
chines gevonden wordt. Meer zoekmachi-
nes naast elkaar gebruiken blijft dus nuttig.
Zeer waardevol is ook de ‘latest news’-pagi-
na. Hier signaleert Notess behalve nieuwe
zoekdiensten ook veranderde zoekfunctio-

naliteiten van bestaande zoekmachines.
Vaak zijn dit veranderingen die de zoekma-
chines zelf niet aankondigen of toelichten
en altijd heeft Notess ze geverifieerd. Heel
zinnig is bijvoorbeeld nieuws over de de-
fault AND/OR-kwestie bij AltaVista of de
introductie van OR (maar niet AND) bij
Google. Notess legt bij het laatste geval
ook netjes uit hoe je in Google dan toch
min of meer booleaans kunt werken. Ten-
slotte: Searchengineshowdown heeft, uiter-
aard, een e-mailnieuwsbrief en een discus-
sielijst. 

Searchenginewatch
De Brit Danny Sullivan heeft zeer veel suc-
ces geoogst met zijn site
Searchenginewatch. Ook hier vinden we
overzichten van functionaliteit en omvang

van zoekmachines. Anders dan bij Sear-
chengineshowdown is de site niet opgezet
om zoekers zoveel mogelijk van dienst te
zijn. Het leeuwendeel van de zeer uitgebrei-
de site is vooral gericht op webmasters en
investeerders. Webmasters willen graag
weten wat bij het opzetten van een webpagi-
na van belang is om door zoekmachines
gevonden te worden en, vooral, wat om een
hoge ranking te krijgen (de zogenaamde
search engine optimisation). Voor investeer-
ders biedt Sullivan veel marktinformatie.
Op Searchenginewatch worden meer zoek-
machines beschreven dan bij searchengine-
showdown. Sullivan voert echter niet zoals
zijn collega Notess zelf analyses uit, op een
vrij beperkte omvangstest na. Wel geeft hij
overzichten van allerhande ratings die
andere bedrijven hebben gemaakt van het
gebruik van zoekmachines.

About Web Search
Een van de vele populaire gateways van
About.com is About Web Search. De site
bestaat al vrij lang, maar heeft onlangs een
nieuwe beheerder gekregen, Kevin Elliott.
Deze site van About is (nog) veel commer-
ciëler dan die van Notess en Sullivan, en
heeft een bescheiden eigen ‘content’, maar
toch de moeite waard. De nieuwssectie
geeft bijna dagelijks informatie over nieuwe
zoekdiensten. About heeft verder goede lijs-
ten van zoekmachines, search bots en data-

basegidsen. De site is wel wisselend van
kwaliteit. Zo stellen de glossary en de FAQ
weinig voor. Bovendien is het storend dat
er telkens vele sites worden genoemd,
waarvoor About betaald krijgt (paid lis-
tings). Dit is een goede site voor wie meer
wil weten van en links wil vinden over de
technologie achter zoekmachines en hun
robots.

Zoekprof.nl
Na vele jaren is er eindelijk een goede web-
zoeksite voor het Nederlandse taalgebied.
Internetjournalist Theo Stielstra heeft zijn
kennis en ervaring, eerder neergelegd in De
Volkskrant Internetgids, in webvorm gego-
ten. Zoekprof.nl is een informatieve en bij
vlagen ook vermakelijke site. Hoewel het
nieuws een beperkte selectie is en minder
up-to-date dan bij de andere sites, is de site
zeer compleet en, net als Searchengine-
watch, gericht op mensen die zelf webinfor-
matie willen vinden en gebruiken. Daarbij is
de opzet het breedst van alle vier hier
beschreven sites. Zoekprof beperkt zich
niet tot zoekmachineinformatie, maar
besteedt ook aandacht aan het zogenaam-
de onzichtbare web, kindersloten, de stom-
ste zoekfouten, vertaalsites en betrouw-
baarheid van webpagina’s. Verder staat op
de site een zoekkennisquiz, is er uiteraard
weer een nieuwsbrief en worden in een
stoomcursus en in pagina’s met achter-

gronden veel grondbeginselen van het zoe-
ken in klare taal uitgelegd.

Tot slot
Moreover biedt het meeste en het snelste
nieuws, Searchengineshowdown biedt ver-
reweg de meest degelijke zoekmachinein-
formatie voor gebruikers, Searchengine-
watch bevat de beste informatie over de
bedrijven achter de zoekmachines, terwijl
Zoekprof op de prettigste manier het hele
terrein bestrijkt. De site van About.com
blijft in kwaliteit wat achter, maar moeten
we toch ook af en toe bekijken. Het is zin-
vol zich op te geven voor ontvangst van de
nieuwsbrieven van de diverse sites. Een
alternatief is het zetten van spionnetjes,
zoals mindit.netmind.com, die je per e-mail
attenderen als er iets is gewijzigd in de
inhoud van de specifieke nieuwspagina’s
van de sites.

Webadressen
www.moreover.com/cgi-local/page?o=portal

&c=Online%20search%20engines%20news

www.searchengineshowdown.com

www.searchenginewatch.com

websearch.about.com/internet/websearch/

www.zoekprof.nl/
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