
zaterdag, 30 augustus 2008

Scoren op Google in ruil voor studiebijdrage
STUDIEFINANCIERING Leveroyse student verkoopt advertentieruimte in ruil voor internettips om studie te bekostigen

In ruil voor een bijdrage in

de studiefinanciering, ver-

telt Dave Kierkels uit Lever-

oy bedrijven hoe ze beter

kunnen scoren op zoekma-

chines als Google.

door Paul Bots

H
oe kom je met je bedrijf
zo hoog mogelijk op de
scorelijst van internet-
zoekmachines als Goog-

le? Dave Kierkels uit Leveroy weet
het antwoord en levert desge-
vraagd ook het bewijs. Met een ei-
gen site die hij maakte over compu-
terbesturingsprogramma Windows
Vista verschijnt hij na het intypen
van enkele trefwoorden op de eer-
ste pagina van Google. En dat ter-
wijl de zoekmachine maar liefst 1,6
miljoen treffers vindt.
Hoe Kierkels dat flikt? Hij wil het
graag vertellen, maar daar moet
dan wel iets tegenover staan. Geld.
Niet om te verbrassen in het plaat-
selijke café. Nee, Kierkels wil geld
voor zijn studie. Want na het afron-
den van zijn vierjarige hbo-oplei-
ding aan de Fontys Hogeschool
ICT in Eindhoven, start de 24-jari-
ge Leveroyenaar maandag met een
universitaire opleiding. Studiefinan-
ciering krijgt hij niet meer. En le-

nen, dat ziet hij niet zitten.
Reden om op internet aan de slag
te gaan. Kierkels opende daar de si-
te pixelsvoorstudie.nl. Bedrijven
kunnen hier blokjes advertentie-
ruimte kopen. Honderd pixels kos-
ten 25 euro. In ruil daarvoor krij-
gen adverteerders het afstudeerrap-

port van Kierkels. Hierin doet hij
uit de doeken hoe zoekmachines
op internet werken, en hoe je kunt
zorgen dat juist jouw site hoog
scoort.
De eerste adverteerders heeft Kier-
kels al binnen, maar storm loopt
het nog niet, erkent hij. Dat in te-

genstelling tot de Engelsman Alex
Tew die met zijn site bijna een mil-
joen dollar binnensleepte. Zónder
tegenprestatie, ook dat nog.
„Ik vond dat kei-sjiek verzonnen”,
vertelt Kierkels in de woonkamer
van zijn ouderlijk huis. Kierkels is
uit pure interesse al langer bezig uit

te vlooien hoe je het best scoort op
zoekmachines. Tijdens zijn stage
vroeg hij of hij dit onderzoek nog
naast zijn stageopdracht mocht uit-
voeren. Met succes, want het be-
drijf waar hij werkte, scoort nu zo
goed op google, dat het advertentie-
kosten bespaart. En het onderzoek
van Kierkels werd - op voordracht
van grote bedrijven uit de sector -
genomineerd voor de scriptieprijs
van de hogeschool.
Het miljoen dat Tew binnensleep-
te, hoeft Kierkels niet te verdienen,
verzekert hij. De Leveroyenaar is
blij als hij zijn studiekosten voor de
komende twee jaar met de op-
brengsten kan betalen. En die kos-
ten zijn hoog. „Tel alleen al het col-
legegeld. Dat is al twee keer zo’n
vijftienhonderd euro.”
De Leveroyenaar gaat niet over een
nacht ijs met zijn project. Zo heeft
hij zich netjes ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel, en heeft
hij voor zijn bedrijfje ook een zake-
lijke bankrekening geopend. „Alle-
maal ervaringen waar ik later iets
aan heb”, redeneert hij. Want als
het even kan, wil Kierkels zich in
de toekomst ook beroepsmatig be-
geven op het grensgebied tussen
mens en computer. „Ik wil niet
zo’n programmeur worden die de
hele dag op kantoor achter de com-
puter zit. Ik wil ook contact met
mensen hebben”, stelt hij zelfverze-
kerd.
Info: www.pixelsvoorstudie.nl

Dave Kierkels start maandag aan zijn universitaire studie die bekostigd moet worden via zijn site.  foto Jan Paul Kuit


