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Accelerated Mobile Pages (AMP) worden de trend van 2018. Ze werden in februari 2016 door

Google geïntroduceerd met als doel uitgevers te helpen met het verbeteren van de browse ervaring

op mobiele apparaten. AMP zorgt namelijk voor een snellere laadtijd van rijke content zoals video’s,

animaties en advertenties. Tevens zorgt AMP voor een betere plek in Google’s “top stories” box.

E r is een hoop discussie en scepsis over AMP, maar niks doen met AMP in 2018 is vrijwel geen
optie. Recentelijk heeft Google zelfs aangekondigd AMP internationaal flink te promoten.

AdWord adverteerders kunnen tevens binnenkort wereldwijd AMP pagina’s als hun landingspagina
gebruiken en kunnen Accelerated Mobile Pages ook gerankt worden in Google's position zero
(featured snippet).

Deze zichtbare trend is de reden dat SEMrush een nieuwe feature heeft gelanceerd. Naast de
gebruikelijke technische SEO issues, controleert de Site Audit van SEMrush vanaf nu ook op AMP
validatiefouten. SEMrush heeft tevens een uitgebreide gids gemaakt hoe je AMP in je voordeel kunt
gebruiken.

Om meer inzicht te creëren in het implementeren van AMP en als webmaster prioriteiten te kunnen
stellen, zijn de 10 meest voorkomende AMP issues op een rijtje gezet. Hiervoor is de Site Audit van
SEMrush gebruikt om de websites van de top 300 uitgevers in acht landen, waaronder Nederland, te
controleren. In de bijlage de resultaten.

Zoals je kunt zien, blijft het aantal grote uitgeverijen dat met AMP werkt momenteel steken op 24%
tot 34%, afhankelijk van het land. In Nederland is dit 30.8%. Het percentage websites dat problemen
heeft met het gebruik van AMP is vrij groot. In Nederland heeft 72.9% van de AMP’s een of meerdere
problemen.

Dit getal is echter pas interessant als we kijken naar het soort fouten die gemaakt worden. Dit is
tevens het meest interessante aspect voor webmasters. HTML fouten komen het meeste voor en ze
zijn vrij serieus. Ze kunnen er namelijk voor zorgen dat alle AMP voordelen teniet worden gedaan.
Voldoen aan de AMP HTML specificaties is echter niet zo makkelijk. Als men bijvoorbeeld kijkt naar
tags en attributes, dan moet je een enorme lijst doorwerken waarin staat welke al dan niet zijn
verboden. Er is dus een hoop ruimte voor het maken van fouten.

https://www.semrush.com/kb/semrush-reports-tools/projects/site-audit/
http://searchengineland.com/google-officially-adds-amp-based-featured-snippets-mobile-search-results-282005
https://www.searchenginejournal.com/google-advertisers-get-mobile-landing-pages-ready/214736/
https://www.seroundtable.com/google-amp-grow-internationally-24188.html


HTML fouten oplossen betekent meestal dat je verboden tags moet verwijderen en invalide
protocollen moet omzetten in valide protocollen. Er zijn ook HTML beperkingen voor stijl en layout.
Men moet bijvoorbeeld de hoogte en breedte voor elke getoonde tag bepalen om ervoor te zorgen
dat men eenvoudig door een webpagina heen kan scrollen.

Ondanks dat stijl en layout problemen niet zo vaak voorkomen als HTML issuesloop je wel de kans
dat als je ze negeert, je pagina helemaal niet meer voorkomt in de SERP’s. Gelukkig zijn deze fouten
makkelijk op te lossen.

De AMP project website is erg handig voor webmasters en heeft een flink aantal gidsen en tutorials.
Op de pagina over AMP validatiefouten staan meer dan 30 fouten en hoe je die kunt vermijden.
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http://semrush.pr.co/images/264185
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F161145-top-10-google-amp-issues
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F161145-top-10-google-amp-issues&title=Top+10+Google+AMP+issues&summary=Top+10+Google+AMP+issues&source=SEMrush
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fsemrush.pr.co%2F161145-top-10-google-amp-issues&text=Top+10+Google+AMP+issues&via=&related=prdotco
https://www.ampproject.org/
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SEMrush is acompetitive research and business intelligence software that provides data andanalysis on paid and
organic search, website’s SEO, social media andlink-building activities worldwide. On top of being a powerful
competitiveanalysis toolkit, SEMrush offers necessary features to help companies optimizetheir own online
presence, such as its Site Audit, SEO Ideas, Content and BrandMonitoring tools. SEMrush has 30 databases for
29 countries.
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