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Wie ben ik?

👋 Steven De Moor 
💻 Global SEO Specialist bij TVH
📈 7 jaar ervaring in SEO
💶 Eén van mijn hobbies is affiliate marketing 

op steviefy.be & bankvergelijker.be





TVH in ‘T KORT



DEZE Merken zijn onderverdeeld onder verschillende machines



En voor die combinaties willen we zichtbaar zijn



DRie jaar geleden…



ENKELE WEKEN VOOR DE launch van een nieuwe website



Bepcoparts.com: Een probleemkind vanaf ‘t begin

Er was een export 
gedaan van een DB 

dat werd omgezet in 
pagina’s, resulterend 

in meer dan 2.5 
miljoen pagina’s.

Duplicates van 
inhoud onder 
‘Agriculture’

Telkens lege pagina’s 
verscholen achter een 

dropdown menu.



MAAR MIJN Ogen VIELen OP DEZE set van pagina’s

Achter deze 
dropdown zaten 9800 

bruikbare pagina’s 
per taal (de één wat 

meer dan de andere)



Want Er was een duidelijke hiërarchie…

1 Hoofdpagina 32 tractormerken 
pagina’s

9750 tractormodel 
pagina’s



EN dezelfde zoekwoordcombi’s kwamen telkens naar boven

Tractor parts
Tractor parts supplier

Buy tractor parts online
…

John Deere tractor parts
John Deere tractor parts supplier

Buy John Deere tractor parts online
…

John Deere 5075gn parts
John Deere 5075gn parts supplier

Buy John Deere 5075gn parts online
…



NA WAT denkwerk kwam ik tot een plan van aanpak



Drie teksten werden op elke pagina opgeladen via een script

Waarbij het merk (bv John Deere) of het model 
(bv 5075GN) per pagina dynamisch in de teksten 

werden geladen (in 5 talen)



En dan was het wachten…



En na 6 weken zagen we meer bezoekers: van 300 naar 40000

Live
Publicatie



We kwamen zelfs boven sommige merkenwebsites te staan 



anderhalf jaar later was het tvh.com z’n beurt… Maar grootser 



Hoewel we van 0 moesten starten… en ik enkele reqS HAD

COPY
Ik wilde Uniekere teksten

publishing
Ik wilde niets manueel 

publiceren

onderhoud
Ik wilde OM HET EVEN WANNEER 

PAGINA’s in bulk kunnen 
optimaliseren

beheer
Ik wilde zelf in het beheer 
zijn van de functionaliteit, 

zonder hulp van developers



De developers en ik zaten samen



En we kwamen op een nieuwe MANIER VAN CONTENT PUBLICEREN

TEMPLATE CSV publicatie



opnieuw door een basistekst, maar deze keer met meer tokens

Tokens die reeds gedefinieerd zijn:

{Make-token} die verwijst naar een merk zoals Toyota.
{MachineSingular-token} die verwijst naar een machine in het 
enkelvoud, zoals heftruck.
{MachinePlural-token} die verwijst naar een machine in het 
meervoud, zoals heftrucks.
{Country-token} die verwijst naar een land, zoals België.
{ProductGroupSingular-token} die verwijst naar een onderdeel 
in het enkelvoud, zoals filter.
{ProductGroupPlural-token} die verwijst naar een onderdeel in 
het meervoud, zoals filters.
{BrandUrlList-token} die verwijst naar een reeks  van relevante 
merken met een interne link, zoals Ausa, Balkancar, BT.
{Spinner} die tijdens het publiceren een willekeurig woord kiest 
tussen de haakjes.

https://www.tvh.com/en-be/parts/get-inspired/parts-for/forklifts/ausa
https://www.tvh.com/en-be/parts/get-inspired/parts-for/forklifts/balkancar
https://www.tvh.com/en-be/parts/get-inspired/parts-for/forklifts/bt


de csv BEVat de variabelen die de template verrijken

Merk Machine Regio’s waar 
de pagina op 

wordt 
gepubliceerd

H1 Interne 
links

Meta title Meta descriptionReferentie voor 
functionaliteit

Elk lijntje in het CSV-bestand is één nieuwe pagina (die nadien wordt gepubliceerd op meerdere regio’s, bv en-GB en en-SG)

Niet zichtbaar: CRUD (Create - Update - Delete) commando

Parent 
page



Enkel nog De csv uploaden …



En de pagina’s zijn automatisch aangemaakt!



En google zag dat het goed was (+70% van kws in top 3 in de uk) 



De nummer 1 posities volgden snel



En het organisch verkeer: van 1000 naar 10000 in één jaar tijd

Publicatie (EN) VertalingenExperiment met 15 
pagina’s in 
augustus



Met een gelijkaardige groei in aantal leads (b2b)



4 learnings om mee te nemen

Google kan een resem van gelijkaardige pagina’s van elkaar 
onderscheiden door de aanwezigheid van 1 of 2 variabelen. De URL, 

meta title en H1 helpen hier sterk bij.
01 ‘duplicate’

Probeer clusters van zoekwoorden mee te nemen die relevant zijn 
aan elkaar. Zo vergroot je jouw bereik. Ook al zeggen de KWR tools 

dat er geen zoekvolume op zit, ze zitten er vaak naast. 
02 Clusters

Indexatie is vaak de grootste uitdaging bij dit type projecten. Interne 
links en een manuele fetch in GSC doen wonderen. 03 indexatie

Bugs snel ontdekken is cruciaal. Ik ontdekte pas na een week dat de 
tokens op één of andere manier gereset waren op de pagina’s (vb 

Toyota heftruck -> {Make-token} {MachineSingular-token}). Met als 
gevolg een drop in rankings en verkeer.

04 BUGs

Goede devs zijn een godsgeschenk voor een SEO’er!05 devs





Volgend jaar scalen we to the moon

Halverwege 2023 stellen we via tvh.com onze gloednieuwe ecom 
omgeving open voor zoekmachines. Hierdoor gaan we van een 
<50K URL website groeien naar een +5M URL website.

Deze import functionaliteit zal ook geredeveloped worden in het 
nieuwe CMS 🎉

Dit zal o.a. geautomatiseerd worden:

★ MachinexModel: 77K x 35 regio’s = 2.7M URLs
★ MachinexParts: 45K x 35 regio’s = 1.6M URLs
★ TBD ModelxParts: 770K x 35 regio’s = 27M URLs

(en ik kan misschien wel wat hulp gebruiken)



Q&A


