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Nieuwe website, digitale nieuwsbrief en Facebook-pagina voor Veeteelt

Veeteelt.nl vernieuwd
De website van Veeteelt is
in een nieuwe jas gestoken.
Naast een nieuwe vorm is er
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Op de homepage van Veeteelt
komt alles samen. Bovenaan staan
zeven tabbladen met zeven thema’s.
Daaronder staat op de homepage
en op ieder van de zeven tabbladen
Veeteeltnieuws, overig nieuws, foto
& film en blogs. Per bericht staat in
het rood van welk tabblad het bericht afkomstig is. De homepage van
Veeteelt is de opmaat tot meer...

volop aandacht voor belangrĳke economische kengetallen
en interactie met de lezers via

Veeteeltnieuws bevat nieuwsberichten
geschreven door de Veeteeltredactie. Overig
nieuws is nieuws dat afkomstig is van andere
bronnen. Het zijn feitelijk linkjes die direct
doorverwijzen naar de bron van het nieuws.
Onder het tabblad foto & film staan de
fotoreportages en videofilmpjes.
Onder het tabblad blogs vindt u de blogs
van redacteuren en van melkveehouders uit
binnen- en buitenland.

blogs en Facebook.
tekst Rochus Kingmans
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anaf vandaag gaat Veeteelt nog meer
multimediaal: met een volledig vernieuwde website, met een wekelĳkse digitale nieuwsbrief in uw mailbox en een
Facebook-pagina.
Wat blĳft is het tweewekelĳkse vakblad
Veeteelt boordevol informatie. Wat ook
blĳft is de kwaliteit die u gewend bent.
Nieuws en vooral helder geschreven achtergrondinformatie over actuele onderwerpen uit de melkveehouderĳ. Opgeschreven en vormgegeven door mensen
die meedenken en meevoelen met u als
melkveehouder. Niet alleen op papier,
maar ook online, via praktische apps en
volop gebruikmakend van social media.
Zodat we met recht kunnen zeggen: Veeteelt: altĳd en overal!
Op deze pagina’s krĳgt u een inkĳkje in
wat voor nieuws Veeteelt vanaf vandaag
biedt. Maar het meest praktisch is natuurlĳk om daadwerkelĳk de nieuwe
website veeteelt.nl te bekĳken. Of de
nieuwsbrief te lezen die vandaag in menig mailbox is te vinden. Grote kans dat
u bĳ de aanmelding voor deze nieuwsbrief een iPad mini wint. Of ‘like’ de
nieuwe Facebook-pagina van Veeteelt en
volg de redactie via de tweets op #veeteelt.
Als laatste maar zeker niet onbelanrĳk:
de uitbreiding van de MaisManager-app
is sinds deze week ook een feit. Veeteelt
wil ook met deze vernieuwingsslag multimediaal de eerste keus van melkveehouders zĳn! l
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De belangrijkste
marktnoteringen staan
in het blokje ‘marktinfo’.
Als u daarop klikt,
komt u op het tabblad
‘economie’, waar veel
meer marktprijzen staan.
De dagelijkse rente
Euribor 3-maands staat
in het blokje ‘financieel’.
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Open dagen, fokveeveilingen, shows etc.
U vindt ze allemaal in
de agenda. Organiseert
u zelf iets? U kunt de
gegevens daarover zelf
uploaden, zodat ze voor
iedereen te vinden zijn.
Een mooi uithangbord.
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Twitter, Facebook en het
eigen Veeteeltforum: de
nieuwe site van Veeteelt
verwijst naar al deze
social media. Veeteelt
heeft nu ook een eigen
Facebook-pagina.
Met opmerkelijke
achtergrondinformatie
van de redactie die
u in de redactionele
kolommen niet zult
vinden, maar die zeker
de moeite waard is!

Natuurlijk kunt u reageren op alle berichten en blogs
op de site. Maar daar moet u zich wel eenmalig voor
registreren. Reacties op de website zijn een groot goed,
mits voorzien van een volledige naam. Daarmee komt er
een einde aan anoniem reageren en ook aan reageren
onder een schuilnaam.
Als u zich heeft geregistreerd, krijgt u per e-mail een
wachtwoord dat uw computer of tablet voortaan
automatisch herkent wanneer u de website bezoekt.

Responsive design

De nieuwe site van Veeteelt is gemaakt volgens de nieuwste techniek: responsive design. Dat
betekent dat de site op elk apparaat te gebruiken is. Van het grootste scherm gekoppeld aan uw pc
tot aan het kleine schermpje van uw smartphone. De indeling van de site past zich automatisch aan
aan de grootte van het scherm. Veeteelt: altijd en overal!
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Als u kiest voor het
tabblad ‘economie’, dan
komt u automatisch in
het tabblad ‘noteringen’
(2). Hoe dat eruitziet, is
hier zichtbaar gemaakt.
Natuurlijk kunt u ook
op dit tabblad kiezen
voor Veeteeltnieuws,

overig nieuws, foto &
film of blogs.
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De belangrijkste voorschotprijzen vanuit de
zuivelsector in Nederland en Vlaanderen
staan in één overzichtelijke tabel. Wie op
de vet- of eiwitprijzen
klikt, krijgt vervolgens
de prijzen te zien
zoals ze op de site van
marktinformatiebureau
DCA staan.

Wekelijks wordt op
vrijdag de zogenoemde
DCA-spotnotering
ververst. Dit is de prijs
zoals die voor melk op
de spotmarkt wordt
betaald.
Als u klikt op de grafiek,
krijgt u de actuele en
enkele historische
spotmarktprijzen te zien
op de DCA-site.
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De Noord-Ierse
coöperatie United
Dairy Farmers
houdt maandelijks
een veiling waarbij
daadwerkelijk de
melk van haar leden
wordt geveild en dus
een melkprijs wordt
vastgesteld. In dit
blok ziet u het verloop
van de veilingprijs in
een figuur. Klik erop
en u krijgt de prijzen
te zien op de site
van de Noord-Ierse
coöperatie.

Het Productschap
Zuivel publiceert
wekelijks de noteringen van de belangrijkste zuivelproducten.
In de figuur ‘mageremelkpoeder’ ziet u
een overzicht van alle
zuivelnoteringen.

‘Dairy auctions
online’ is een online
zuivelveilingsysteem,
gevestigd in Zevenaar. Wekelijks op
vrijdag worden de
slotkoersen van de
zuivelproducten
bekendgemaakt.
U ziet die van Goudse
kaas. Klik op dit
blok en u krijgt alle
slotnoteringen te zien.
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Fonterra, de
zuivelgigant uit
Nieuw-Zeeland, is in
2008 begonnen met
‘global dairy trade’.
Dit is dé graadmeter
voor de mondiale
prijsvorming van
zuivelproducten. In
dit blok ziet u een
grafische weergave
van deze veiling. Als
u erop klikt, komt u
terecht op de DCAsite waarop u een
overzicht krijgt van
alle noteringen.

VEETEELT-NIEUWSBRIEF
Veeteelt komt vandaag niet alleen
met een nieuwe site. Ook de digitale
nieuwsbrief Veeteelt E-zine is volledig
vernieuwd. Om te beginnen de naam:
Veeteelt-Nieuwsbrief. Maar ook de
frequentie: in het vervolg wekelijks
op donderdag. Velen van u hebben
de nieuwsbrief vandaag in de mailbox
ontvangen. Zo niet, ga naar de vernieuwde website. Hier kunt u zich aanmelden
en maakt u kans op een iPad mini.

VEETEELT OP FACEBOOK
Veeteelt heeft vanaf nu ook een
Facebook-pagina. Hiermee laat de
redactie letterlijk haar gezicht (‘face’) zien.
Geen zware kost, maar wel boordevol
wetenswaardigheden. Hier leest en ziet u
wat u in de redactionele kolommen nooit
zult vinden.

Elke maand publiceert
LTO de belangrijkste
internationale melkprijzen.
Klik op dit blok en u krijgt
alle melkprijzen te zien (in
een pdf).
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Het Landbouw Economisch
Instituut (LEI, onderdeel
van Wageningen University
and Research centre) houdt
maandelijks de belangrijkste
voerprijzen bij. Klik op de
voersoort van uw keuze en u
komt daar terecht.
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