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woord van de voorzitter 

Geachte lezer

U nam zonet het 100ste nummer van 

REO Actueel in handen, een feesteditie. 

Inderdaad, in januari 1998 verscheen 

voor het eerst REO Actueel, ons twee-

maandelijks bedrijfstijdschrift. Dit was 

het jaar waarin zeven Vlaamse vei-

lingen hun krachten bundelden in de 

coöperatieve vennootschap LAVA, het 

GMO-dossier voor het eerst gemeen-

schappelijk werd ingediend en wijlen 

Maurice Vermeulen na 21 jaar voorzit-

terschap de fakkel doorgaf aan mijn 

voorganger Daniël Cloet.

Veranderende productie- en markt-

situaties, maar evenzeer mondigere 

producenten, vragen om wederzijdse 

uitwisseling van informatie, over-

leg en het maken van gezamenlijke 

afspraken. Dit was 16 jaar terug de 

belangrijkste reden om te starten met 

ons veilingtijdschrift. Weet dat in de 

elektronische wereld van vandaag de 

nood om via een tijdschrift de achter-

ban te informeren even actueel blijft. 

De noodzaak aan sturende informatie 

is meer dan ooit gebleken tijdens de 

workshops naar aanleiding van de hui-

dige denkoefening over samenwerken 

binnen onze coöperatie. Meer dan 10% 

van onze producenten maakte tijd vrij 

om een volle avond te spenderen aan 

deze workshops. Weet dat ik samen 

met jullie uitkijk naar de resultaten 

van deze denkoefening. Een oefening 

van en door producenten van onze vei-

ling die begaan zijn met de toekomst 

van hun bedrijf en hun coöperatie.

De nieuwe frisse look van REO Actueel 

is geen trendbreuk met wat achter 

ons ligt. Het is daarentegen verder 

bouwen aan de uitstraling van de West-

Vlaamse tuinbouwproducten met jullie, 

producenten, als rode draad doorheen 

het verhaal. REO Actueel wil blijvend 

informeren over het reilen en zeilen 

binnen de tuinbouwsector en hoe we 

daar als REO Veiling en met zijn allen 

mee omgaan. REO Actueel blijft het 

communicatiemiddel bij uitstek om voe-

ling met elkaar te houden en iedereen 

op de hoogte te brengen van actuele 

thema’s in onze sector.
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WOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

Met evenveel overtuiging blijft REO 

Actueel sensibiliseren voor de waarden 

die onze veiling hoog in haar vaandel 

draagt. Coöperatief denken, samenwer-

ken, duurzaam ondernemen en niet in 

het minst kwaliteitszorg blijven sleu-

telwoorden in de komende nummers 

van REO Actueel. We willen dit verhaal 

verder schrijven in een goede dialoog 

en constructieve verstandhouding met 

jullie, producenten, en met al onze 

stakeholders. Immers, samen moeten 

we elke dag opnieuw bouwen aan onze 

wereld van morgen.

Tot slot wens ik jullie allen fijne feest-

dagen toe, dagen waarop je samen met 

familie of vrienden weet te genieten 

van de mooie dingen in dit leven.

Rita Demaré

Voorzitter

Groenten eten en bewegen zijn de alfa en de omega van gezond leven. 
Daarom trekt onze veiling regelmatig de voetbalschoenen aan. Deze foto 
uit de oude doos dateert van begin jaren tachtig. In die tijd speelde onze 
veiling jaarlijks een vriendschappelijke voetbalmatch tegen de Mechelse 
Centrale voor Glasgroenten (CvG).
Deze foto werd gemaakt voor de aftrap van een thuismatch op het 
voetbalveld van MPI Sint-Idesbald tegenover de Expohallen Roeselare. 
Rechtstaand vlnr.: Toni Hoorne, Frans Derycke, Lieven Lombaert (zoon van 
adjunct-directeur Robert Lombaert), Hugo Claus, Jozef Debackere, Gerry 
Depypere, Vincent Vandewiele en Frans Wydooghe. 
Zittend vlnr.: Luc Depoorter, Erik Van Dorpe, Eddy Lepere, Jan Follebout 
en Paul De Jonghe. Het REO team van toen weet naar eigen zeggen de 
einduitslag van de voetbalmatch niet meer en herinnert zich alleen nog “dat 
twee of drie spelers van CvG competitief voetbal speelden in Eerste Klasse”.

Zoveel courgettes werden er tot nu in 2014 

aangevoerd op de REO Veiling. Dat is bijna een 

vertienvoudiging(!) tegenover de 3.705.495 

aangevoerde courgettes in 1998, het jaar 

waarin REO Actueel werd opgestart. Toen was 

het aanbod voldoende om de Belgische markt 

te bevoorraden. Door de explosieve groei van 

het volume zocht de commerciële afdeling 

van de REO Veiling intensief naar alternatieve 

afzetkanalen op meerdere markten. Vandaag 

worden courgettes van de REO Veiling afgezet 

binnen heel Europa.

35.532.698
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MAANDCIJFERS JANUARI – OKTOBER 2014 > AANVOERGEGEVENS

 januari - oktober 2014    januari - oktober 2013 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Losse tomaat Kg 20.480.853 0,667 13.654.928 19.567.030 0,585 11.454.093
Aardbei  Pu 8.612.591 1,418 12.211.567 8.330.781 1,421 11.840.617
Champignon Kg 7.866.963 1,434 11.285.006 7.846.478 1,472 11.548.722
Prei  Kg/Bs 45.057.051 0,239 10.776.710 43.127.305 0,774 33.377.896
Serresla St 40.424.215 0,241 9.745.602 44.176.300 0,297 13.128.639
Courgette St/Kg 35.090.177 0,226 7.945.409 32.554.541 0,149 4.839.974
Witloof Kg 15.000.567 0,523 7.840.278 16.272.861 0,503 8.190.774
Komkommer St 30.402.444 0,245 7.440.875 28.324.424 0,313 8.852.081
Trostomaat Kg 6.493.424 0,723 4.697.090 5.980.549 0,614 3.674.984
4de Gamma Kg/St 3.929.505 0,714 2.805.437 4.218.821 0,537 2.265.506
Knolselder St 6.765.368 0,390 2.640.616 7.379.074 0,348 2.565.016
Bloemkool St 3.117.828 0,743 2.315.224 3.314.333 0,668 2.213.369
Broccoli Kg 1.344.385 1,083 1.455.510 1.221.795 0,742 906.957
Witte kool St 4.555.143 0,314 1.430.350 4.449.442 0,325 1.444.949
Peterselie Bs 4.511.290 0,244 1.099.401 3.999.249 0,280 1.118.296
Veldsla Kg 527.107 2,049 1.080.280 502.228 3,268 1.641.149
Multicolor St 2.623.844 0,372 976.258 2.438.770 0,379 925.083
Groene selder St/Bs 3.639.704 0,266 967.034 3.508.322 0,193 676.941
Baby Leaf Kg/Ds 308.903 2,902 896.579 465.782 2,122 988.357
Rodekool St 1.957.815 0,404 791.665 1.737.233 0,484 841.525
Aardappel Kg 2.766.730 0,178 493.222 2.695.702 0,380 1.024.489
Oesterzwam Kg 144.179 3,408 491.379 174.233 2,712 472.443
Spruitkool Kg 953.563 0,494 470.666 862.330 0,762 657.368
Serresnijboon Kg 217.746 2,155 469.184 227.992 1,970 449.084
Lollo Bionda St 1.759.714 0,262 461.420 1.591.615 0,354 562.957
Knolvenkel St 1.255.607 0,361 453.789 1.020.407 0,358 365.211
Struikboon Kg 335.072 1,209 405.018 522.014 0,931 485.856
Wortelen per bussel Bs 1.061.319 0,380 403.523 956.258 0,371 355.078
Groen eikenblad St 1.336.446 0,299 399.832 1.125.000 0,320 359.925
Krulandijvie St 566.250 0,676 382.679 650.645 0,715 465.175
Peer Kg 659.864 0,512 338.056 453.427 1,076 487.924
Witte asperge B/S/K 102.010 3,189 325.336 85.826 4,851 416.308
Rood eikenblad St 1.067.450 0,277 295.191 908.078 0,287 260.523
Lollo Rossa St 1.045.826 0,267 278.721 1.087.743 0,280 304.381
Andijvie breedblad St 719.298 0,387 278.163 687.734 0,466 320.240
Savooikool St 962.692 0,262 251.799 847.584 0,309 262.300
Appel Kg 368.934 0,434 159.976 605.116 0,600 363.266
Framboos Ds 142.861 0,883 126.155 283.378 1,014 287.390
Aubergine Kg 108.565 0,977 106.106 11.517 0,739 8.507
Spinazie Kg 86.720 1,141 98.908 82.916 1,163 96.469
Tuinkers Ds 242.396 0,391 94.687 225.260 0,567 127.643
Radicchio Kg 103.677 0,879 91.080 94.408 1,283 121.081
Groene asperge B/S/K 32.632 2,392 78.049 42.832 2,874 123.110
Augurk Kg 47.423 1,254 59.459 45.990 0,771 35.452
Radijs Bs 540.987 0,095 51.388 987.690 0,212 209.573
Keukenraap B/S/K 106.533 0,453 48.284 89.163 0,458 40.851
Winterbloemkool St 91.962 0,520 47.790 35.406 0,790 27.970
Schorseneer Kg 92.654 0,451 41.809 102.186 0,924 94.458
Paprika Kg 24.547 1,412 34.655 38.050 1,492 56.774
Zilverui Bs 159.879 0,193 30.829 198.535 0,312 61.978
Kerstomaat Ds 78.712 0,322 25.380 76.216 0,353 26.876
Witte selder St 51.246 0,387 19.834 31.447 0,325 10.227
Kervel Bs 68.734 0,262 17.976 53.085 0,336 17.858
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REO VEILING > INTERVIEW

Vlaams minister van 
landbouw op werkbezoek 
in de REO Veiling

Na het veilingbezoek van minister- 
president Geert Bourgeois was Joke 
Schauvliege de tweede Vlaamse minis-
ter die dit jaar op werkbezoek was in de 
REO Veiling. Tijdens een vergadering en 
korte rondleiding op onze veiling kreeg 
de Vlaamse minister van Omgeving, 
Natuur en Landbouw uitleg over onze 
beleidsvisie. Daarbij werd onder andere 
ingezoomd op de ontwikkeling van een 
nieuwe toekomst voor de site Vuylsteke 
binnen de logistieke activiteiten van 
onze veiling.

Ook u bent de huidige ontwikke-
lingen op site Vuylsteke genegen?
Vlaams minister Joke Schauvliege: 
“Uiteraard. Want mijn politieke bevoegd-
heden vloeien harmonieus samen in dit 
dossier. Op het vlak van ruimtelijke orde-
ning stel ik tevreden vast dat de nieuwe 
toekomst voor site Vuylsteke wordt gereali-
seerd met een stedelijk inbreidingsproject 
in plaats van open ruimte aan te snijden. 

Dat de bodem vooraf grondig werd 
gesaneerd en de REO Veiling duidelijk 
koos voor de herbestemming van 
een vervuilde en verwaarloosde 
site, bevestigen dat de REO Veiling 
ook inzake leefmilieu duurzaam 
onderneemt. De REO Veiling is 
bovendien een producentenorganisatie 
die blijvend investeert in de toekomst 
van de Vlaamse tuinbouw en tegelijk 
aantoont dat de hele sector kan 
bijdragen tot vernieuwing en duurzame 
ontwikkelingen. Ik was daarom verheugd 
tijdens mijn werkbezoek goed nieuws te 
kunnen meegeven aan de REO Veiling. 
Immers, het Brownfield-decreet wil 
investeerders en projectontwikkelaars 
aanzetten om braakliggende of 
onderbenutte terreinen, zogenaamde 
brownfields, te herontwikkelen. De 
betrokken partners kunnen daarbij een 
brownfield-convenant afsluiten met de 
Vlaamse regering, waardoor ze recht 
krijgen op een aantal faciliterende 
maatregelen om hun braakliggend terrein 
op te waarderen. Het aangevraagde 
brownfield-convenant voor de site 
Vuylsteke is inmiddels goedgekeurd en ligt 
ter ondertekening bij mijn collega-minister 
Philippe Muyters, Vlaams minister van 
Werk, Economie en Innovatie.”

De Vlaamse land- en tuinbouw 
worden geconfronteerd met een 
groeiende papierberg. Als Vlaams 
minister van landbouw bent u 
eveneens bevoegd voor ruimtelijke 
ordening en milieuzorg. Mogen we 
een meer gestroomlijnd vergun-
ningenbeleid ter zake verwachten?
Joke Schauvliege: “De vereenvoudiging van 
de vergunningsprocedures is één van de 
prioriteiten van mijn beleid. De omgevings-
vergunning, waarvan het decreet reeds 
tijdens de vorige legislatuur werd goedge-
keurd, zal eind 2015 in werking treden. 

Vlaams minister van Omge-
ving, Natuur en Landbouw 
Joke Schauvliege was op de 
openingsdag van de “Week 
van de Smaak” te gast op de 
REO Veiling. Op de verga-
deragenda stond een weder-
zijdse kennismaking en een 
bespreking van de huidige 
stand van zaken in enkele be-
leidsdossiers die onze veiling 
aanbelangen. De Vlaamse 
landbouwminister was onder 
de indruk van haar werk-
bezoek. “Bezoek aan REO 
Veiling Roeselare. Samen zijn 
tuinbouwers sterk”, twitterde 
Joke Schauvliege. Naar aan-
leiding van haar werkbezoek 
hadden we een gesprek met 
de Vlaamse minister.

> “Samen zijn tuinbouwers sterk”, twitterde 
Joke Schauvliege.
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INTERVIEW > REO VEILING

Dit zal ervoor zorgen dat er voor een pro-
ject dat zowel milieu- als stedenbouw-
kundig vergunningsplichtig is, slechts 
één aanvraag moet worden ingediend, 
één vergunningsprocedure moet worden 
doorlopen en op het einde één beslis-
sing wordt bekomen. Ik zet bovendien 
in op digitalisering van het hele vergun-
ningsproces, gaande van de indiening 
tot de bekendmaking van de beslissing. 
Hierdoor zal de aanvrager verlost zijn 
van een hele administratieve papierwin-
kel en zal hij digitaal zijn vergunnings-
dossier permanent kunnen opvolgen. 
Tenslotte wijs ik nog op het feit dat de 
omgevingsvergunning in principe voor 
een onbepaalde termijn zal worden ver-
leend, waardoor de vergunninghouder 
niet langer, zoals vandaag, om de twintig 
jaar een hervergunning zal moeten 
aanvragen voor de verderzetting van zijn 
bestaande en vergunde activiteiten. Ook 
dit betekent een serieuze administratie-
ve lastenverlaging voor exploitanten.”

De REO Veiling heeft ook aan-
dacht voor de huidige trend van 
duurzame consumptie. Hoe dient 
Vlaanderen zich te positioneren 
in een consumentenmarkt die “lo-
calforlocal” koppelt aan een puur 
nationale reflex?
Joke Schauvliege: “Wat betreft gezonde 
en duurzame voeding zit Vlaanderen in 
een luxepositie. Bijna alle tuinbouwpro-
ducten zijn in Vlaanderen beschikbaar en 
deze worden op een duurzame manier en 
met respect voor het leefmilieu geteeld 
op familiale bedrijven in onze buurt.

In onze boodschappen naar de consu-
ment moeten we wellicht nog meer de 
nadruk leggen op het lokale en nabije 
aspect. Acties zoals “Lekker van bij ons” 
van VLAM kunnen hiertoe zeker bijdra-
gen. Ook het coöperatieve aspect van 
onze veilingen, het feit dat zoveel plaat-
selijke telers hier samen hun producten 
aanbieden, mag nog meer uitgespeeld 
worden in de strijd voor een eerlijke prijs 
voor een eerlijk product. De REO veiling 
is in deze regio opvallend aanwezig, we 
zien telers op- en afrijden, dit draagt bij 
om deze verse en smakelijke producten 
de uitstraling te geven die ze verdienen.”

Groenten en fruit hebben een 
gezond imago. Maar de consump-
tie ervan neemt helaas af. Hoe 
neemt u de uitdaging op om de 
consument aan te moedigen meer 
groenten en fruit te eten?
Joke Schauvliege: “Voedingspatronen 
veranderen is een werk van lange adem. 
Daarom wil ik er ook grote prioriteit 
aan geven om de jonge consument van 
kleins af aan een stimulans te bieden 
om gezonde en lekkere groenten en 
fruit te eten. Dit doen we doelbewust 
via de schoolfruitactie Tutti Frutti waar 
momenteel reeds zeer veel scholen aan 
deelnemen.
Daarnaast blijft VLAM via promotie én 
communicatie de juiste boodschappen 

verkondingen in de richting van de 
consument. De consument weet dat 
groenten en fruit gezond zijn maar moet 
steeds opnieuw gestimuleerd worden 
om de theorie ook in de praktijk om te 
zetten wanneer hij op de winkelvloer 
voor de keuze staat. Deze boodschap 
moet dan ook blijvend herhaald en 
volgehouden worden.”

Wat zijn volgens u de troeven van 
onze Vlaamse tuinbouw in de Eu-
ropese markt?
Joke Schauvliege: “Onze tuinbouw heeft 
vele troeven in handen. We hebben een 

uiterst geschikte bodem, een gunstig 
klimaat met voldoende neerslag, super 
gemotiveerde tuinders met een enorme 
ervaring en vakkennis, we beschikken 
over prachtige proefcentra en we heb-
ben dus innovatie binnen handbereik. 
We kunnen zeer grote garanties bieden 
in verband met kwaliteit, voedselveilig-
heid en traceerbaarheid. De producten 
zijn aantrekkelijk, smaakvol en er is 
doorheen het ganse jaar een gevarieerd 
aanbod. De consument heeft de garan-
tie dat hij een gezond kwaliteitsproduct 
koopt. Bovendien zijn we ook nog eens 
zeer centraal gelegen in het dichtstbe-
volkte deel van Europa met miljoenen 
consumenten op zoek naar hoog kwali-
tatief, duurzaam en veilig voedsel.”

Tijdens uw werkbezoek prees u de 
REO Veiling omdat ze de Vlaamse 
producenten hielp een vuist te ma-
ken tegen het Russische handel-
sembargo dat bij ons op een ande-
re wijze wordt beleefd en verwerkt 
binnen de verschillende land- en 
tuinbouwsectoren. Wat leerde u 
uit deze crisis en wat moeten we 
als tuinbouwsector meenemen 
naar de toekomst?
Joke Schauvliege: “De crisis leert ons 
dat elke sector in de landbouw nood 
heeft aan weerbaarheid en crisisbe-
stendigheid. Heel concreet leer ik twee 
zaken uit deze crisis.
Ten eerste dat markdiversificatie een 
belangrijke zaak is. Afhangen van één 
afneemmarkt blijft een riskante zaak en 
maakt de sector kwetsbaar. 

<< Producentenorganisaties kunnen een belangrijke 
rol vervullen om coöperatief en collegiaal samen 

te werken en samen naar de markt te gaan. >>

> De Vlaamse minister luisterde met veel interesse naar de uitleg over ons merkenbeleid.

>
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REO VEILING > VEILIGHEID

Fluohesje
verplicht 

• Alle aanwezigen in de neerzet- en 
kistenloods dragen verplicht een 
fluohesje. De REO Veiling geeft daar-
voor gratis 1 fluohesje aan al haar 
producenten. De REO Veiling stelt 
tevens fluohesjes ter beschikking voor 
de deelnemers van (professionele) 
bedrijfsbezoeken.

• De REO medewerkers die werken in de 
neerzet- en kistenloods dragen van-
daag arbeidskledij met een fluogele 
streep. De REO Veiling zorgt voor een 
aanpassing waardoor de arbeidskledij 
nog meer opvalt. Alle REO personeels-
leden die geen verplichting hebben tot 
het dragen van arbeidskledij, moeten 
eveneens een fluohesje dragen als ze 
in de neerzet- en kistenloods komen. 
De REO Veiling stelt eveneens fluohes-
jes ter beschikking voor deze groep 
van medewerkers.

• De aanwezigheid van een mobiele te-
lefoon of muziekspeler op de heftruck 
kan de aandacht afleiden. Heftruck-
chauffeurs mogen deze apparaten 
niet meenemen op hun heftruck als 
ze aan het werk zijn in de neerzet- of 
kistenloods.

• De REO Veiling onderzoekt de haalbaar-
heid van de eventuele installatie van bij-
komende technieken op haar heftrucks 
in functie van een grotere veiligheid voor 
derden en de heftruckchauffeurs zelf.

• Op alle toegangsdeuren 
van de neerzet- en kisten-
loods wordt een speciaal 
pictogram aangebracht dat 
iedereen waarschuwt voor het 
verplicht dragen van fluorescerende 
kledij in beide loodsen.

• Geparkeerde voertuigen van REO 
producenten belemmeren regelmatig 
de zichtbaarheid in de neerzetloods. Rij 
daarom onmiddellijk door na het lossen. 
Ook na het lossen voor de individuele 
verkoop blijf je niet langer dan nodig 
gestationeerd staan in de neerzetloods.

• Kinderen zijn kwetsbaar in de drukte 
in de neerzet- en kistenloods. Door 
hun gestalte zijn kinderen bovendien 
moeilijk te zien van op een heftruck. 
Hun beste bescherming is dat ze in 
het voertuig blijven, zowel tijdens het 
lossen van de groenten als bij het 
laden van verpakkingen.

• Hou het veilig en blijf hoffelijk!

Op deze donkere winterda-
gen neemt de REO Veiling 
bijkomende maatregelen voor 
een betere zichtbaarheid van 
haar producenten, medewer-
kers en derden. De maatre-
gelen blijven het jaar rond 
van toepassing in zowel de 
neerzet- als kistenloods. In 
het belang van de algemene 
veiligheid vragen we aan 
iedereen om de goede afspra-
ken correct na te leven. We 
zetten de nieuwe veiligheids-
maatregelen hier op een rij.

Ten tweede zie ik dat producentenor-
ganisaties een belangrijke rol kunnen 
vervullen om coöperatief en collegiaal 
samen te werken en samen naar de 
markt te gaan. Telers hebben zich ver-
enigd en daardoor beschikken ze over 
een groot marktaanbod. Gezamenlijk 
staan telers ook sterker om noden 
aan te kaarten en oplossingen voor te 
stellen, tendensen worden sneller op-
gemerkt, kennis wordt gedeeld. Het 
standpunt van een producentenorga-
nisatie heeft een grotere invloed dan 
een individueel standpunt. Regio’s 
waar dit nog te weinig gebeurt blijken 
veel kwetsbaarder te zijn. Dit mag 
ook een voorbeeld zijn voor andere 
landbouwsectoren om producenten-
organisaties een kans te geven.”

De exportstop naar Rusland 
bracht heel wat deining 
teweeg in onze land- en 
tuinbouwsector. Hoe kan de 
Vlaamse overheid samen met 
de sector de handen in elkaar 
slaan om toekomstgericht de 
export van onze producten 
naar derde landen te verrui-
men?
Joke Schauvliege: “In samenwer-
king tussen het Departement Land-
bouw, de VLAM en F.I.T. (Flanders 
Investment & Trade, internationaal 
ondernemen en handel) zal alles in 
het werk gesteld worden om pro-
motieacties op bestaande markten 
uit te breiden en om de krachten te 
bundelen in de prospectie van nieu-
we markten, ver en nabij. Daarnaast 
zullen alle mogelijke diplomatieke 
middelen aangewend worden om 
eventuele bezwaren en obstakels 
op een aantal verre markten zo 
spoedig mogelijk weg te werken. 
Immers, de exportstop naar Rus-
land toont aan dat we altijd moeten 
investeren in de zoektocht naar 
nieuwe markten, in ons gevarieerd 
aanbod van producten, in innovatie, 
in het voldoen aan de wensen van 
klanten hier en over gans de wereld. 
We moeten blijven overtuigen hoe 
goed onze producten wel zijn. Dat 
is een belangrijke uitdaging voor 
de telers, voor de handelaars en 
exporteurs, voor de REO Veiling en 
voor ons als Vlaamse overheid.”
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CAMERA > REO VEILING

Aangevoerd product 
in beeld

EXTRANET
Foto’s zeggen soms meer dan woorden. 
Daarom werd recent een proefopstelling 
met een vaste camera geïnstalleerd 
boven keurtafel 4 om foto’s te kunnen 
nemen van het aangevoerde product. 
Onze kwaliteitsverantwoordelijken be-
dienen ter plaatse de camera vanuit het 
keurprogramma. Het toestel is zodanig 
ingesteld dat telkens productfoto’s wor-
den gemaakt die getrouw de werkelijk-
heid weergeven.
De gemaakte productfoto’s worden 
niet algemeen verspreid binnen de REO 
Veiling, maar uitsluitend gebruikt in de 
communicatie met de betreffende pro-
ducent. De foto’s die werden genomen 
van zijn aangevoerd product kan de 

individuele producent 
zien via het extranet. 
Daarvoor klikt hij op het 
nieuwe menu Keuring Foto’s. 
Hij kan de productfoto’s gedurende één 
week raadplegen op het extranet. De 
foto’s kunnen enkel door de betreffende 
producent worden bekeken.

KWALITEIT
Het occasioneel fotograferen van aange-
voerd product op onze keurtafels komt 
ontegensprekelijk ten goede aan een 
permanente kwaliteitsopvolging van jullie 
afgeleverde groenten en fruit. Want de 
REO producent kan zijn opgevraagde pro-
ductfoto’s tonen aan zijn medewerkers 
om hen uit te leggen wat ze goed doen of 
beter kunnen doen bij het oogsten en het 
marktklaar maken van het product. De 
productfoto’s zijn ook een handig hulp-
middel om anderstalige medewerkers 
met beeldmateriaal bij te sturen.
De REO producenten komen niet altijd 
zelf met hun groenten en fruit naar onze 
veiling. Ook een familielid, werknemer, 
collega-producent of transporteur zorgt 
voor de aanvoer van het product. In dit 
geval zorgt de nieuwe toepassing voor 
een bijkomende ondersteuning in onze 
communicatie over het product naar 
de producent. De productfoto’s op het 
extranet garanderen niet alleen een 
correcte communicatie, maar ook een 
snelle uitwisseling van informatie. Deze 
toegevoegde waarden zorgen uiteraard 
voor een verbeterde en betrouwbare 
dienstverlening.

Het proefproject wordt al een tijdje 
uitgetest op keurtafel 4 en dit met 
een beperkte producentengroep. Deze 
experimentele fase blijft momenteel 
behouden. Op basis van de ingezamelde 
opmerkingen en suggesties wordt het 
project vandaag verder op punt gezet. 
Mits een positieve evaluatie krijgt het 
project op termijn een definitief karakter 
en uitbreiding.

Het is jullie, producenten, 
misschien nog niet opge-
vallen, maar onlangs werd 
een kleine filmcamera ge-
monteerd boven keurtafel 4. 
Met de camera kunnen foto’s 
worden genomen van jullie 
producten. De proefopstelling 
is zodanig geïnstalleerd dat 
uitsluitend aangevoerd pro-
duct in beeld komt. De beeld-
opnames worden gebruikt 
voor een verbeterde dienstver-
lening aan onze producenten 
en een optimale kwaliteitsop-
volging van jullie afgeleverde 
groenten en fruit.

De camera is zodanig ingesteld dat telkens een productfoto 
wordt gemaakt, die getrouw de werkelijkheid weergeeft.
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REO VEILING > WITLOOF GAAT VREEMD

Popeye is mascotte 
van witloofcampagne

STRIPVERHAAL
2014 is het 4de campagnejaar van 
‘Witloof gaat vreemd’. De VLAM promo-
tiecampagne zet in de eerste plaats de 
veelzijdigheid van witloof in de kijker. 
Daarbij wordt vooral gefocust op jonge 
ouders met kinderen. Deze twee ambi-
ties komen volledig tot hun recht in het 
vernieuwde campagneconcept met een 
jong imago.
De rode draad doorheen de aangepaste 
witloofcampagne is een stripverhaal op 
sociale media. In oktober en november 
werden regelmatig ‘teasers’ gepost op 
Facebook. Popeye speelde een hoofdrol 
in elke ‘stripaflevering’. De gekende strip-
figuur van spinazie eten, maakte daarbij 
telkens duidelijk dat hij ook wel eens 
een andere groente lust: witloof! Popeye 
spoorde op die manier jonge ouders aan 
geregeld witloof op tafel te zetten en 

hun kinderen van jongs af aan te leren 
dat witloof een vaste plaats heeft in een 
gezonde levensstijl. Deze commerciële 
boodschap krijgt volgende maand een 
origineel vervolg. Immers, vanaf januari 
worden leuke witloofreceptjes op kinder-
maat gepost op Facebook. Witloofpizza, 
-kroketjes en –mayonaise zullen kinderen 
de smaak van witloof leren kennen en 
een sfeer creëren dat witloof een ‘toffe 
groente’ is voor groot en klein.
Sinds vorige maand steekt ook de 
website van ‘Witloof gaat vreemd’ 
in een nieuw kleedje.
Op www.witloofvanbijons.be lees je 
eveneens heel wat nieuwe witloofre-
cepten, specifiek voor gezinnen met 
kinderen. Deze kindvriendelijke kennis-
making wordt online ondersteund met 
mooie foto’s en interessante weetjes 
over witloof.

KLEURKOOKBOEKEN
VLAM promootte vorige maand het 
Belgisch witloof niet alleen op sociale 
media, maar publiceerde tevens adver-
tenties om afnemers en consumenten 
warm te maken voor de actiedag van 
donderdag 4 december. Op die datum 
werden tijdens de ochtendspits 40.000 
kleurkookboeken uitgedeeld in zeven 
Vlaamse treinstations. Popeye speelt 
uiteraard een belangrijke rol in het 
kleurkookboek. De gespierde stripfiguur 
nodigde twee dagen voor Sinterklaas de 
kleinsten uit om zes kleurplaten met wit-
loof in te kleuren en hun ouders om met 
evenveel smakelijke witloofreceptjes 
aan de slag te gaan in de keuken. Het 
geslaagde commerciële initiatief maakt 
op die manier witloof toegankelijker voor 
jong en oud.
Samen met de retail zet ook de REO 
Veiling haar schouders onder de huidige 
witloofcampagne van VLAM. Immers, 
aansluitend op de sociale mediacam-
pagne en de promotionele actie met de 
kleurkookboeken zal vanaf volgende 
maand ‘Witloof gaat vreemd’ ook goed 
zichtbaar zijn op de winkelvloer bij de 
retail en discounters. Op verpakt witloof 
komt een originele blikvanger om het 
product beter te onderscheiden in het 
winkelrek en op die manier de verkoop 
extra te stimuleren. De opvallende eye-
catcher op de witloofverpakking is een 
tattoo van het typische Popeye-ankertje 
in combinatie met witloof.

Jommeke is de jonge ambassadeur van 
‘All Day Long’. Ook de VLAM promo-

tiecampagne ‘Witloof gaat vreemd’ heeft 
nu een stripheld als mascotte: Popeye. Met 
Popeye in de hoofdrol tijdens commerciële 
acties op sociale media en de winkelvloer richt 
‘Witloof gaat vreemd’ zich vooral op jonge 
gezinnen met kinderen. Want witloof is een 
jong product!

> De gespierde stripheld Popeye eet graag spinazie, maar lust ook witloof!
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SCHOLEN  > REO VEILING

‘Sla je slag’ krijgt een 
nieuwe toekomst

DRIE AMBITIES
Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt 
zeker ook voor gezonde voedingsgewoon-
ten. Daarom zette ‘Sla je slag’ resoluut in 
op voorlichting en sensibilisering over onze 
dagverse groenten en fruit. Kinderen uit 
het 5de en 6de leerjaar leerden over onze 
producten door de REO Veiling te ontdek-
ken, zelf te koken, te proeven en een REO 
producent te bezoeken. Via de deelne-
mende leerlingen promootten we onze 
producten metéén ook bij hun ouders en 
op school. Door de kinderen gedurende 
één leerrijke dag onder te dompelen in de 
West-Vlaamse tuinbouw versterkten we 
tegelijk het goede imago van de dagverse 
sector en zijn seizoensproducten.

Met deze drie ambities startte ‘Sla 
je slag’ in het voorjaar van 2004. De 
eerste editie had plaats vanaf 19 april 
tot einde mei en was direct een schot 
in de roos. Bijna 1.100 kinderen waren 
ingeschreven. Ze bezochten in de voor-
middag de REO Veiling en leefden zich 
daarna uit op een interactieve tentoon-
stelling van LAVA die stond opgesteld in 
onze neerzetloods. 

Na de middag  trokken de leerlingen naar 
een tuinbouwbedrijf in hun schoolbuurt. 
Dertig REO producenten zetten hun deuren 
open voor de schooljeugd. Tijdens het eer-
ste projectjaar werden alleen glastuin-
bouwbedrijven bezocht. Het jaar nadien 
waren er ook bezoeken aan telers van 
witloof en champignons. Doorheen de 
jaren lag het accent minder op open-
luchtgroenten omwille van het risico op 
modderige veldbezoeken bij slecht weer.

VAST BEGRIP
Tijdens het tweede projectjaar namen 
terug meer dan 1.000 schoolkinderen 
deel aan ‘Sla je slag’. Nadien passeerden 
elk jaar gemiddeld 675 leerlingen op de 
REO Veiling. Deze cijfers bevestigen dat 
‘Sla je slag’ in 10 jaar uitgroeide tot een 
vast begrip binnen de landbouweducatie 
in West-Vlaanderen. Drie fundamentele 
elementen verklaren dit succes. In de eer-
ste plaats werd het leerproject geenszins 
gehanteerd als een marketinginstrument 
of een imagoactiviteit. Want de school-
kinderen moesten niet direct ‘overtuigd’ 
naar huis gaan. Tijdens de educatieve 
daguitstap lag de klemtoon veeleer op 
het aanreiken van correcte informatie en 
objectieve argumenten om de kennis van 
de schooljeugd te verbeteren.
Ook de samenwerking tussen de vijf 
projectpartners hielp de goede reputa-
tie van ‘Sla je slag’ vooruit. Het derde 
element positioneerde ‘Sla je slag’ op 
een tamelijk unieke en aparte plaats 
in het landbouweducatieve landschap, 
namelijk: haar speelse, creatieve en 
veelzijdige identiteit. Het levensecht en 
ervaringsgericht leren op het tuinbouw-
bedrijf van onze deelnemende REO 
producenten was ontegensprekelijk een 
troef en karaktertrek. Het engagement 
van onze vaste groep gastheren-produ-
centen verdient en krijgt daarom onze 
dank en waardering. Hetzelfde voor de 
KVLV vrijwilligers die de kookworkshops 
over de middag begeleidden met veel 
overtuiging.

Onder impuls van de REO 
Veiling werd na 10 jaar 
bewust een punt gezet ach-
ter het scholenproject ‘Sla je 
slag’. Op die manier vermij-
den we dat er slijtage komt 
op de succesformule. In totaal 
gingen bijna 8.300 leerlingen 
na een leerrijke daguitstap 
naar huis met veel leuke 
herinneringen en een goede 
kennis van gezonde groen-
ten. Samen met onze vaste 
projectpartners zijn we op 
zoek naar een volwaardige 
opvolging voor ‘Sla je slag’.

> Een beeld uit 2005 van de interactieve 

LAVA tentoonstelling in onze neerzetloods.

>
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REO VEILING > KOOKDEMO

Jaarbeurs proeft Flandria

Naar aanleiding van de Week van de Smaak hield de REO Veiling 
vorige maand kookdemonstraties op de 62ste Jaarbeurs te Roe-
selare. In samenwerking met het Centrum voor Volwassenen-
onderwijs (CVO) Roeselare en Unizo Roeselare lieten we op de 
beursdag met nocturne het publiek proeven van de gezonde 
kwaliteiten en de volle smaak van jullie Flandria producten. 
Onze gastkoks Mieke Quackelbeen van CVO (links op de foto) en 
Smaak-ambassadrice Ellen Vauterin (rechts op de foto) serveer-
den venkel- en knolseldersoep, groene koolstampot met geiten-
kaas, bloemkoolsoep en lasagne van knolselder. Mieke en Ellen 
kozen bewust voor eenvoudige gerechtjes die de vele bezoekers 
inspireerden om jullie verse groenten creatief te gebruiken in de 
eigen keuken. Dat bevordert niet alleen een gezond voedingspa-
troon, maar schept ook goede kansen om de consumptie en dus 
de afzet van jullie producten te verhogen.

De lasagne van knolselder was het succesnummer tijdens onze 
kookdemo’s op de Jaarbeurs. In het originele gerechtje zijn de 
lasagne-vellen vervangen door dunne plakjes knolselder. Lek-
ker, maar ook een goed alternatief voor mensen die gluten-in-
tolerant zijn en dus geen pasta of brood mogen eten, personen 
die koolhydratenarm eten en om kinderen te verrassen met 
groenten. Omwille van de grote belangstelling geven we graag 
het receptje mee. Smakelijk!

lasagne van 
knolselder
Ingrediënten voor 8 personen:
3 el olijfolie / 400 ml gekruide tomatensaus, zelf te maken of gekocht/ 
1 knolselder van ca. 1 kg / 100 gr geraspte kaas naar smaak

Bereiding:
✔ Tomatensaus
Snij ajuin en look fijn en stoof aan in een pot waar je eerst wat 
olijfolie hebt in opgewarmd.
Snij de tomaten in grove stukken en laat ze mee compoteren, 
samen met een aantal kruiden vb oregano, basilicum.
Voeg een beetje tomatenpuree toe.

✔ Lasagne
Verwarm de oven voor op 200 °C.
Schil de knolselder en maak er dunne plakjes van door de knolselder in 
de helft te snijden, en vervolgens elke helft te versnijden in dunne plakjes. 
Dit zijn de lasagnebladen.
Blancheer de dunne plakjes knolselder kort in kokend water met wat zout.
Vet een lage ovenschaal in met 1 eetlepel olijfolie.
Schenk een laagje tomatensaus in de ovenschaal.
Leg hierin een derde van de knolselder en 
schenk hierover weer tomatensaus en wat olijfolie.
Herhaal dit nog twee keer.
Dek de schotel af met de geraspte kaas.
Bak de knolselderlasagne in de oven in ca. 20 min afgedekt gaar.
Laat de schotel daarna in nog ca. 10 min onafgedekt mooi bruin worden.
Eventueel nog toe te voegen: prei, speklaag of bechamelsaus.

RESTYLING
In gesprekken met de deelnemende 
basisscholen en hun leerkrachten werd 
ons dit jaar regelmatig meegegeven dat 
‘Sla je slag’ na 10 projectjaren misschien 

rijp was voor een restyling. 
Immers, de factuur voor de 
verplaatsing naar Roeselare 
weegt steeds zwaarder in 
basisscholen zonder eigen of 

gemeentelijk busvervoer.

De basisscholen kunnen bovendien 
steeds moeilijker een daguitstap inpas-
sen in hun leerschema. Ze kiezen tegen-
woordig liever voor een halve daguitstap 
naar een tuinbouwbedrijf in de school-
buurt. Dit neemt minder tijd in beslag en 
de afstand is vlot te overbruggen met 
de fiets. Komt daarbij dat steeds meer 
lagere scholen een eigen moestuintje 
aanleggen om hun leerlingen te laten 
kennismaken met onze groenten.

Voor die redenen dreigt misschien 
slijtage te komen op ‘Sla je slag’. Aan 
de andere kant bewees het leerproject 
doorheen de jaren zijn educatief nut en 
is ‘Sla je slag’ ons te waardevol om zo-
maar los te laten. Daarom is beslist een 
nieuwe toekomst te geven aan ‘Sla je 
slag’. Het eerste overleg daarover vond 
intussen plaats samen met onze vaste 
projectpartners.
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COLOFON

MEDEWERKERS > REO VEILING

Jaarbeurs proeft Flandria

Twee nieuwe gezichten 
op de REO Veiling

CHAMPIGNONS
De REO Veiling introduceerde zes jaar ge-
leden ‘Navision’: een specifiek program-
ma voor de administratieve afhandeling 
van alle 'gezochte' producten. Vandaag 
is sprake van een belangrijke groei van 
het aantal verkooporders in ‘Navision’. 
Het gaat om een toename met 60% in de 
laatste vier jaar, van 20.328 verkoopor-
ders in 2011 naar 32.440 verkooporders 
in de eerste tien maanden van dit jaar. 
De stijging van de jaarlijkse hoeveelheid 
'gezochte' paletten is nog spectaculair-
der: 22.666 paletten in 2009 tegenover 
54.791 paletten tussen 1 januari en half 
oktober van dit jaar. Deze opvallende 
volumestijgingen zorgden voor een sterke 
toename van zowel de administratieve 
bewerkingen binnen ‘Navision’ als de 
nood aan correcte input van de noodza-
kelijke data voor deze administratieve 
handelingen. Onze commerciële binnen-
dienst werd daarom versterkt met twee 
nieuwe medewerkers.

Hilde Ghekiere groeide op in Oekene en 
woont nu te Izegem. De mama van Dieter 
(22) en Ilse (19) werkte voordien in de 
sociale sector als administratief boek-
houdkundig bediende. “Door mijn vorige 
job was de basis aanwezig om mijn werk-
opdrachten in de REO Veiling vlot op te 
pikken. Ik was het meest verbaasd over 
het grote aantal productsorteringen en 
–kwaliteitsklassen die op de REO Veiling 
worden gehanteerd. Het vroeg enige tijd 
om me alles eigen te maken. Maar met 
de deskundige en spontane hulp van mijn 
collega’s lukt dat prima”, zegt Hilde.

In haar vrijetijd houdt ze van recreatief spor-
ten, waarbij lopen en fietsen haar voorkeur 
krijgen. Ook koken doet Hilde graag. Cham-
pignons zijn haar favoriete groente. “Maar 
alle groenten zijn lekker. Op voorwaarde dat 
ze goed en vers worden klaargemaakt. Ik 
verzamel daarom met plezier de receptuur 
van gerechtjes”, klinkt het.

KOFFIE
Niek Finaut (28) woont samen met zijn 
partner Melanie in Houthulst. Hij werkte 
voordien in de commerciële afdeling van 
een firma voor ventilatie- en zonnewe-
ringssystemen. “Ik was er vijf jaar aan 
de slag. Bij mijn vorige werkgever had 
ik eveneens een specifiek takenpak-
ket. Op de REO Veiling viel me direct de 
brede waaier van verkoopsystemen en 
prijssetting op. Het kostte me enige moei-
te om een brede kijk te krijgen op deze 
verscheidenheid. Hetzelfde voor de logica 
achter de orderverwerkings- en factura-
tiesystemen. Maar ik werd daarbij goed 
geholpen door mijn collega’s. Vanaf mijn 
eerste werkdag is het hier aangenaam 
samenwerken in een goede verstandhou-
ding en collegiale sfeer”, weet Niek. Hij 
drinkt geen koffie, maar houdt van talen 
en fietsen. Als het weer het toelaat, komt 
hij met de koersfiets werken. Niek speelt 
ook competitievoetbal bij 4de provincia-
ler White Star Zarren. 

De commerciële binnendienst 
van onze veiling is versterkt 
met twee nieuwe medewer-
kers. Hilde Ghekiere woont 
in Izegem en Niek Finaut te 
Houthulst. We stellen onze 
nieuwe collega’s graag aan 
u voor.

> Vooraan Hilde Ghekiere en Niek Finaut 

samen met product managers Martine 

Ingels en Jurgen De Braekeleer op de 

achtergrond.
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De REO Veiling wenst u en uw gezin een gezond en voorspoedig 2015.

REO VEILING > PROMOTIE
 

> Wist je dat je een kleurkookboek en een 
vouwbare snijplank kan winnen door deel 
te nemen aan een witloofwedstrijd op 
www.mijnflandria.be Meedoen aan de VLAM 
promotieactie kan tot 31 december.

> Wist je dat onze medewerkers Marc 
Boeten en Stephan Wydooghe met een 
verdienstelijke chronotijd afklokten op de 
17de WestlaanRun, een stratenloop rond 
de Westlaan in Roeselare. Beiden liepen 
de 9,7 km in nog geen drie kwartier en 
bevestigden daarmee dat sporten en 
groenten eten hand in hand gaan.

> Wist je dat 18 REO producenten hun naam 
hebben opgegeven om in ons project van 
Fine Fleur grondaardbeien te stappen. 
De grondaardbeien zijn volgend jaar vanaf 
half april tot eind juni beschikbaar onder het 
merk Fine Fleur.

> Wist je dat alle medewerkers van onze 
commerciële afdeling terug bereikbaar zijn 
aan de achterzijde van onze neerzetloods. 
Deze zomer verhuisden ze tijdelijk naar de 
grote vergaderzaal voor uitbreidings- en 
vernieuwingswerken op hun vaste stek. Deze 
verbouwingen zijn inmiddels achter de rug.

> Wist je dat op 3 november de eerste levering 
plaats vond van spruitjes die door een REO 
producent werden geteeld in Noord-Frankrijk 
en bij onze zuiderburen als lokaal Frans 
product werden verkocht.

> Wist je dat een ruime delegatie van de REO 
Veiling deelnam aan het internationale 
kolencongres dat begin deze maand plaats 
vond in Bretagne. De twee congresdagen met 
seminaries en plaatselijke bedrijfsbezoeken 
werden georganiseerd in navolging van het 
geslaagde congres “Kolen, een teelt met 
toekomst” dat begin september 2011 plaats 
vond in West-Vlaanderen met medewerking 
van onze veiling.

> Wist je dat bokskampioene Delfine 
Persoon, dochter van REO producent Luc 
Persoon uit Moorslede, genomineerd is 
voor West-Vlaamse Sportvrouw 2014. Het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen 
nomineerde ook Charlotte Leys (volleybal) 
en Ann-Sophie Duyck (wielrennen) voor de 
provinciale titel. De bekendmaking van de 
laureate vindt op 4 maart 2015 plaats in de 
Stadsschouwburg te Kortrijk.

wist je dat …
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Fine Fleur op 
APOTHEOSE De 
Groentevakman

Op 20 november viel het doek over De 
Groentevakman 2014. Deze wedstrijd 
bekroonde voor het 2de jaar op rij de 
aantrekkelijkste groente- en fruitrayons 
in Vlaanderen. Alle Vlaamse groen-
tevakmannen en –vrouwen konden 
deelnemen in twee wedstrijdcatego-
rieën: zelfstandige supermarkten en 
groentespeciaalzaken. Via de Unie 
van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) 
werd dezelfde doelgroep vorige maand 
uitgenodigd naar de apotheose van De 
Groentevakman 2014.

De slotavond was een seminarie met drie 
gastsprekers. Wim Hamaeckers van het 
marktonderzoeksbureau Haystack gaf aan 
de aanwezige winkelhouders mee dat 40 
tot 80% van hun klanten op voorhand een 
boodschappenlijstje maakt. “Maar slechts 
50 tot 70% volgt effectief hun opgemaak-
te boodschappenlijstje tijdens het winkel-
bezoek. Wanneer de consument voor het 
winkelrek staat, gebeurt dus nog heel wat 
in zijn hoofd dat hem doet veranderen van 
aankopen. 

En dan kiest de consument meestal met 
zijn ogen. Een mooie winkelpresentatie 
in combinatie met een aantrekkelijke 
productverpakking is daarom van cruci-
aal belang”, aldus Wim Hamaeckers.
“Een product dat er goed uitziet, moet 
wel kwalitatief en smaakvol zijn. Daar 
werken de LAVA veilingen en hun produ-
centen elke dag aan, met ondersteuning 
vanuit onze overkoepelende organisa-
tie”, vulde Raf de Blaiser van de LAVA 
kwaliteitsafdeling direct aan.
Jan Prinsen van het kenniscentrum 
Belgian Fresh Food Institute stelde dat 
de hedendaagse consument graag pro-
ductmerken herkent in het winkelschap. 
“Daarom is het van groot belang dat een 
duidelijke en rechtlijnige strategie wordt 
gevolgd in een kwaliteits- en merkenbe-
leid”, onderlijnde de gastspreker.

Het slotevenement had in veiling 
Bel’Orta plaats. We maakten van de 
gelegenheid gebruik om ons huismerk 
Fine Fleur te promoten bij de aanwezige 
winkel houders. Na afloop van De 
Groentevakman 2015 wordt volgend 
jaar wellicht terug een slotontmoeting 
georganiseerd voor de Vlaamse 
groentevakmannen en –vrouwen. Het 
evenement zal dan in ongeveer dezelfde 
vorm plaats vinden op de REO Veiling.

De Groentevakman
toegekend door

2014
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