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woord van de voorzitter 
Geachte lezer

Het begin van een nieuw jaar is een 
uitgelezen moment om terug te kijken 
op wat vooraf ging. Op klimatologisch 
vlak gaat 2014 de geschiedenisboeken 
in als het warmste jaar sinds de weer-
kundige waarnemingen in ons land. 
Het voorbije jaar startte met een uiterst 
milde winter die naadloos overging in 
een zacht en mooi voorjaar. De produc-
tie en de oogst van wintergroenten was 
aanzienlijk in alle Europese landen. 
Bovendien zorgde het mooie weer in 
het voorjaar voor een tegenvallende 
consumptie van onze typische winter-
groenten. Het eerste half jaar sloot af 
met een minomzet van bijna 28 miljoen 
euro (- 31%) tegenover dezelfde periode 
in 2013. De prijsdaling bij winterprei, 
in vergelijking met het topjaar 2013, 
was verantwoordelijk voor 73% van 
deze minomzet in de eerste 6 maanden 
van 2014.
Gelukkig was er een kentering in de 
2de jaarhelft van 2014. De tegenval-
lende producties bij de vruchtgroenten, 
een gevolg van de sombere maand 
augustus, samen met de sterke ver-
schuiving naar belichtte teelt, compen-
seerden het wegvallen van de Rus-
sische afzetmarkt. Bovendien zorgden 
courgettes, bladgewassen en aardbeien 
in de 2de jaarhelft voor een behoorlijke 
recuperatie van de omzet. Uiteindelijk 
sloot onze veiling het voorbije jaar af 
met een globale omzet van 135 miljoen 
euro. Dat is 13,7% lager in vergelij-
king met 2013. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden bleef het aangevoerde 
volume op peil.
Courgette, aardbei, tomaat en komkom-
mer kenden een verdere groei van de 
aanvoer. Bovendien noteerden we bij 
de 4de gamma groenten een sterke 
verschuiving naar meer hoogwaar-
dige producten. Bij serresla werd een 
terugval in aanvoer van ongeveer 8% 
vastgesteld. Deze productiedaling werd 
volledig gecompenseerd door de groei 
in aanvoer van sla op kluit, multicolor. 
De terugval in aanvoer bij witloof kon 
er niet voor zorgen dat dit product een 
beter prijzenpeil haalde tegenover 2013. 
Hopelijk zorgen de kwaliteitsinitiatieven 
die de witlooftelers van de REO Veiling 
namen in 2014 voor een positief prijzen-
effect in de komende maanden.
Tijdens het voorbije jaar werd ver-
der vorm gegeven aan onze beleids-
visie. Fine Fleur en Tomabel werden 
uitgebouwd tot volwaardige merken, 
toegankelijk voor REO producenten. 
Met deze merken die staan voor kwali-
tatief hoogstaande producten van eigen 
bodem, mikken we heel bewust op onze 
thuismarkten België en Frankrijk. 
Het deed deugd op het einde van 2014 
vast te stellen dat door onder andere 
het versterken van de commerciële 
afdeling en het inzetten op betrouw-
bare kwaliteit, ook binnen Flandria, 
de omzet gerealiseerd op de Belgische 
markt stilaan 50% bedraagt van de 
totale jaaromzet van de REO Veiling. 
Bovendien realiseerde Tomabel een 
volumegroei van meer dan 55% op de 
Franse markt. 
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WOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

De opstart van Tomabel vleestomaten 
zorgde trouwens voor een herpositi-
onering van dit kwaliteitsproduct in 
Frankrijk. Met het inzetten van een 
bijkomende marketingkracht op de 
Franse markt is bewezen dat onze 
exporthandel, in nauwe samenwer-
king met de REO Veiling, bakens kan 
verzetten. Samen zijn we inderdaad in 
staat om kwaliteitsvolle producten te 
positioneren in de markt en meerwaar-
de te creëren.
In een jaar waarin de afzet van prei 
het moeilijk had, was het jammer te 
moeten vaststellen dat producenten en 
handel al te lichtzinnig omgaan met 
het Europees gewaardeerde kwaliteits-
label Flandria. De Flandria verpak-
king misbruiken om minderwaardig 
product tegen dumpingprijzen in de 
markt te zetten, moeten we durven een 
halt toeroepen. Het strikt opvolgen van 

verpakking bij producenten en het sys-
tematisch in kaart brengen van deze 
misbruiken in het handelskanaal zijn 
noodzakelijk om eerlijke producenten 
en handel te geven wat hen toekomt. 
Weet trouwens dat dit één van de aan-
dachtspunten was die reeds naar voren 
kwam tijdens de denkoefening die 
momenteel plaats vindt rond samen-
werking binnen de REO Veiling.
2014 was ook het jaar waarin we 
schuchter de eerste stappen zetten in 
de samenwerking met onze Franse col-
lega’s van UGPBan. Eén jaar na het on-
dertekenen van de samenwerking komt 
het vermarkten van Frans product via 
“Les Jardins de Hauts de France” stil-
aan op gang. Hierbij fungeerde spruit-
kool als pilootproject om de tracering 
van het product volledig uit te werken. 
Het dynamiseren en ordenen van de 
tuinbouwproductie in Noord-Frankrijk, 

zowel van Franse als Belgische produ-
centen, wordt door de Franse overheid 
enerzijds kritisch maar met respect 
benaderd, en anderzijds als noodzake-
lijk ervaren. Het is immers de enige 
weg om meerwaarde uit de markt te 
halen. Weet echter dat het vermarkten 
van Frans product enkel kan welsla-
gen als alle schakels van de keten hun 
verantwoordelijkheid nemen. Ook hier 
zullen we nauwlettend moeten toezien 
dat verpakkingen op een verantwoorde 
en correcte wijze gebruikt worden door 
producenten en handel.
Ervan uitgaande dat we met zijn allen 
het samenbrengen van vraag en aan-
bod via een coöperatie de beste manier 
vinden om onze producten tot bij de 
consument te brengen, kijk ik samen 
met jullie hoopvol uit naar een nieuw 
jaar waarin we verder gezamenlijk 
de uitdagingen aanpakken om zo te 
komen tot de beste prijsvorming op elk 
moment, tot tevredenheid van produ-
cent, handelaar en consument. Laten 
we er samen werk van maken.

Rita Demaré
Voorzitter

De REO Veiling werd opgericht in 1942. Deze personeelsfoto werd 15 jaar later 
genomen op onze veiling die toen was gehuisvest in de Diksmuidsesteenweg, op 
dezelfde locatie waar nu onze verpakkingsafdeling is. De REO Veiling vestigde 
zich in 1954 langs de Diksmuidsesteenweg, waar een veilingcomplex werd 
gebouwd met loodsen en een verkoopzaal in de vorm van een amfi theater. In die 
tijd was er nog geen cafetaria op de REO Veiling. Bij een bijzondere gelegenheid 
hief het personeel het glas in een werkruimte die ook dienst deed als refter. 
Rechtstaand vlnr.: Jan Vanlandeghem (keurder/lottrekking), Guido Kaes (eerste 
REO afmijner), Benoni Callebert (hoofdkeurder), Camiel Maddens (administratie), 
Marcel Werbrouck (aankoper) en Roger Degryse (heftruckchauffeur). Zittend vlnr.: 
Annie Vanwalleghem, H. Brulez, Maurice Willaert en Georges Samyn (onderhoud/
heftruckchauffeur).
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Zoveel euro’s realiseerde de REO Veiling vorig 

jaar via de verkoop van bio-producten. Dat is 

meer dan een verviervoudiging(!) in vergelijking 

met de jaaromzet van € 617.365 in 2013. In 

2012 ging het om € 169.206. Paddenstoelen 

zijn met grote voorsprong het belangrijkste 

bio-product op de REO Veiling. Champignons 

en oesterzwammen waren in 2014 goed voor 

bijna de helft (€ 1.116.425) van de globale bio-

jaaromzet. Courgette stond op de 2de plaats, 

gevolgd door prei. Bloemkool, peer en tomaat 

maakten de top 6 volledig.

2.874.961
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MAANDCIJFERS JANUARI – DECEMBER 2014 > AANVOERGEGEVENS

 januari - december 2014    januari - december 2013 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Losse tomaat Kg 21.701.331 0,683 14.823.444 21.064.565 0,602 12.684.745
Prei Kg/Bs 58.609.059 0,243 14.248.207 53.834.154 0,674 36.295.790
Serresla St 52.459.975 0,272 14.244.003 56.625.616 0,301 17.040.049
Aardbei Po 9.164.895 1,510 13.834.881 9.033.960 1,453 13.123.419
Champignon Kg 9.337.774 1,440 13.444.007 9.777.697 1,498 14.649.854
Witloof Kg 19.022.758 0,629 11.970.003 20.275.823 0,609 12.348.451
Courgette St/Kg 35.142.368 0,226 7.957.764 32.567.060 0,149 4.844.225
Komkommer St 30.773.708 0,245 7.524.791 28.585.974 0,312 8.922.315
Trostomaat Kg 7.331.634 0,759 5.562.825 6.847.342 0,668 4.573.912
4de Gamma Kg/St 4.206.013 0,735 3.091.341 4.425.055 0,558 2.467.436
Knolselder St 8.039.987 0,358 2.878.643 9.120.082 0,347 3.161.640
Bloemkool St 3.350.371 0,753 2.523.128 3.514.063 0,669 2.351.983
Witte kool St 5.332.234 0,303 1.615.657 5.453.897 0,308 1.679.819
Veldsla Kg 667.171 2,338 1.559.566 642.845 2,930 1.883.535
Broccoli Kg 1.399.665 1,066 1.492.155 1.336.987 0,740 988.855
Peterselie Bs 5.334.610 0,248 1.322.812 4.648.689 0,281 1.305.634
Groene selder St/Bs 4.319.493 0,282 1.218.054 4.316.229 0,198 854.789
Multicolor St 3.023.988 0,383 1.158.769 2.911.954 0,404 1.176.499
Baby Leaf Kg/Ds 345.459 2,944 1.017.137 571.068 2,085 1.190.956
Rodekool St 2.389.414 0,370 883.115 2.304.018 0,435 1.002.957
Oesterzwam Kg 206.519 3,673 758.520 234.465 3,051 715.243
Spruitkool Kg 1.562.641 0,468 730.980 1.513.039 0,649 981.448
Lollo Bionda St 2.038.446 0,279 567.938 1.790.811 0,356 638.142
Groen eikenblad St 1.641.674 0,321 527.696 1.379.196 0,342 471.650
Aardappel Kg 2.906.405 0,176 510.592 2.863.991 0,372 1.064.297
Wortelen per bussel Bs 1.258.227 0,391 491.355 1.157.186 0,391 452.249
Knolvenkel St 1.305.116 0,362 471.904 1.047.165 0,357 373.570
Serresnijboon Kg 218.246 2,152 469.683 228.300 1,969 449.547
Peer Kg 1.009.583 0,462 465.953 749.892 0,874 655.428
Savooikool St 1.487.329 0,289 429.807 1.434.484 0,275 394.648
Struikboon Kg 335.342 1,208 405.159 522.107 0,931 486.000
Krulandijvie St 582.542 0,678 394.919 674.466 0,718 484.490
Rood eikenblad St 1.282.276 0,303 387.893 1.109.798 0,303 336.347
Andijvie breedblad St 841.666 0,430 361.965 790.774 0,482 381.395
Lollo Rossa St 1.221.790 0,284 347.399 1.248.703 0,281 350.605
Witte asperge B/S/K 102.010 3,189 325.336 85.826 4,851 416.308
Appel Kg 524.064 0,405 212.114 785.566 0,545 428.344
Framboos Ds 143.365 0,883 126.559 286.954 1,011 290.212
Tuinkers Ds 282.756 0,407 114.970 260.156 0,580 150.880
Spinazie Kg 94.794 1,177 111.540 87.316 1,222 106.691
Radicchio Kg 119.810 0,886 106.160 113.461 1,171 132.816
Aubergine Kg 108.565 0,977 106.106 11.517 0,739 8.507
Keukenraap B/S/K 175.970 0,465 81.848 150.392 0,470 70.679
Groene asperge B/S/K 32.632 2,392 78.049 42.832 2,874 123.110
Schorseneer Kg 168.998 0,416 70.339 154.194 0,791 121.936
Augurk Kg 47.423 1,254 59.459 45.990 0,771 35.452
Radijs Bs 544.587 0,096 52.305 989.805 0,212 209.850
Winterbloemkool St 91.962 0,520 47.790 35.406 0,790 27.970
Paprika Kg 25.747 1,378 35.488 40.040 1,467 58.755
Zilverui Bs 162.624 0,196 31.954 200.875 0,313 62.901
Kerstomaat Ds 84.168 0,321 27.025 89.436 0,363 32.422
Witte selder St 59.814 0,376 22.518 38.747 0,323 12.533
Kervel Bs 80.004 0,269 21.515 64.144 0,380 24.361
Openlucht sla St 24.502 0,238 5.829 864 0,201 174
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LEDEN
Het West-Vlaamse advies- en onder-
zoekscentrum Inagro biedt weten-
schappelijke voorlichting, advies en 
oplossingen voor land- en tuinbouwers, 
en ondersteunt hen in hun bedrijfs-
voering. Naast teelttechniek en gewas-
bescherming komen ook specifieke 
thema’s zoals biodiversiteit, kosten-
beheersing of energie-efficiëntie aan 
bod. “Inagro beschikt over heel wat 
infor matie en kennis die ze actief wil 
delen met de tuinbouwsector. Weten-
schappelijke kennis en beschikbare 
onderzoeks resultaten moeten niet 
alleen vlot toe ganke lijk zijn voor de 
sector, maar ook worden vertaald in 
praktische adviezen die land- en tuin-
bouwers kunnen toepassen op hun 
bedrijf. Deze opdrachten probeert 
Inagro op een moderne wijze in te vullen 
door land- en tuinbouwers zélf te laten 
bepalen welke informatie ze voortaan 
wensen te ontvangen”, zegt Inagro voor-
zitter en gedeputeerde voor Landbouw 
Bart Naeyaert.

Vanuit deze optiek startte Inagro met 
een gratis ‘lidmaatschap’ voor land- en 
tuinbouwers. Je wordt ‘lid’ van Inagro 
via een online registratie op de ver-
nieuwde website van het provinciaal 

kennis centrum. Ook land- en tuin-
bouwers buiten West- Vlaanderen 
of geïnteres seerden uit aanver-
wante sectoren kunnen zich 
registreren.

EXTRANET
De REO Veiling is ervan over-
tuigd dat de ver nieuwde en 
moderne dienstverlening 
van Inagro een toe-
gevoegde waarde biedt 
voor de REO produ-
centen. De REO Veiling 
heeft daarom haar 
actieve producenten 
reeds geregis-
treerd bij Inagro. 
Je kan voortaan 
inloggen op 
www.inagro.be 
met jouw e-mail-
adres gekend bij 
REO en het pas woord 
dat je gebruikt om toegang te krijgen 
tot het extra net van de REO Veiling. We 
merken hierbij expliciet op dat jouw 
extranet- paswoord in een ‘beschermde’ 
databank zit en dus niét toegankelijk 
is voor het personeel van Inagro. Als 
je jouw paswoord van het REO extranet 
niet meer weet, kan je het paswoord 

eenvoudig verkrijgen door een e-mail 
te sturen naar info@reo.be Na con-
trole van jouw gegevens ontvang je 
per kerende het correcte paswoord.

Als je voor de eerste keer inlogt op de 
website van Inagro moet je wel nog 
in de rubriek “Mijn gegevens” jouw 

REO producenten  
geregistreerd voor 
dienstverlening Inagro

 De extra grote courgette in dit campagnebeeld illustreert  
 de centrale slogan waarmee Inagro zijn vernieuwde dienst -  
 verlening in de kijker zet: “Groei als ondernemer”.

Via een online registratie op zijn vernieuwde website  
biedt Inagro aan land- en tuin bouwers de mogelijkheid 
om voor lichting en dienstverlening te krijgen op maat 
van hun bedrijfs type en per  soon lijke vakinteresses.  
Via de REO Veiling werd u als actieve producent reeds 
geregistreerd voor deze ver nieuwde service van Inagro.  
De geregistreerde REO produ centen hoeven alleen nog 
aan te duiden welke specifieke informatie ze wensen te 
ontvangen van Inagro door hun eigen informatievoor-
keuren aan te vinken op de Inagro website.

REO VEILING > REGISTRATIE
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FLUOHESJE > REO VEILING

informatie voorkeuren aan vinken. 
Kies hierbij de sector(en) waarin 
je actief bent. Als groente- of fruit-
teler heb je de keuze tussen: open-
lucht groenten, groenten onder glas, 
aard beien, eetbare padden stoelen 
en  wit  loof. Je krijgt dan niet alleen 
sector gebonden en speci fi eke infor-
matie over rassenkeuzen, water-
 verbruik of energie kosten. Boven-
dien heb je toegang tot “Mijn bedrijf”.
Je vindt deze rubriek helemaal in de  
bovenste menubalk of bovenaan op 
de startpagina van www.inagro.be.

PLATFORM
De rubriek “Mijn bedrijf” is een 
online platform dat werd ontwikkeld 
om indi viduele bedrijfsdocumenten, 
persoon lijke analyseresultaten en 
advies rapporten te beheren, te 
archiveren en te delen met derden. 
Onder de rubrieken “Mijn labo” 
en “Mijn bedrijfsdocumenten” 
verschijnen automatisch alle labo- 
resultaten en andere documenten 
van Inagro met betrekking tot 
jouw bedrijf. Je kan de informatie 
zoeken of fi lteren, een eigen notitie 
toevoegen aan een document, het 
docu ment downloaden of delen met 
één of meerdere adviseurs. Kort-
om, het digitale platform en alle 
gegevens die erop staan zijn van en 
voor de gebruiker. Hij kan er zelfs 
eigen docu menten aan toevoegen 
en op die manier een volwaardig 
digitaal archief uitbouwen. 
 “Mijn bedrijf” biedt tenslotte ook 
toegang tot enkele interessante 
online applicaties en rekenmodules, 
zonder dat je extra moet inloggen 
of gekende data opnieuw moet 
ingeven.

Contacteer Inagro (051 27 32 00) 
bij moeilijkheden.

Zien en gezien
worden
In functie van een betere zichtbaarheid 
en een grotere veiligheid voor iedereen 
bestaat sinds Nieuwjaar een draagplicht 
voor ref ecterende kledij in de loodsen 
van de REO Veiling. De nieuwe veilig-
heidsmaatregel wordt vanaf de eerste 
dag nauwgezet en spontaan nageleefd 
door producenten, medewerkers en han-
delaars. “Het dragen van het f uohesje 
is wat mij betreft inmiddels een goede 
gewoonte geworden. Het is ook een heel 
nuttige gewoonte”, beaamt preiteler 
Martin Goethals uit Gits. De REO Veiling 
bedankt iedereen uitdrukkelijk voor de 
vlotte medewerking en hoopt oprecht 
dat iedereen met evenveel overtuiging 
volhoudt.

De REO Veiling bedeelde in januari 756 
f uohesjes bij haar producenten. Ze kre-
gen hun geel f uohesje bij de kwaliteits-
controle van hun product. 

Uiteraard blijft in de komende weken de 
bedeling van gele f uohesjes doorgaan 
bij de REO producenten die voor de 
eerste keer in 2015 product af everen 
op onze veiling.

De REO Veiling stelde eveneens oranje 
f uohesjes ter beschikking van haar me-
dewerkers die geen arbeidskledij dragen. 
Het personeel die werkt in de neerzet- en 
kistenloods draagt vandaag groene 
arbeidskledij met een f uogele streep. Deze 
groep van REO medewerkers krijgt meer 
opvallende arbeidskledij in marineblauw 
en f uo-oranje, met ref ecterende stroken 
op de broek en vest. Voor de kwaliteitsver-
antwoordelijken gaat het om een stofjas 
in eveneens marineblauw en f uo-oranje, 
maar met een ref ecterende band op de 
rug en borst. Deze specifi eke arbeidskledij 
is al besteld, maar wordt op maat gemaakt 
en komt eerstdaags binnen. De f uoresce-
rende wintervesten worden eerst geleverd.

reo actueel 101 | 5



Nederland zoals Aalsmeer en Naaldwijk. 
Tijdens de voorbije testperiode van twee 
maanden werden op die manier in totaal 
143 karren met sierbloemen en –planten 
getransporteerd. Dit volume werd samen-
gebracht en afgeleverd door 11 deel-
nemende siertelers uit West-Vlaanderen. 
Voordien organiseerden ze elk afzonder-
lijk hun eigen transporten voor de export 
van hun sierteeltproducten. Dat zorgde 
voor dure transportfacturen.

Als alternatief stelde de REO Veiling 
gedurende een proefperiode van twee 
maanden enkele laadkades in haar 
neerzetloods ter beschikking van de 
11 deelnemende siertelers die hun 
Deense karren in onze neerzetloods 
konden af everen, waarna onze veiling 
de aangevoerde sierteeltproducten 
klaarzette voor een gegroepeerd trans-
port naar Duitsland en Nederland. De 
verladingen aan vier vaste laadkades van 
de neerzetloods hadden vijf dagen in de 
week plaats, niet op vrijdag en zondag.

OOST WEST POORT
De dagelijkse transportshuttle garan-
deerde niet alleen een tijdige levering 
van de sierplanten op de veilingen in 

Duitsland en Nederland, maar ook een 
meer efficiënte en duurzame organisatie 
van het internationaal vervoer. Dit ver-
minderde het aantal vervoerkilometers 
en zorgde voor een milieuvriendelijker 
en energiezuiniger transport. De REO 
Veiling is deze duurzame ontwik kelingen 
genegen en ondersteunde daarom het 
proefproject voor de West-Vlaamse 
sier teelt. Bovendien versterkte de REO 
Veiling op deze manier haar rol van 
logistiek tuinbouwplatform. Via haar 
engagement als logistiek dienstverlener 
voor de West-Vlaamse sierteelt maakte 
de REO Veiling eveneens werk van een 
uitgesproken beleidsambitie: “Vanuit de 
coöperatieve benadering blijft de REO 
Veiling zoeken naar samenwerkingsver-
banden met gelijkgestemde organisaties”.

In het proefproject voor de West-Vlaamse 
sierteelt werkte de REO Veiling ook 
samen met de Provinciale Ontwikkelings-
maatschappij (POM) West-Vlaanderen. 
Samen met POM West-Vlaanderen 
zette onze Veiling eerder reeds het 
project Oost West Poort op de rails. Het 
geslaagde project Oost West Poort werkte 
inspirerend voor het opgestarte proef-
project met de West-Vlaamse sierteelt.

REO VEILING > DIENSTVERLENER

REO Veiling biedt  
logistieke service voor 
West-Vlaamse sierteelt

De REO Veiling deed eind 
vorig jaar dienst als centraal 
verlaadplatform voor de 
ge zamen lijke export van 
West-Vlaamse sierteelt-
producten naar veilingen 
in Nederland en Duitsland. 
De testperiode van twee 
maanden is inmiddels afge-
lopen en, zoals afgesproken, 
wordt het logistieke initia-
tief nu geëvalueerd door de 
deelnemende siertelers, onze 
veiling en de transporteur. 
Het nieuwe project voor 
duur zaam en efficiënt trans-
port wordt door alle betrok-
ken partijen als waardevol 
en positief ervaren.

SIERPLANTEN
Het is jullie, producenten, waarschijnlijk 
opgevallen dat er sinds 9 oktober van 
vorig jaar in onze neerzetloods regel matig 
stapelkarren met sierplanten klaar-
stonden voor transport. Een vaste trans-
porteur vervoerde deze Deense karren 
naar veiling Rhein-Maas in het Duitse 
Herongen, maar ook naar veilingen in 

Onder het goedkeurende oog van de deelnemende siertelers uit West-Vlaanderen 
werden op 9 oktober 2014 de eerste stapelkarren verladen op de REO Veiling voor 

een gezamenlijk transport richting veiling Rhein-Maas in Duitsland.
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IN MEMORIAM > REO VEILING

Afscheid VAN Toni
Stil en eerbiedig namen we op 
18 december 2014 afscheid van 
Toni Hoorne, geboren op 31 
juli 1954 en zacht ingeslapen 
op 10 december 2014. In Toni 
verloor de REO Veiling een 
gewaardeerd medewerker en 
een vertrouwd aanspreekpunt 
voor heel wat producenten. 
Goedlachs en loyaal, maar ook 
professioneel en correct voerde 
Toni gedurende ruim 35 jaar 
zijn functie van kwaliteitsver-
antwoordelijke uit.

REO Actueel is het informatieblad van de  
REO Veiling in Roeselare. Het verschijnt 
zesmaal per jaar op een aantal pagina’s 
volgens noodzaak. Het wordt gratis verspreid 
onder haar leden, kopers en werknemers. 

Verantwoordelijke uitgever 
Paul Demyttenaere, REO Veiling
Oostnieuwkerksesteenweg 101
8800 Roeselare - België

REALISATIE  
Herwig Willaert - REO Veiling
Kliek Creatieve Communicatie - 051 40 43 12

Werkten mee aan dit nummer 
Rita Demaré, Paul Demyttenaere, Marnix Delie, Rik Decadt,  
Dominiek Keersebilck, Martine Volckaert, Herwig Willaert, 
Lieven Delva, Hilde De Muynck, VLAM, LAVA, VILT, Marleen Ampe, 
Bart Verhaeghen, Tom Premereur, Frans Derycke, 
Nancy Vindevogel, Frans Dejonckheere, Geert Neirinck, 
Ann Beyne, Tom Bolsens, Lut Vermeulen.

Copyrights 
Niets uit deze uitgave mag door middel van
elektronische of andere middelen, met inbegrip
van informatiesystemen, gereproduceerd
worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming van de uitgever.

COLOFON

Toni Hoorne (uiterst links), José Noyez (tweede links) en Frans Derycke (uiterst 
rechts) wuifden Germain Vermeulen uit toen hij met pensioen ging.

SOCIAAL
Toni kwam op 2 mei 1977 in dienst op 
de REO Veiling. Frans Derycke werd 5 
jaar voordien aangeworven. “In die tijd 
begon de REO Veiling met het groeperen 
‘in blok’ van groenten en fruit”, herin-
nert Frans Derycke zich. “Bovendien 
werden in dezelfde periode de kwali-
teitscontroles op een andere manier 
georganiseerd. Door deze aanpassingen 
kwam de REO Veiling handen tekort. 
Daarom hadden een aantal aanwervin-
gen plaats. Toni was één van die nieuwe 
krachten. De REO Veiling telde naar 
schatting 25 tot 30 medewerkers toen 
Toni in dienst kwam.”

“Toni volgde zoals ikzelf een bijscho-
lingscursus in veiling RBT te Breda. We 
leerden daarbij vooral fruit beter ken-
nen. Toni reed met de auto naar Breda 
en overnachtte in het begin in een hotel 
langs de autostrade. Algauw werd Toni 
uitgenodigd door de hoofdkeurmeester 
van RBT om bij hem thuis te blijven sla-
pen. Het was toen helemaal niet evident 
om als Vlaming uitgenodigd te worden 
ten huize van een Nederlander. Deze 
anekdote illustreert treffend dat Toni 
een betrokken en sociaal iemand was, 
die zakelijkheid wist te combineren met 
waardering voor mensen en menselijke 
verhoudingen.”

LACH
Op zijn landbouwbedrijf kweekte Toni nog 
sierfruit en hij was een primus in de teelt 
van pompoenen voor de versmarkt. “Toni 
keurde het liefst serreproducten. Samen 
met witloof. Dat was zo vanaf zijn eerste 
werkdag op de REO Veiling”, merkt Frans 
Derycke op. “Terwijl hij de groenten keur-
de, maakte Toni graag een praatje met 
REO producenten. Daarbij ging het dikwijls 
over de wielrennerij. Toni had een passie 
voor de koersfiets. Ook bij hondenweer 
kwam Toni met de fiets werken.”
Vanuit een constructieve houding nam 
Toni ook verantwoordelijkheid naast de 
keurtafel. Hij zetelde in de ondernemings-
raad van onze veiling en engageerde  

zich enthousiast binnen de Vriendenkring 
van het REO Personeel. Op zijn 60ste 
verjaardag trakteerde Toni met taart aan 
zijn collega-kwaliteitsverantwoordelijken. 
Met een goed gevoel voor humor en zijn 
speciale lach genoot Toni duidelijk van het 
gemoedelijk samenzijn. Tijdens het feestje 
vertelde Toni dat hij hoopte “zijn werk op 
onze veiling op een schone manier te kun-
nen afronden”. We gunden het hem van 
harte. Maar het heeft helaas niet mogen 
zijn. In Toni verloren we een fijne collega 
en een goede vriend.

De REO Veiling biedt Martine, Eline, 
Jeroen en familie haar oprechte deelne-
ming aan en wenst hen veel sterkte toe.
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Rijgeschiktheids-
attest rijbewijs C

Heel wat REO producenten hebben 
een rijbewijs C om hun producten met 
een vrachtwagen naar onze veiling 
te vervoeren. Wie een rijbewijs C 
bezit en het wenst te behouden, 
moet ook een rijgeschiktheidsattest 
hebben. Dit geneeskundig attest 
blijft hoogstens 5 jaar geldig en kan 
alleen na medische controles door 
een erkend geneesheer worden ver-
nieuwd. Voor de REO producenten 
waarvan het rijgeschiktheidsattest 
rijbewijs C binnenkort vervalt, biedt 
de REO Veiling de mogelijkheid om 
deze medische controles centraal en 
tegen een verminderd tarief (€ 65) 
te laten uitvoeren door een erkende 
arbeidsgeneeskundige dienst.

REO producenten die gebruik willen 
maken van deze dienstverlening 
via de REO Veiling, nemen zo vlug 
mogelijk telefonisch contact op met 
Inge Vulsteke, 051 231 211. Zij maakt 
per tien inschrijvingen een afspraak 
met de arbeidsgeneeskundige dienst. 
De REO Veiling brengt vervolgens 

de deelnemende producenten op 
de hoogte van de datum en andere 
gemaakte afspraken rond de geplande 
medische consultatie. De afrekening 
gebeurt via de aankoopborderellen.
Na het verrichten van alle verplichte 
medische controles zal de arbeids-
geneesheer het “rijgeschiktheidsattest 
voor de kandidaat voor het rijbewijs 
van groep 2” invullen. Je gaat met 
het geneeskundig attest naar het 
gemeentehuis, waar een nieuw rijbewijs 
wordt opgemaakt. Op het nieuwe 
rijbewijs C staat de einddatum van 
geldigheid genoteerd, samen met de 
voorwaarden waaronder de bestuurder 
toegelaten is te rijden.

Nieuw adres
• Groepsconsultatie: Securex
 Ardooisesteenweg 115A, Roeselare
• Individuele consultatie: Securex
 Conservatoriumplein 21, Kortrijk

Voor bijkomende informatie kan je 
ook terecht bij Hilde De Muynck, 
051 231 247.

REO VEILING > ATTEST
 

> Wist je dat 2015 door de Verenigde Naties 
is uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de 
Bodem en tegelijkertijd het Vlaamse bodem-
decreet 20 jaar bestaat. Vlaamse campag-
nes en activiteiten zetten de cruciale rol 
die de bodem(bescherming) speelt in onze 
voedselvoorziening een jaar lang in de kijker. 
Volg deze acties op www.bodembewust.be

> Wist je dat de beursstand van CKCert 
op Agri Flanders was gedecoreerd met 
mooie groentemanden gevuld met REO 
producten. Tijdens hun beursbezoek op 
zaterdag 17 januari stonden prins Laurent 
en prinses Claire geruime tijd stil bij onze 
groenten en fruit. “Héél mooi”, aldus het 
prinsenpaar in het Frans.

> Wist je dat in Frankrijk tussen december 
en maart witloof traditioneel de meest ver-
kochte groente is na aardappelen. Acht op 
tien Franse gezinnen eten ongeveer 7 keer 
per jaar witloof. De Belg doet nog beter met 
4 kg per jaar.

> Wist je dat in december 2014 niet alleen 
Fine Fleur hopscheuten in primeur werden 
verkocht op onze veiling. Op woensdag 24 
december werden de eerste losse tomaten 
nieuwe oogst op onze veilingklok aangebo-
den door Tomabel teler Francky Galle uit 
Ingelmunster. Twee dagen later volgden de 
eerste jonge Tomabel vleestomaten afgele-
verd door Wim Vandeputte uit Eernegem.

> Wist je dat onze bedrijfsbezoeken een 
interessant promotiemiddel blijven om de 
consument vertrouwd te maken met jullie 
kwaliteitsproducten. We kregen vorig jaar 
2.237 bezoekers over de vloer, de schoolkin-
deren van het educatief project ‘Sla je slag’ 
niét meegerekend.

> Wist je dat op 16 januari de verkoop van de 
voorjaarsteelt op de REO Veiling op gang 
werd getrokken door komkommerteler Nico 
Perneel uit Oostnieuwkerke die de eerste van 
miljoenen Flandria komkommers aanvoerde.

> Wist je dat ‘Back to School’ van Tomabel 
12.576 euro opbracht voor Bednet en Take-
Off, twee organisaties die langdurig zieke 
kinderen helpen om via het internet school-
lessen te volgen. Tijdens de benefietactie 
werden 62.880 verpakkingen troskerstomaat-
jes verkocht via Delhaize. De exclusieve ver-
koper en Tomabel producent Geert Neirinck 
stonden samen per verkochte verpakking 20 
eurocent af voor het goede doel.

wist je dat …
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Fine Fleur op  
San Silvester- 
cross

In Sint-Eloois-Winkel werd tussen 
Kerstmis en Nieuwjaar de 37ste San 
Silvestercross gelopen. Voor het 3de  
jaar op rij nam onze veiling deel aan de 
bedrijvencompetitie van deze avond-
lijke stratenloop. We maakten van de 
sportieve gelegenheid gebruik om ons 
kwaliteitslabel Fine Fleur te promoten. 
In totaal kwamen 22 bedrijfsploegen 
van telkens 4 lopers aan de start. Onze 
bedrijfsploeg met Marc Boeten, Henk 
Vandewiele, Tom Premereur en Francky 
Vercruysse (vlnr.) presteerde verdienste- 
 lijk! Ons team eindigde knap 6de op de 
lange afstand van 8,5 km. Onze lopers 
lieten onder meer de ploegen van de 
politiezone Grensleie, het gemeente-
bestuur Wevelgem en het Sint-Jozefs-
ziekenhuis Izegem achter zich.
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