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woord van de voorzitter 
Geachte lezer

Tijdens een aantal werkvergaderingen 
werd tijdens de voorbije winter door 
een belangrijke groep producenten van 
onze veiling verder vorm gegeven aan 
onze vernieuwde beleidsvisie uit 2012. 
Hierbij focusten we op de samenwer-
kingsverbanden die in de voorbije jaren 
ontstonden binnen onze coöperatie. 
Weet dat het dan niet alleen gaat over 
een groep producenten die hun product 
onder het merk Tomabel of Fine Fleur 
in de markt zet, maar het evenzeer 
gaat over de voorverkopen serresla en 
prei, het samen naar de markt gaan 
met kleinere kolen of knolselder en het 
in groep beleveren van afnemers van 
vierde gamma product. Elk van deze 
samenwerkingsverbanden kent zijn 
eigen dynamiek en meerwaarde, en 
vraagt een specifieke opvolging van 
afspraken die gemaakt worden. Afspra-
ken die te maken hebben met het samen 
dingen doen binnen de grote coöperatie 
en binnen de specifieke groep waarvan 
men deel uitmaakt.
Tijdens twee vergadersessies met tel-
kens meer dan vijftig actieve producen-
ten werd, onder begeleiding van de heer 
Kaats en het Innovatiecentrum, inge-
gaan op samenwerking en dus samen 
afspraken maken. Het duidelijk formu-
leren van die afspraken en het durven 
of kunnen afdwingen ervan vanuit de 
coöperatie of het samenwerkingsver-
band, waren centrale thema’s die door 
de twee groepen deelnemende producen-
ten naar voor werden geschoven. 

Binnen de grote groep werd gefocust 
op de afspraken binnen het groter 
geheel, zeg maar op het niveau van 
onze veiling. Tijdens twee vervolgses-
sies met telkens één vertegenwoordiger 
– niet behorend tot de raad van bestuur 
- per productgroep of samenwerkings-
verband werd dieper ingegaan op 
samenwerkingsverbanden binnen het 
groter geheel.
Belangrijke aandachtspunten die op het 
niveau van de REO Veiling naar voor 
werden geschoven door onze producen-
ten hadden betrekking op productkwa-
liteit, het opvolgen van afspraken rond 
aanvoer en service, en als heel belang-
rijk: de leveringsplicht. Door de raad 
van bestuur en de directie van onze 
veiling werden deze aandachtspunten 
tijdens de voorbije wintermaanden 
opgenomen en werden tevens een aantal 
acties opgezet om het engagement dat 
we met zijn allen nemen om ons product 
samen beter naar de markt te brengen, 
ook af te dwingen.
Vanaf het najaar werd op een syste-
matische wijze het Flandria winter-
product opgevolgd op onze belang-
rijkste exportmarkten. Hierbij werd 
het misbruik van het kwaliteitsmerk 
door de handel en producenten een 
halt toegeroepen. Dit ingrijpen in het 
marktgebeuren is trouwens de snelste 
weg om te zorgen voor een eerlijker en 
dus betere prijs voor het REO product. 
Weet trouwens dat de initiatieven die 
genomen werden vanuit de REO Vei-
ling, ook respect afdwingen bij onze 
collega-veilingen binnen LAVA. 

actueel n° 102 maa. apr. 2015

Proef al onze smaken



2 | reo actueel 102 reo actueel 102 | 3

MAANDCIJFERS JANUARI - FEBRUARI 2015 > AANVOERGEGEVENSWOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

 januari - februari 2015    januari - februari 2014 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)

Prei Kg/Bs 19.421.671 0,337 6.537.705 16.172.230 0,197 3.182.030

Serresla St 7.874.336 0,525 4.132.722 9.055.600 0,422 3.824.643

Witloof Kg 4.391.777 0,613 2.691.593 4.533.024 0,411 1.863.321

Champignon Kg 1.624.925 1,565 2.542.401 1.778.850 1,447 2.574.624

Losse tomaat Kg 725.041 2,053 1.488.247 485.716 2,228 1.082.289

Veldsla Kg 182.236 5,436 990.706 263.107 2,364 621.968

Komkommer St 1.305.732 0,546 712.387 1.654.078 0,408 675.165

Trostomaat Kg 237.062 2,207 523.250 99.526 2,001 199.137

Wittekool St 1.093.406 0,312 341.043 1.160.161 0,231 268.250

Knolselder St 1.586.880 0,188 298.673 1.648.260 0,249 410.065

Spruitkool Kg 604.560 0,455 275.292 634.590 0,485 307.952

4de Gamma Kg/St 111.389 2,008 223.680 81.050 2,436 197.437

Peterselie Bs 363.720 0,532 193.318 430.530 0,401 172.565

Lollo Bionda St 271.964 0,704 191.554 334.352 0,421 140.741

Savooikool St 324.426 0,573 186.036 275.841 0,294 81.056

Peer Kg 360.903 0,488 176.164 265.671 0,488 129.667

Multicolor St 282.088 0,578 162.933 343.928 0,574 197.308

Oesterzwam Kg 42.822 3,183 136.313 44.748 2,754 123.226

Rodekool St 535.405 0,244 130.544 685.325 0,438 300.263

Baby Leaf Kg/Ds 25.977 4,103 106.588 31.461 3,822 120.251

Groen eikenblad St 159.912 0,566 90.519 139.716 0,563 78.702

Keukenraap B/S/K 103.384 0,404 41.742 51.957 0,464 24.092

Lollo Rossa St 83.300 0,487 40.599 95.100 0,417 39.698

Appel Kg 113.071 0,351 39.681 120.875 0,472 57.095

Aardbei 500gr Po 7.864 3,835 30.162 3.490 2,818 9.835

Spinazie Kg 8.017 3,475 27.861 6.436 2,210 14.223

Schorseneer Kg 73.056 0,364 26.582 45.219 0,447 20.204

Rood eikenblad St 55.276 0,470 25.959 83.016 0,375 31.155

Aardappel Kg 140.000 0,170 23.755 68.940 0,265 18.235

Tuinkers Ds 30.832 0,747 23.022 35.936 0,427 15.328

Kervel Bs 7.269 0,908 6.598 16.302 0,391 6.370

Bloemkool St 3.468 1,096 3.800 11.678 0,665 7.764

Kerstomaat Ds 5.648 0,493 2.785 6.896 0,334 2.305

Wortelen per bussel Bs 6.735 0,400 2.694 24.036 0,623 14.984

Radijs Bs 1.920 0,273 524 2.190 0,313 685

Een eerlijk en correct gebruik van het 
merk Flandria wordt gedeeld door onze 
collega-veilingen. Tijdens de laatste 
raad van bestuur van LAVA werd dan 
ook beslist om via een gezamenlijke en 
permanente aanpak vanuit de over-
koepelende organisaties, het misbruik 
van het kwaliteitsmerk Flandria aan te 
pakken. Niet alleen voor het Flandria 
winterproduct, maar ook bij de andere 
groenten en dit op zowel de binnen-
landse afzetmarkt als de verschillende 
exportmarkten.
Naast het aanpakken van het merken-
misbruik werd vanaf nieuwjaar ook 
systematisch de leveringsplicht van 
onze producenten in kaart gebracht. 
Ook hier is het belangrijk op een 
eerlijke manier met elkaar om te gaan. 
De producenten die aanwezig waren 
tijdens de winteroefening stelden 
duidelijk: “Leveringsplicht houdt in 
dat alle groenten en fruit via de veiling 
aan de markt worden aangeboden en 
moeten opgevolgd worden”. Het col-
lectief in de markt zetten van groenten 
en fruit heeft alleen zin als dit gebeurt 
voor de volle honderd procent van de 
geproduceerde groenten en fruit. 

Weet echter dat bij het aanpakken van 
de leveringsplicht een aantal afnemers 
ongelooflijk veel verbeelding hebben. 
Ze leggen uit aan de producent wat 
de leveringsplicht precies betekent. 
Het was vaak verrassend van hen te 
horen wat er allemaal “zogezegd” in de 
statuten van de REO Veiling staat over 
het al dan niet moeten aanleveren van 
product op onze coöperatie. Weet echter 
dat de leveringsplicht heel eenvoudig 
is. De enige uitzonderingen die door de 
REO Veiling worden toegestaan wat de 
leveringsplicht betreft, zijn de produc-
ten die geleverd worden aan industriële 
afnemers die het product verduur- 
zamen door het te diepvriezen of te 
conserveren in blik of bokaal. Daar-
naast wordt ook toegestaan dat in 
beperkte mate product aan particu-
lieren thuis wordt verkocht. In alle 
andere gevallen is de leveringsplicht 
van toepassing, wat een afnemer ook 
mag beweren.
Ook de afspraken die we met elkaar 
maken binnen bestaande samenwer-
kingsverbanden zijn we verder aan het 
uitdiepen. Tijdens de komende weken 
wordt een informatievergadering geor-

ganiseerd met de deelnemers van onze 
denkoefening die tijdens de voorbije 
winter plaats had. De resultaten van 
deze denkoefening zullen we tijdens 
de geplande informatievergadering 
- samen met de bestuurders van de ver-
schillende productwerkgroepen - aan 
jullie voorstellen. Tevens wordt een 
werkplan opgemaakt voor de komende 
maanden. Het doel is om tegen de 
zomer een gedetailleerd beeld te 
krijgen van de verschillende samen-
werkingsverbanden en hun meer-
waarde bij het in de markt zetten 
van ons product. Want daar gaat het 
uiteindelijk om: “Hoe zorgen we voor 
meerwaarde voor ons product en hoe 
kunnen we terecht fier zijn op de kwa-
liteit en verzorging van het door onze 
producenten aangeboden product, en 
dit met een correct opgevolgde service 
en verzorging?”. Pas dan kunnen we 
standhouden in een markt waar vraag 
en aanbod altijd centraal staan, zowel 
op korte als op lange termijn.

Rita Demaré
Voorzitter

De REO Veiling nam in 1952 haar eerste elektronische veilingklok (foto) in gebruik. 
Met de toepassing van nieuwe IT-ontwikkelingen en technologische innovaties 
evolueerde de veilingklok ontworpen door wijlen Maurice Declercq naar een modern 
en transparant verkoopsysteem met 6 digitale veilingklokken die naast elkaar onze 
groenten en fruit aanbieden op de Europese markt. Maar ook van buiten Europa 
kunnen de REO producten worden aangekocht. Eén van onze 340 kopers was onlangs 
in Japan naar aanleiding van de vakbeurs Foodex te Tokio. Gedurende die week deed de 
Belgische exporteur via ons thuiskoopsysteem zijn klokaankopen vanuit Japan. Tussen 
Japan en ons land is een tijdverschil van 8 uren. Het was in Japan 15u30 plaatselijke tijd 
toen de verkoop om 7u30 startte op onze veiling. De klokaankopen verliepen vlekkeloos 
en de stemmen van de twee aankopers in Japan waren duidelijk verstaanbaar voor 
afmijner Eric in onze verkoopzaal. Het was precies alsof beide aankopers fysiek aanwezig 
waren op hun vaste zitjes in onze veilzaal!
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Zoveel kg losse prei in alternatieve verpakkingen 

werd tussen Nieuwjaar en Pasen door onze 

veiling verhandeld via het voorverkoopsysteem. 

Dat is 18% van het totale volume losse prei 

dat de REO Veiling gedurende dezelfde periode 

in de markt zette. Dit hoge cijfer bevestigt dat 

een flexibel aanbod binnen een performant ver-

koopsysteem zorgt voor extra koopkracht voor 

jullie product en beantwoordt aan specifieke 

marktnoden. De REO Veiling introduceerde op 

1 januari 2015 een aangepaste voorverkoop 

van losse prei in alternatieve ververpakkingen.

4.175.756
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MARKTPROSPECTIES > REO VEILING

NIEUWE PREIDOOS
De commerciële afdeling van onze 
veiling capteert concrete marktvragen 
en vertaalt die richting de REO 
producenten. Om dit doel te bereiken, 
onderhoudt onze commerciële afdeling 
een langdurige relatie met haar (eind)
klanten waarbij wederzijdse informatie 
wordt uitgewisseld in functie van een 
vlotte afzet van kwaliteitsproducten 
die optimaal beantwoorden aan de 
lokale marktwensen. Deze commerciële 
strategie veronderstelt niet alleen 
dat onze commerciële medewerkers 
regelmatig hun handelscontacten gaan 
opzoeken, overal ter wereld, maar 
ook dat ze nauw betrokken zijn bij 
initiatieven die de naambekendheid 
en marktkansen voor onze producten 
verhogen. Voor die redenen was onze 
veiling aanwezig op Fruit Logistica in 
de Messe Berlin. De internationale 
vakbeurs kende een recordeditie met 
2.785 exposanten uit 83 landen en 
ongeveer 65.000 bezoekers uit 130 
landen.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserijmarketing (VLAM) nam een 
groep van 27 deelnemende Belgische 
AGF-bedrijven mee naar de Duitse 
hoofdstad. In de VLAM-groepsstand 
werden binnen het B2B-concept 
‘Flandria The Fresh Family” de 
kernwaarden van Flandria in de kijker 
gezet: duurzame productie, topkwaliteit 
en familiale tuinbouwbedrijven. Op de 
beursstand werden deze drie thema’s 
gevisualiseerd door echte producenten 
in beeld te brengen, waardoor de 
metershoge campagnebeelden een 
persoonlijke invulling kregen. Het ruime 
Flandria aanbod kwam ook mooi tot 
zijn recht in een grote module met 
productpresentaties.
Voor het eerst hadden ook de individuele 
LAVA-veilingen een eigen plek in de 
VLAM-groepsstand om hun eigen 
marktconcepten en merken naar voor 
te schuiven. De REO Veiling greep die 
mogelijkheid met beide handen en stelde 
daarbij de verschillende producten van 
Flandria, Tomabel en Fine Fleur voor 

aan het internationale beurspubliek. De 
eigen expositieruimte gebruikten we ook 
om onze innovaties die we ontwikkelden 
op het gebied van verpakking, 
persoonlijk voor te stellen aan potentiële 
afnemers uit de hele groente- en 
fruitwereld. Zo presenteerden we in 
primeur onze innovatieve verpakking 
voor Flandria prei.
De REO Veiling is ervan overtuigd dat 
Flandria dé referentie voor Belgische 
prei moet blijven in binnen- en 
buitenland. Als Europese marktleider 
van Flandria kwaliteitsprei werken we 
aan goede handelsrelaties op onze 
exportmarkten. Onze innovatieve 
Flandria preidoos biedt afnemers en 
exporteurs duidelijke garanties dat de 
inhoud wel degelijk Flandria kwaliteit is. 
Immers, op de nieuwe kartonnen doos is 
het Flandria logo duidelijk zichtbaar op 
een ‘sleeve’ in het midden van de doos. 
Ook aan de zijkanten is het Flandria 
logo goed zichtbaar, doordat er speciale 
uitsparingen in de doos zitten. Om de 
Flandria prei uit de innovatieve doos te 
halen, moet de ‘sleeve’ weggenomen 
worden en verdwijnt dus ook het 
Flandria logo op de omverpakking. 
Onze afnemers hebben op die manier 
een uitgesproken productgarantie 

REO Veiling op zoek 
naar exportkansen  
in Europa

dat, als ze Flandria prei hebben 
gekocht, ze effectief ook Flandria prei 
krijgen. Bovendien wordt misbruik van 
verpakking uitgesloten.
Op Fruit Logistica hoorden we heel wat 
positieve reacties over onze nieuwe 
preidoos. Momenteel wordt de nieuwe 
verpakking getest op de Spaanse 
markt. Tijdens onze handelsgesprekken 
met plaatselijke importeurs op de 
Mercabarna, de groothandelsmarkt voor 
groenten en fruit in Barcelona, horen 
we dat ze volledig achter ons nieuw 
marktconcept staan. Voor alle zekerheid 
heeft binnenkort een laatste testfase 
plaats. Als ook deze test een positieve 
evaluatie krijgt, gaat de REO Veiling met 
haar nieuwe verpakking voor Flandria 
prei de wereld in.

FRANSE GROSSISTEN
De Belgische consument koopt 85% van 
zijn groenten en fruit in de supermarkt, 
die heel vaak rechtstreeks aankoopt bij 
producentenorganisaties. In Frankrijk is 
dat anders. Plaatselijke supermarkten, 
marktkramers en toeleveranciers van 
grootkeukens en verwerkers kopen hun 
groenten en fruit dikwijls bij grossisten die 
zich verzamelen op groothandelsmarkten, 
de zogenaamde M.I.N’s (Marché d’Interêt 
National). De branche-organisatie van 
alle grossisten van groenten en fruit 
(UNCGFL) organiseerde eind maart 
een algemene jaarvergadering in 
Boedapest (Hongarije). Maar liefst 158 
professionelen uit 55 verschillende Franse 
groothandelsbedrijven woonden het 
congres bij. 

Onze vertegenwoordigers van Tomabel 
en Flandria waren aanwezig om beide 
kwaliteitsmerken uitgebreid onder de 
aandacht te brengen van mensen die 
actief onze producten verhandelen.
Tijdens de jaarvergadering van UNCGFL 
hoorden we duidelijk dat ook in Frankrijk 
een maatschappelijk debat over de korte 
keten aan de gang is. De aanwezige 
groothandelaars voerden er geanimeerde 
discussies over hun plaats in die keten. 
Dit maatschappelijk debat is voor onze 
West-Vlaamse producten erg belangrijk. 
Een korte keten wordt snel vernauwd tot 
lokaal product, maar een Fransman ziet 
een product als lokaal als dit product van 
Franse oorsprong is. Dat dit product dan 
een weg van soms meer dan 1.000 km 
heeft afgelegd, laat men dikwijls buiten 
beschouwing. Terwijl onze producten 
vaak slechts een 50-tal km nodig hebben 
om bijvoorbeeld de groothandelsmarkt 
in Lomme nabij Rijsel te bereiken, en 
dus voor de Franse retail en consument 
veel “lokaler” zijn dan de oorsprong laat 
vermoeden. Met deze en andere verkoop-
argumenten maakten de vertegenwoor-
digers van de REO Veiling in Boedapest 
de grossisten attent op de commerciële 
en duurzame troeven van Flandria en 
Tomabel.

ITALIË
Samen met VLAM en Belgische 
exporteurs was onze veiling eveneens 
op werkbezoek in Noord-Italië en de 
Balkan met als doel meer Belgisch 
product in de winkelrekken van deze 
regio’s te krijgen. Naast onze bezoeken 

aan plaatselijke vroegmarkten en 
groentewinkels, hadden we er ook 
gesprekken met lokale retailers. 
Wat opviel was dat er relatief weinig 
Belgisch product te vinden is in beide 
regio’s. Italië is uiteraard zelf een grote 
leverancier van verse levensmiddelen. 
De mogelijkheden tot export naar 
deze markt zijn daarom beperkt tot 
enkele maanden. Uit analyse van de 
exportcijfers blijkt dat er desondanks 
toch vrij veel West-Europees product 
richting Italië gaat. De tomatenexport 
vanuit Nederland is een voorbeeld van 
exportmogelijkheden richting Noord-
Italië. Onze Italiaanse gesprekspartners 
haalden vooral de goedkopere en 
efficiënte logistiek plus de expertise 
vanuit Nederland aan als belangrijkste 
redenen om bij onze noorderburen 
aan te kopen. De REO Veiling 
anticipeert daarop door samen met de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
(POM) en West-Vlaamse exporteurs 
werk te maken van een duurzame 
transportcorridor richting Noord-Italië. 
Op dit punt hebben we overigens al 
flink wat ervaring ontwikkeld. Immers, 
onze veiling speelt sinds eind 2012 
een voortrekkersrol in een gelijkaardig 
initiatief richting Venlo, met name de 
shuttledienst ‘Oost West Poort’ die 
vorig jaar 7.576 palletten met verse 
REO producten naar het Nederlandse 
Venlo transporteerde. Het geslaagde 
transportproject werd trouwens in 
2014 met zilver gehonoreerd tijdens de 
uitreiking van de Transport & Logistics 
Awards door MMM Business Media.

REO VEILING > MARKTPROSPECTIES

Niet alleen de Vlaming maar ook de Europeaan 
is een afnemer van onze producten. Naast een 

uitbreiding van onze marktpositie in eigen land 
doet onze veiling daarom ook marktverkenningen 
buiten België. In het voorjaar waren we nadruk-

kelijk aanwezig op onze kernmarkten Duitsland 
en Frankrijk. We ervaarden ter plaatse dat elk land 
of elke regio een specifieke aanpak vereist. Onze 
recente marktprospecties helpen ons een gericht 
aanbod van producten en verpak kingen voor elke 
afzetmarkt te ontwikkelen.

Op de vroegmarkt van Milaan werd Flandria prei gespot en op de vroegmarkt in 
Bologna (foto) ontdekten we wortelen, kolen, witloof en eveneens prei van bij ons.

Op Fruit Logistica toonden REO voorzitter Rita Demaré en Anneleen Leon 
van VLAM in primeur onze nieuwe verpakking voor Flandria prei.
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OPROEP > REO VEILINGREO VEILING > BEURSDEELNAME

Ook op Het Salon werd gekookt. In 
samen werking met de organisatoren 
van de vakbeurs lieten we gedurende 
de drie beursdagen de bezoekers  
uit  gebreid proeven van de gezonde  
kwaliteiten van jullie producten. Onze 
gastkok en Smaak-ambassadrice  
Ellen Vauterin serveerde niet alleen  
prei-, tomaat- en witloofsoep, maar ook 
 een slaatje van gegrilde prei, tortilla 

met sla en tomaat, stoverij à la Jeroen 
Meus met witloof salade en frietjes van 
knol selder, stoofschotel met tomaat en 
wortel, samen met rundvlees tataki met 
zoutzuur van wortel, wittekool en tomaat. 

Het succes nummer was dunne lende met 
wit van prei en venkel. Omwille van de 
grote interesse geven we hier graag het 
recept mee. Smakelijk!

De REO Veiling kijkt tevreden 
terug op haar deelname aan 
het Salon voor Land- en Tuin-
bouw dat tijdens het eerste 
weekend van maart plaats had 
in de Expo Hallen te Roeselare. 
Met onze aanwezigheid op de 
regionale vakbeurs gaven we 
niet alleen meer zichtbaarheid 
aan Flandria, Tomabel en Fine 
Fleur, maar lieten we ook het 
brede publiek uitgebreid  
proeven van onze groenten.

Het Salon proeft  
REO groenten

FRIETJES VAN KNOLSELDER
Het 18de Salon voor Land- en Tuinbouw 
groepeerde ruim 100 exposanten op 
10.000 m² expositieruimte. Het viel op 
dat er nauwelijks specifieke toeleveran-
ciers voor de tuinbouw deelnamen aan 
de 2-jaarlijkse vakbeurs. In het algemeen 
kan je ook zeggen dat Het Salon steeds 
meer het vaktechnische aspect van de 
tuinbouwsector loslaat en in de plaats de 
klemtoon verlegt naar plattelandsbele-
ving, landbouweducatie, streekproducten, 
agrarisch erfgoed of countrylife. Deze 
recente verruiming van beursthema’s 
lokte een breed consumentenpubliek, 
waaronder heel wat jonge gezinnen met 
kinderen. Onze keuze om niét met een 
klassieke beursstand aanwezig te zijn  
op Het Salon, maar expliciet in te zetten 
op een originele productpresentatie en 
kookdemo’s was dan ook de juiste optie.

Op een centrale plaats vlakbij de ingang 
van de vakbeurs creëerden we een op- 
 vallende groentedecoratie. Onze ‘groente- 
salon’ kreeg veel belangstelling. Onze kleur- 
rijke ‘groentezetel’ werd heel frequent ge- 
fotografeerd door zowel bezoekers, lokale 
als vakpers. Na Het Salon werden de 
groenten ter beschikking gesteld van het 
Mannahuis in Roeselare. In het Manna-
huis koken vrijwilligers elke werkdag een 
gezond middagmaal voor kansarmen.

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
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COLOFON

Dunne lende met  
wit van prei en venkel
Ingrediënten voor 4 personen:
800 g dunne lende / 3 stengels prei / 1 venkel / 1 eetlepel venkelzaad / 2 dl kalfsfond /  
2 dl room / 1 dl witte wijn / olijfolie / peper en zout

Bereiding:
✔ Verwarm de oven voor op 170°C.

✔ Verwijder indien nodig vet en zenuwtjes van het vlees.

✔ Snij de prei in ringen en was ze zorgvuldig. 

✔ Snij de venkel in stukken. 

✔ Stoof de prei en venkel in olijfolie.

✔ Voeg het venkelzaad, de fond en de room toe.

✔ Stoof 15 min. en breng op smaak met peper en zout.

✔ Korst de dunne lende aan in de pan en laat dan  

 nog 10 tot 15 min. verder garen in de oven.  

 Het vlees moet rosé blijven!

✔ Snij het vlees in plakken en leg in de saus.

Gezocht:
archiefstukken
De REO Veiling werd op 12 juli 1942 
officieel opgericht als een telersvereniging 
onder de vorm van een coöperatieve 
vennootschap en bestaat in 2017 dus 75 
jaar. Twintig pioniers stonden aan de wieg. 
Op 21 november 1944 werd de eerste 
veildag gehouden in de loods van een 
aardappelhandelaar in het stadscentrum 
van Roeselare. Voor die eerste veildag, 
kort na de bevrijding, was 21 ton groenten 
aangevoerd. Wat klein begon in het 
hart van West-Vlaanderen is vandaag 
een modern en efficiënt afzetapparaat 
van kwaliteitsgroenten en –fruit voor 
de Europese versmarkt. De boeiende 
geschiedenis van onze veiling willen we 
bundelen en tot een blijvende herinnering 
maken door het verleden van onze 
coöperatie te verbinden met de toekomst 
in een jubileumpublicatie die wordt 
uitgegeven naar aanleiding van 
75 jaar REO Veiling.

De jubileumpublicatie situeert de 
bedrijfsgeschiedenis van onze veiling 
tegen de achtergrond van de globale 
ontwikkelingen van de vollegronds- en 
glastuinbouw gedurende de voorbije eeuw 
in West-Vlaanderen. De jubileumuitgave 
wordt niet alleen onderbouwd met kennis 
van geschiedenis en historische feiten, 
maar ook met gevoel voor verhaal en 
beleving. We willen het verleden op een 
persoonlijke en geloofwaardige manier 
tot leven brengen met ‘storytelling’ 

en betrouwbare getuigenissen van 
personen die zelf de geschiedenis van 
75 jaar REO Veiling en 100 jaar West-
Vlaamse tuinbouw hebben gemaakt. 
Hun anekdotes en portretten zullen even 
gevarieerd zijn als er smaken bestaan! 
In dit opzicht wordt de jubileumuitgave 
tevens een rijk geïllustreerde publicatie 
die de geschiedenis van de REO Veiling 
en de West-Vlaamse tuinbouw in beeld 
brengt met gevoel voor verhaal en 
beleving.

Een redactieteam startte onlangs 
met de eerste voorbereidingen voor 
de jubileumpublicatie. De volgende 
stap is de inzameling van waardevolle 
archiefstukken, zowel oude foto’s en 
originele documenten als authentieke 
filmbeelden. Het redactieteam doet in 
die zin een oproep aan iedereen om 
bruikbaar en geschikt archiefmateriaal 
ter beschikking te stellen. Na het 
digitaliseren van het aangereikte 
materiaal worden de originele stukken 
teruggegeven aan de eigenaar. We 
hopen op veel respons! Waarvoor reeds 
onze oprechte dank.

Meer informatie bij Herwig Willaert, 
verantwoordelijke communicatie 
op de REO Veiling, 051 23 12 10 of 
herwig.willaert@reo.be. Hij is tevens 
verantwoordelijk voor de inzameling van 
het aangeboden archiefmateriaal.

Flandria 
proeven op  
de winkel-
vloer
Proevertjes aanbieden op de win-
kelvloer is een attractieve manier 
om consu menten een aangename 
winkelbeleving te geven. Consumen-
ten ter plaatse laten proeven is ook 
ideaal om hen direct te overtuigen 
van de kwaliteit, de smaak en het 
gebruik van Flandria groenten. Op 
die manier worden de consumenten 
op de winkelvloer aangemoedigd om 
voor Flandria producten te kiezen op 
het moment dat ze hun aankopen 
doen. De origi nele recepten van de 
degustaties nodigen bovendien de 
consumenten uit om thuis nieuwe 
groentecombinaties uit te testen. 
Voor die redenen organi seert 
VLAM opnieuw wokproeverijen met 
seizoens groenten uit de Flandria 
korf in de grote winkelpunten van 
Carrefour, Colruyt, Delhaize en 
Champion in zowel Vlaanderen als 
Wallonië. In de super markten van 
deze distributie ketens wokken hos-
tesses op vrijdag en zaterdag met 
Flandria groenten in de buurt van de 
groente- en fruitrayon. Tot juni gaat 
komkommer met tomaat in de wok. 
Tijdens de zomer komen courgette, 
aubergine en paprika aan bod. Vanaf 
begin september tot halfweg oktober 
staan bloemkool en broccoli in de 
kijker. Op www.mijnflandria.be vind 
je de volledige lijst met de concrete 
data en adressen voor de geplande 
wokdemo’s.



 

wist je dat …
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Onlangs viel het Jaarverslag 2014  van 
de REO Veiling in jullie brievenbus. Omdat 
jullie, REO producenten, de beste ambassa-
deurs zijn om een gezicht te  geven aan de 
REO producten, illus treerden we de voor- en 
achterkant van het jaarverslag met foto’s 
van REO producenten. 

Deze keuze toont tegelijk onze waardering 
voor jullie betrokken heid en inspanningen 
binnen onze veilingcoöperatie. Nogal wat 
REO producenten vroegen inmiddels bij 
onze afdeling productie welke collega’s 
zich als ‘fotomodel’ engageerden voor  ons 
Jaarverslag 2014. We stellen ze graag aan 
jullie voor.

namen noemen

> Wist je dat REO producent Hans Vandewalle 
een voortreffelijk ambassadeur voor witloof 
was toen het 7de Specialisatiejaar van 
Hotelschool Ter Duinen onlangs bij hem 
op bedrijfsbezoek kwam. Hans vestigde 
de aandacht van de 28 toekomstige koks 
op het arbeidsintensieve karakter van de 
witloofteelt.

> Wist je dat REO Actueel een jonge broer 
heeft: Prei Actueel. Het eerste nummer was 
op 5 februari via ons extranet beschikbaar 
voor elke REO preiteler. In Prei Actueel 
bundelt onze afdeling kwaliteit waardevolle 
informatie ter ondersteuning van de kwali-
teit van de prei op onze veiling.

> Wist je dat de externe controle op onze 
veiling met betrekking tot de certificaten 
ISO 22000, IFS en QS op 24 maart werd 
afgesloten met een positief resultaat. We 
danken iedereen voor zijn inzet en spontane 
medewerking.

> Wist je dat onze veiling op maandag 30 
maart de eerste van miljoenen courgettes 
verkocht. Binnen de sortering 16 stuks trok 
Johan Dejonckheere uit Torhout het nieuwe 
teeltseizoen op gang.

> Wist je dat REO producent Lieven Dejonghe 
uit Westrozebeke samen met zijn echtgenote 
Bea in het mei-nummer van Nest onze krop-
sla promoten. Je leest de mooie bedrijfsre-
portage in de rubriek Country Living.

> Wist je dat er volgend jaar een interna-
tionaal tomatencongres plaats heeft in 
Antwerpen. Op woensdag 13 en donderdag 
14 april 2016 staan academische zittingen 
op de agenda, gevolgd door een praktijkdag 
met bedrijfs-bezoeken op vrijdag 15 april 
2016. Noteer de data!

> Wist je dat de REO Veiling al 10 jaar trouw 
lid is van Global GAP. Onze veiling en LAVA 
zijn de enige twee Belgische organisaties 
die al zo lang lid zijn.

Van links naar rechts: Marnik Vanackere uit Moorslede (prei), Els Desmet (echtgenote van Wim Vandeputte) uit Eernegem (tomaat), Stefaan Pype 
uit Westrozebeke (sla), Patrick Braeckevelt uit Zwevezele (champignon), Geert Bridelance uit Pittem (aardbei) en Sabine Naert (echtgenote van Dirk 
Debusschere) uit Meulebeke (witloof).

REO VEILING > PRODUCENTEN


