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woord van de voorzitter 
Beste lezer

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het 
zwoel buiten. Er wordt onweer voor-
speld. Vooral in West-Vlaanderen. Zullen 
deze onweersbuien eindelijk zorgen 
voor wat deugddoende regen waar 
de meeste teelten nood aan hebben? 
Betekent dit eindelijk even verademen 
in een zomer met extreme zorgen en 
dus extra werk om onze teelten tot een 
goed einde te brengen? Zeker voor de 
teelten met seizoencontracten zal dit 
even op adem komen zijn. Beregenen 
kan zorgen voor betere kwaliteit en 
meer productie. Maar bij contract-
teelten is geen enkele vergoeding voor 
het meer werk en de meerkost voorzien 
voor de producent. Dit in tegenstelling 
met de versmarkt waar extreem droge 
zomers kunnen zorgen voor momenten 
van schaarste en dus betere prijzen. 
Vroeger hadden de weersomstandig-
heden op regionaal niveau reeds een 
invloed. Nu moet het al op Europees 
niveau droog en warm zijn om effecten 
te voelen. Deze zomer merken we daar 
duidelijk de gevolgen van. Vele groenten 
haalden in de voorbije maanden goede 
prijzen in vergelijking met de voor-
gaande jaren.
Willen we regen of niet? Willen we 
warm weer of niet? Gelukkig moeten 
wij, producenten, die vraag niet beant-
woorden. We kunnen enkel nemen wat 
komt. Het weer bepaalt echter mee ons 
inkomen. Het bepaalt mee de vraag van 
de consument en het aanbod van ons 
product op de Europese markt.

Inzicht krijgen in de totale vraag en 
aanbod van groenten en fruit blijft 
een uitdaging. Op het internationale 
congres Prognosfruit hoorde ik de 
voorspellingen van de appelen- en 
perenoogst voor het komende seizoen. 
Een ganse dag kregen we uitleg over 
de consumptie, commercialisatie en 
oogstramingen van appelen en peren 
in Europa, en bij uitbreiding de wereld. 
Peren van Italië worden uitgevoerd 
naar Noord-Afrika. Peren van België 
en Nederland worden dan weer in- 
gevoerd in hetzelfde Italië. Uiteraard 
betreft het andere variëteiten. Maar 
toch beïnvloeden deze productstromen 
de uiteindelijke prijs voor ons, produ-
centen. Wie kan hier het aanbod 
perma nent afstemmen op de vraag? 
Als dit lukt, is het inderdaad niet 
moeilijk om te commercialiseren 
tegen een goede prijs voor iedereen. 
Blijft echter dat zowel de vraag als 
het aanbod bij verse groenten en fruit 
beïnvloed worden door het weer. Alvast 
komkommers, courgettes of aardbeien 
toonden in de voorbije maanden aan 
welke invloed een onbalans van enkele 
procenten heeft op vraag en aanbod, 
en dus op de prijsvorming voor deze 
producten.
De ganse zomer werden we geconfron-
teerd met de kernvraag van onze land- 
en tuinbouw: krijgen we als producenten 
van land- en tuinbouwproducten een 
eerlijke prijs voor onze producten en 
zijn onze bedrijven leefbaar? De vraag 
van elke land- en tuinbouwer met zijn 
gezin naar een doorsnee inkomen is 
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een rechtmatige vraag. Het is belang-
rijk duidelijk te definiëren voor welke 
markt we willen produceren. Het 
terugplooien op alleen de Belgische 
markt is voor de totale Belgische land- 
en tuinbouw, en zeker voor onze sector, 
geen optie. Voor vele sectoren zou dit 
een stopzetting betekenen van veel 
actieve bedrijven. Vanuit een duidelijk 
gedefinieerde markt kunnen we werken 
aan een toekomstgerichte verbetering 
voor onze sector. Als telers van verse 
groenten en fruit, worden we van ouds-
her in perioden geconfronteerd met 
moeilijke prijsvorming. Wanneer deze 
perioden te lang duren, kan dit heel 
pijnlijk zijn. Acties vanuit de landbouw-
organisaties om dit te melden aan de 
wereld rondom ons, zijn noodzakelijk. 
De acties van de Bretoense varkens-
houders tijdens de voorbije weken 
toonden echter aan dat het belangrijk 
blijft om de markt waarop men actief 
is met realisme in te schatten. Anders 
bestaat het risico om de productie vol-
ledig los te koppelen van de vraag, met 
alle gevolgen van dien.
Als veiling, als coöperatie van telers, 
mogen we niet op onze lauweren rusten. 
Vorige maand werd in de raad van 
bestuur de commercialisatie van onze 
producten tijdens de eerste helft van 
dit jaar uitgebreid toegelicht. Hierbij 
was het belangrijk vast te stellen dat 
de intensieve samenwerking tussen 
de REO Veiling en onze exporthandel 
voor heel wat producten verrassend 

nieuwe markten opende. Het was dan 
ook pijnlijk om tijdens de voorbije weken 
in de media de dooddoener te lezen dat 
ook de groente- en fruitveilingen er 
niet in slagen om de producten steeds 
tegen een goede prijs in de markt te 
zetten. Meteen worden onze coöpera-
ties terug in vraag gesteld. Weet 
echter dat groenteveilingen, maar ook 
andere coöperaties, net ontstaan zijn 
in moeilijke perioden. De belangrijkste 
motivatie was de marktomstandig-
heden te veranderen. Onze ouders en 
grootouders geloofden erin om via de 
kracht van samenwerking oneerlijke 
handelspraktijken het hoofd te bieden 
en zo te komen tot een eerlijker handel, 
en dus een correcte prijs voor het land- 
en tuinbouwproduct.
Onze sterkte als teler is produceren, 
met alle vakkennis en passie die we 
hebben een goed en kwaliteitsvol pro-
duct te telen en in de markt te zetten. 
De intensieve samenwerking tussen 
producentengroepen en de commerciële 
afdeling van onze veiling zorgt ervoor 
dat we permanent luisteren naar de 
markt. De sterktes van voorverkopen, 
het inzetten van alternatieve verpak-
kingen, het communiceren van alterna-
tieve vragen,… tonen de flexibiliteit van 
onze coöperatie en haar producenten. 
Kijk naar de diverse teeltgroepen die 
ontstaan zijn rond het kwaliteitsmerk 
Fine Fleur, de succesvolle voorverkopen 
of het reeds 20-jarig bestaan van  
Tomabel en Flandria. Dit alles toont 

aan hoe producenten dagelijks ingaan 
op de specifieke vragen van de markt 
om telkens opnieuw kwaliteitsvolle 
producten voor de klok te brengen. 
Producten die de uitdaging aandurven 
met iedere Europese concurrentie. 
Al deze zaken zorgen voor een grote 
betrokkenheid van onze telers bij de 
markt.
Uiteraard kunnen we niet voorkomen 
dat de markt af en toe in onevenwicht 
is waardoor ook wij geconfronteerd 
worden met moeilijke prijzen. Elk  
moment van moeilijke prijsvorming 
er één teveel. Wat we in zo’n periode 
evenwel duidelijk vaststellen, is dat 
telers die betrokken zijn bij wat in hun 
veiling gebeurt, ook gemakkelijker een 
moeilijke periode overbruggen. Weet 
dat je er als producent in zo’n perioden 
niet alleen voor staat. Daarom mijn  
oproep om zoveel mogelijk informatie 
die onze veiling aanreikt, op te nemen 
en bij vragen niet te aarzelen om de 
mensen van onze veiling te contacteren. 
Iedereen, elke producent, is belangrijk 
in onze coöperatie!

Rita Demaré
Voorzitter
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WOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

Deze foto werd in de jaren ’50 gemaakt tijdens een wandelvoordracht met 
West-Vlaamse ‘hoveniers’. De telers bekijken de plantengroei in de ‘koesje-
bakken’: kleine platte kweekserres, meestal gebouwd met betonnen platen en 
 een ruit in een houten kader. ‘Koesjebak’ komt uit het Ieperse dialect. In het 
typisch West-Vlaamse dialectwoord hoor je ‘coucher’: de Franse vertaling van 
‘slapen’. De producenten legden ’s avonds hun ‘koesjebakken’ toe om de jonge 
plantjes ‘te slapen te leggen’ in een beschermde omgeving tegen slecht weer. 
Beschermde teelt avant la lettre!

Zoveel aardbeiplanten bewaarde de REO Veiling 

van 19 november 2014 tot 5 augustus 2015 voor 

haar producenten. Met dit cijfer was de beschik-

bare koelruimte ook dit jaar volledig ingevuld. 

Areaaluitbreiding en specialisering bij onze aard-

beientelers zorgen voor een groeiende vraag naar 

meer koelruimte voor het bewaren van uitgangs-

materiaal. In de ‘tunnelloods’ worden daarom 

5 bijkomende bewaarfrigo’s gebouwd die tegen 

november gebruiksklaar zijn. Daarmee begint het 

nieuwe bewaarseizoen op de REO Veiling met een 

verhoogde koelcapaciteit tot 8 miljoen aardbei-

planten. De REO Veiling bevestigt op die manier 

haar rol van belangrijke dienstverlener voor haar 

producenten.

4.963.480
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MAANDCIJFERS JANUARI - JUNI 2015 > AANVOERGEGEVENS

 januari - juni 2015    januari - juni 2014 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Prei Bs/Kg 40.270.673 0,421 16.957.286 31.200.915 0,227 7.097.170
Serresla St 27.047.926 0,313 8.453.859 28.751.444 0,255 7.333.174
Losse tomaat Kg 9.662.796 0,845 8.160.433 8.192.891 0,864 7.078.981
Aardbei  Po 5.379.994 1,382 7.434.167 4.781.162 1,207 5.769.784
Champignon Kg 4.213.103 1,532 6.454.776 4.931.013 1,429 7.047.943
Witloof Kg 9.985.706 0,641 6.403.016 9.828.360 0,399 3.923.183
Komkommer St 15.448.600 0,254 3.930.387 15.772.600 0,209 3.298.090
Trostomaat Kg 3.293.353 0,950 3.130.246 2.899.743 0,829 2.403.902
Courgette St/Kg 11.117.704 0,208 2.314.890 11.889.987 0,192 2.281.489
Witte kool St 3.011.350 0,507 1.527.075 3.368.708 0,319 1.074.394
4de Gamma Kg/St 1.282.837 1,098 1.408.797 1.176.772 1,018 1.198.269
Veldsla Kg 327.032 3,953 1.292.858 418.617 2,071 866.799
Knolselder St 5.090.769 0,247 1.259.829 5.095.820 0,377 1.923.230
Peterselie Bs 2.476.620 0,301 745.522 2.618.020 0,269 702.983
Aardappel Kg 1.373.290 0,394 540.702 1.390.355 0,253 351.181
Bloemkool St 792.592 0,650 514.951 948.857 0,741 702.785
Multicolor St 1.156.568 0,421 486.605 1.433.312 0,480 688.299
Groene selder St/Bs 1.129.088 0,412 465.487 1.168.696 0,356 416.171
Baby Leaf Kg/Ds 148.162 3,011 446.131 170.724 3,057 521.823
Lollo Bionda St 900.466 0,482 433.723 1.057.352 0,236 249.495
Witte asperge B/S/K 105.817 4,041 427.556 102.010 3,189 325.336
Groen eikenblad St 920.352 0,420 386.970 746.724 0,323 241.479
Oesterzwam Kg 107.953 3,326 359.021 92.289 3,364 310.463
Spruitkool Kg 702.095 0,475 333.145 666.657 0,489 326.241
Rodekool St 1.147.662 0,263 301.493 1.339.667 0,487 652.067
Peer Kg 464.271 0,501 232.615 525.213 0,530 278.451
Savooikool St 430.826 0,528 227.490 359.007 0,270 97.033
Krulandijvie St 281.214 0,708 199.080 287.048 0,625 179.325
Rood eikenblad St 528.374 0,369 194.805 499.564 0,303 151.194
Broccoli Kg 185.829 1,047 194.503 292.379 0,968 282.959
Lollo Rossa St 447.060 0,378 168.842 484.036 0,240 116.376
Knolvenkel St 297.379 0,523 155.637 283.451 0,508 143.884
Struikboon Kg 35.234 4,097 144.359 42.782 3,772 161.356
Wortelen per bussel Bs 239.108 0,571 136.536 318.450 0,473 150.735
Framboos Ds 109.435 0,993 108.638 24.120 0,868 20.947
Spinazie Kg 73.973 1,419 104.941 63.144 1,044 65.944
Groene asperge B/S/K 31.776 3,020 95.965 32.632 2,392 78.049
Appel Kg 234.603 0,362 85.000 168.873 0,492 83.120
Andijvie breedblad St 173.348 0,431 74.741 237.034 0,288 68.349
Keukenraap B/S/K 159.010 0,441 70.115 55.219 0,441 24.335
Tuinkers Ds 101.173 0,567 57.388 135.379 0,389 52.651
Aubergine Kg 62.903 0,870 54.696 51.328 1,011 51.899
Winterbloemkool St 84.716 0,635 53.774 91.962 0,520 47.790
Radijs Bs 210.915 0,211 44.596 317.337 0,130 41.365
Serresnijboon Kg 17.524 2,434 42.657 28.191 1,683 47.458
Schorseneer Kg 101.165 0,365 36.936 58.202 0,397 23.127
Zilverui Bs 107.268 0,289 30.953 120.165 0,191 22.893
Kervel Bs 43.713 0,414 18.084 48.790 0,275 13.436
Kerstomaat Ds 20.912 0,486 10.154 33.264 0,352 11.703
Radicchio Kg 6.968 1,119 7.800 20.208 1,743 35.223
Paprika Kg 3.710 1,685 6.250 7.404 1,960 14.512
Openlucht sla St 20.160 0,226 4.553 0 0,000 0
Augurk Kg 400 1,581 632 65 2,026 132
Ijsbergsla St 160 0,140 22 1.699 0,650 1.104
Witte selder St 0 0,000 0 270 0,850 230
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REO VEILING > INTERVIEW

TACO streeft naar  
gewasoptimalisatie

Hoe verliep de opstart van TACO?
Luc De Reycke: “Op 1 juli 2009 gingen 
Rudi en ikzelf effectief aan de slag als 
TACO voorlichters. Liesbet is twee jaar 
later toegetreden als teeltbegeleider. 
Mede door de goede voorbereiding 
van de projectpartners liep de opstart 
van TACO vlot van stapel. Het nieuwe 
initiatief was nochtans geen evidentie. 
Voorlichting in de vollegrondsgroente-
teelt kenden de REO producenten 
alleen vanuit fyto- en zaadbedrijven, 
of de vroegere teeltbegeleiding van 

Luc De Reycke, Rudi Vandewiele en Liesbet Bruyneel zijn 
drie gekende gezichten op de tuinbouwbedrijven van de REO 
producenten. De teeltbegeleiders van TACO komen er over de 
vloer om een antwoord te geven op de groeiende vraag naar 
individuele en neutrale teeltvoorlichting. In onze interview
reeks stellen we, na Aucxis, graag TACO aan jullie voor.  
De TelersAdviesCoöperatie (TACO) werd in 2009 opgericht. 
De REO Veiling stond destijds aan de wieg van TACO samen 
met Inagro, PCG en INGRO.

Vlnr.: teeltvoorlichters Rudi Vandewiele, Liesbet Bruyneel en Luc De Reycke, 
samen met TACO voorzitter en gedeputeerde Bart Naeyaert.

de REO Veiling. Deze werd niet ge factu-
reerd terwijl TACO onafhanke lijke betaalde 
voorlichting geeft. Telers zeiden in het 
begin dikwijls: “Voordien was het gratis 
en nu moet ervoor betaald worden”.

Voor de opstart van TACO werd een  
economische inschatting gemaakt  
van het aantal prestaties die zouden 
kunnen of moeten geleverd worden.  
In het eerste werkjaar en daarna werden 
de vooropgestelde ramingen telkens 
gehaald. Drie maanden na de opstart 

deden reeds honderd produ centen een 
beroep op onze dienstverlening en ons 
klantenbestand bleef continu groeien. 
We tellen vandaag 270 klanten.”

Het is een vaste groep van  
trouwe klanten?
Rudi Vandewiele: “Inderdaad. We 
behouden elk jaar meer dan 95% van 
onze klanten. We stellen ook vast dat 
een moeilijke prijsvorming voor het 
pro duct niet onmiddellijk zorgt voor 
een uitval van klanten. We merken 
wel dat sommige klanten op dergelijke 
momenten kritisch omgaan met teelt-
begeleiding. Er wordt dan meer gebeld 
of een bedrijfsbezoek wordt uitgesteld. 
Dit is niet altijd de juiste keuze. Aan 
de andere kant willen we ons als voor-
lichters ook niet opdringen.
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INTERVIEW > REO VEILING

Eigenlijk is er zelden discussie over 
de kostprijs van het gegeven advies. 
De twijfel over de haalbaarheid van de 
kostprijs van teeltbegeleiding speelt 
vooral bij het eerste contact als klant 
van TACO. Maar weet dat de kostprijs 
van een misoogst of het herstellen van 
wat fout liep, heel wat meer kost dan 
een werkbezoek van een voorlichter.”

Geven jullie advies per regio  
of specialiseren jullie zich in  
thema’s of teelten?
Luc De Reycke: “We geven hoofdzakelijk 
teelttechnisch maar soms ook econo-
misch advies over diverse aspecten rond 
de teelt van openluchtgroenten. In de 
winter en het voorjaar gaan we naar de 
producenten voor een bespreking van 
de teelten, zowel naar de tijdstippen van 
zaaien, planten en oogsten, als naar de 
rassenkeuze. Op het vlak van bemesting 
geven we perceelsgericht advies. 
Gedurende het teeltseizoen worden de 
productievelden opgevolgd en geven we 
teeltinformatie over gewasbescherming, 
beregening en andere teeltaspecten. 

We zorgen dus voor een optimalisatie 
van de teelt en hebben daarbij evenzeer 
aandacht voor de economische factor. 
Doordat we veel percelen met een-
zelfde gewas in één week te zien krijgen, 
kunnen bepaalde teelttechnische vragen 
van producenten vrij eenvoudig tele-
fonisch worden beantwoord. Voor een 
advies rond het al dan niet bijbemesten 
of beregenen, is een bedrijfsbezoek ter 
plaatse aangewezen.”

Liesbet Bruyneel: “Het is onmogelijk om 
in alle markten thuis te zijn. Daarom 
specialiseren we ons bewust in teelten. 
Luc is gespecialiseerd in prei, sla,  
andijvie en venkel in openlucht. Rudi 
in koolgewassen, courgettes en selder. 
Als onderzoeker van het proefcentrum 
te Kruishoutem had ik het meeste 
ervaring in prei en kolen. Dit is ook een 
combinatie die vrij veel voorkomt op 
de West-Vlaamse tuinbouwbedrijven. 
Daarom neem ik prei en bloemkool 

voor mijn rekening. Ondertussen groeit 
de vraag van pro ducenten naar teelt-
begeleiding in zowel selder als cour-
gettes, onder bescherming en in open- 
lucht. Op vraag van de REO Veiling  
werd in 2013 ook teeltbegeleiding 
in veldsla opgestart. Deze meestal 
beschutte teelt kent een aantal typische 
problemen die vragen naar specifieke 
antwoorden. Ik wil me hier verder in  
verdiepen en dit als spe cialisatie op- 
nemen. Via de teelt begeleiding van  
courgettes en veldsla geeft TACO nu  
ook deels voorlichting in teelten  
onder glas.”

Hoeveel kost de teeltbegeleiding 
van TACO?
Rudi Vandewiele: “Er zijn twee moge-
lijkheden. De telers kiezen ofwel voor 
een basispakket ofwel voor een vaste 
op volging. Een basispakket kost 
200 euro per jaar. Een basispakket 
omhelst anderhalf uur teeltbegeleiding 
die kan bestaan uit veldbezoeken,  
maar ook uit het opstellen van een  
teelt- of bemestingsplan.  

Daarnaast ontvangt de teler via mail 
op regelmatige basis de TACO-nieuws-
berichten tijdens het groeiseizoen. Deze 
 berichten worden per teelt(groep) op-
gesteld op het moment dat het relevant 
is voor de desbetreffende teelt. Produ- 
centen met een basispakket kunnen 
bovendien telefonisch vragen stellen.

Een tweede optie is een vaste opvolging 
voor telers die willen dat hun percelen 
twee-, drie- of vierwekelijks worden 
bezocht. De tijd die daarvoor nodig is, 
wordt in rekening gebracht. In dit geval 
werken we tegen een tarief van 80 euro 
per uur.  Na ieder bezoek wordt een 
verslag opgesteld en doorgemaild  
naar de teler.

De facturen van TACO kunnen inge-
bracht worden in de GMO. Via deze 
tussenkomst wordt uiteindelijk maar 
40 euro per gepresteerd uur betaald 
door de teler. Dit bedrag van 40 euro 

kan bovendien worden ingeschreven  
als onkost bij het bepalen van het  
belastbaar inkomen.”

Op welke manier wil TACO meer 
toegevoegde waarde bieden voor 
de sector, de REO Veiling en haar 
producenten?
Bart Naeyaert: “Teeltvoorlichting is geen 
exacte wetenschap. Maar ik ben ervan 
overtuigd dat via de knowhow van de  
voorlichters, de ondersteuning van de 
stichtende projectpartners en bijscho-
ling een duidelijke meerwaarde wordt 
geboden in het streven naar gewas-
optimalisatie met oog voor economische 
factoren. De voorlichters van TACO willen 
niet alleen met een grote gedreven heid 
zich verder bekwamen in hun teeltspe-
cialisaties, maar willen eveneens een 
grotere meerwaarde kunnen bieden rond 
kostprijsanalyses, een analyse van de 
werkprocessen op het bedrijf en andere 
economische aspecten van de bedrijfs-
voering, zodat een teler ook daar een 
rendabel inkomen kan uithalen.

Voor onderzoekers, voorlichters en 
mensen die dichter bij de markt staan, 
is het belangrijk op regelmatige tijdstip-
pen een forum te hebben om wederzijds 
ervaringen en informatie uit te wisselen. 
Vanuit TACO is zo’n wisselwerking ge-
groeid tussen de afzet en de proeftuinen. 
Maandelijks is er overleg waarbij de REO 
Veiling en INGRO bepaalde aspecten 
vanuit de afzet doorgeven aan de onder-
zoekers van Inagro en PCG. Uiteraard 
gebeurt ook het omgekeerde.

Daarnaast zijn de voorlichters van TACO 
ook nog betrokken bij het opstel len van 
het onderzoeksprogramma van de proef- 
tuinen en het overleg naar erken ningen bij 
kleine teelten. In de voorbije jaren heeft 
TACO goede contacten opgebouwd met 
telers, afzet, proeftuinen en andere 
partners. We verwachten via het ver-
sterken en verder uitdiepen van dit net- 
werk evenzeer een meerwaarde te kunnen 
leveren naar de klanten van TACO.”

<< Weet dat de kostprijs van een misoogst of het  
herstellen van wat fout liep, heel wat meer kost  

dan een werkbezoek van een voorlichter.” >>
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REO VEILING > PROCLAMATIE

ACTIEPLAN
‘Duurzaam ondernemen’ is een proces 
waarbij ondernemingen vrijwillig streven 
naar verbeteringen op bedrijfs- en maat-
schappelijk vlak door op systematische 
wijze economische, milieu- en sociale 
overwegingen op een geïntegreerde en 
coherente manier in hun gehele bedrijfs-

voering op te nemen, waarbij overleg 
met stakeholders of belanghebbenden 
van de onderneming deel uitmaakt van 
dit proces. “Als je bepaalde duurzame 
ontwikkelingen in uw bedrijf wil aan-
pakken, heb je best een kapstok als  
het Charter Duurzaam Ondernemen.  
Het Charter is immers een hulpinstru-
ment om duurzaam ondernemen con-  
creet vorm te geven en te werken aan 
continue verbeteringen van de bedrijfs- 
prestaties op milieu, sociaal en econo-
misch vlak. Via het ondertekenen van 
het West-Vlaams Charter Duurzaam 
Ondernemen engageren bedrijven en 
organisaties zich om een actieplan te 
realiseren rond 10 thema’s. Aan deze 
thema’s worden jaarlijks concrete doel- 
stellingen en initiatieven gekoppeld, 
waarop de bedrijven uiteindelijk worden 
geauditeerd”, argumenteren organisa- 
toren POM West-Vlaanderen, Voka West- 
Vlaanderen en Bureau Veritas Certifica-
tion, die de steun hebben van de pro-
vincie West-Vlaanderen en de Vlaamse 
overheid.

Tijdens een jaarlijkse evaluatie beoor-
deelt een team van onafhankelijke des- 
kundigen de resultaten en denkt het 

evaluatieteam constructief mee over 
aandachtspunten en verbeteropties. 
Bij een positieve evaluatie ontvangen 
de deelnemers een jaarcertificaat op 
een academische zitting. Bij de 53 
West-Vlaamse laureaten die dit jaar  
een certificaat behaalden, waren er 
49 bedrijven die vroeger reeds meerdere 
jaarcertificaten ontvingen. “Ze tonen hier- 
mee aan dat duurzaam ondernemen een 
verhaal is van voortdurend ontwikkelen 
en dat duurzaam ondernemen geïnte-
greerd is in hun beleid en hun lange-
termijnvisie”, aldus de organisatoren.

WATERBESPAREND
Na vier projectjaren lag de lat weer wat 
hoger voor de REO Veiling. Toch is onze 
veiling erin geslaagd om voor het 5de jaar 
op rij het certificaat te behalen door samen 
twaalf maanden lang werk te maken van 
een 10-tal duurzame bedrijfsontwikke-
lingen, gaande van kleine interne aan pas- 
 singen over sensibiliserings- en veiligheids- 
 acties tot belangrijke investeringen. Bij de 
evaluatie voor het behaalde Jaarcertificaat 
2015 was het auditteam opgetogen over 
onder meer de installatie van waterbe-
sparende sensorkranen op de lavabo’s, 
energiezuinige verlichting en ventilatie via 
warmterecuperatie in de nieuwe kantoor-
ruimte van de commerciële afdeling. Ook 
het gestegen verbruik van opgevangen 
regenwater in de plaats van leidingwater 
scoorde goed bij het evaluatieteam die 
tevens tevreden was over “het uitrollen 
van de coöperatieve gedachte in Noord- 
Frankrijk via de opstart van een SICA”.

De uitreiking van de Jaarcertificaten 2015 
had plaats in de Gemeentelijke Theater-
zaal te Zwevegem. Na de academische 
zitting werden de 53 laureaten bedankt 
tijdens een receptie met een degustatie 
van West-Vlaamse producten. Onze veiling 
maakte van de gelegenheid gebruik om 
ter plaatse promotie te voeren voor drie 
klassieke receptiehapjes: bloemkool- 
roosjes, kerstomaatjes en radijsjes.

vijfde Jaarcertificaat 
duurzaam ondernemen

Tijdens een academische 
zitting op 17 juni ontvingen 
53 bedrijven en organisaties 
het Jaarcertificaat 2015 van 
het WestVlaams Charter 
Duurzaam Ondernemen uit 
handen van Geert Bourgeois, 
Ministerpresident van de 
Vlaamse Regering. Onze 
veiling behoorde voor het 
5de jaar op rij tot de laureaten. 
We bedanken iedereen die 
daartoe heeft bijgedragen. 
Het behaalde Jaarcertificaat 
is een algemene appreciatie 
voor onze gewaardeerde 
realisaties en beleid op het 
vlak van duurzame bedrijfs
ontwikkelingen tijdens het 
voorbije jaar.

Vlnr.: West-Vlaams gedeputeerde voor Economie en Streekontwikkeling Jean de Bethune, Vlaams 
Minister-president Geert Bourgeois, REO medewerkers Nancy Vindevogel en Olivier Gobert, samen 
met Philippe Tavernier, algemeen coördinator Duurzame Economie POM West-Vlaanderen.
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VLAM heeft druk najaar 
voor de boeg

BUITENLAND
De Vlaamse land- en tuinbouwers 
betalen een bijdrage aan VLAM om 
hun producten te promoten. In samen- 
spraak met de verschillende sectoren 
wordt bepaald waar dat budget naartoe 
gaat. Voor onze sector is afgesproken  
dat dit jaar vijf procent meer budget is 
bestemd voor buitenlandse acties. 
Bovendien werd ervoor gekozen om  
onze pro ducten extra te promoten buiten 
Europa. Dat is geen toeval. Het verlengde 
Russische importverbod zorgt ervoor dat 
VLAM zijn exportstrategie diversifieert. 
Het doet dat door deel te nemen aan 
vakbeurzen in het buitenland, ter plaatse 
vroegmarkten en retailers te bezoeken, 
of contact momenten te organiseren met 
belang rijke importeurs. Deze initiatieven 
helpen de LAVA veilingen om een 
gerichter aanbod van producten en ver- 
pakkingen voor de nieuwe afzetregio’s  
te ontwikkelen.

Tijdens het voorjaar gingen de prospectie-
bezoeken richting Noord-Italië en de 
Balkan. Daarnaast nam VLAM deel aan 
de vakbeurzen Fruit Logistica in Berlijn, 
Foodex Tokio en CPMA in Canada. Voor 
het najaar staan beursdeelnames aan 
Asia Fruit Logistica in Hong Kong (2-4/9), 
World of Perishables in Dubai (5-7/10), 
Fruit Attraction in Madrid (28-30/10) en 

FreshSummit in Atlanta USA  
(23-25/10) op het goedgevulde 
programma. Ondanks het embargo 
blijft VLAM in 2015 inzetten op 
Rusland. Halfweg september wordt een 
standoppervlakte van 100m² ingevuld 
op de vakbeurs World Food te Moskou, 
zodat de sector contact blijft houden  
met de Russische afnemers. Achter de 
schermen wordt eveneens gewerkt aan 
een promotieactie van zodra de import-
ban is opgeheven.

VLAM en het Nederlandse GroentenFruit 
Bureau verlengden hun Duitse promotie - 
campagne voor Conference-peren met 
één jaar. Ze doen daarvoor opnieuw een 
beroep op Europese middelen. De 

reclamecampagne werd verlengd op 
basis van het succes van de afgelopen 
projectjaren. Anneleen Leon, product-
manager groenten en fruit bij VLAM: 
“GroentenFruit Bureau en VLAM 
werken sinds drie jaar samen om 
Conference-peren beter te positioneren 
op de belangrijke Duitse afzetmarkt. We 
organiseerden zo’n 1.600 proeverijen in 
de supermarkten in Noordrijn-Westfalen. 
Ongeveer 45% van de proevers kocht 
nadien effectief Conference. Onze pro-
motie campagne was ook nadrukkelijk 
aanwezig op de sociale media. De Duits- 
talige Facebook-fanpagina bereikte per 
bericht gemiddeld 80.000 Facebook-
gebruikers. De tal rijke positieve reacties 
op onze promotie campagne vertaalden 
zich ontegen sprekelijk in een groter 
verbruik van Conference-peren in 
Duitsland. In het eerste campagne- 
jaar kocht 36% van de ondervraagde 
Duitse consumenten wel eens 
Conference-peren. Op het einde van  
het derde projectjaar was dit cijfer 
gestegen tot 46% van de consumenten. 
Ook kocht een Duits gezin in 2013 
gemiddeld 0,32 kg Conference-peren. 
Vorig jaar ging het al om 0,45 kg. Na 
drie projectjaren valt duidelijk op dat 
de consumptie van Conference-peren 
is gestegen gedurende die periode 
terwijl het verbruik van importperen 
daarentegen daalde in Duitsland.”

Naast een consolidatie en uitbreiding van de positie van 
Flandria op de kernmarkten Duitsland en Frankrijk ging 
het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing 
(VLAM) tijdens de voorbije maanden druk op zoek naar 
nieuwe buitenlandse afzetgebieden die voldoende potentieel 
bieden. Dit najaar doet VLAM op hetzelfde elan verder met 
extra aandacht voor de promotie van onze producten buiten 
Europa. Het lokale aspect blijft de rode draad doorheen de 
geplande campagnes in eigen land. Deze strategische keuze 
komt alvast mooi tot uiting in de vernieuwde logo’s van 
VLAM en Lekkervanbijons, én op de gloednieuwe kooksite 
www.lekkervanbijons.be

>

Themadag
Bescherm uw teelten 

zondag  30 aug | 14u - 18u

in land- en tuinbouw

Voor het hele gezin
Talloze demonstraties
Hapje & drankje

Ieperseweg 87 Rumbeke - Beitem
Gratis toegang

www.inagro.be
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Nieuwe voorzitter
De Raad van Bestuur van VLAM 
heeft op 25 juni Erik Mijten gekozen 
tot nieuwe voorzitter. Erik komt in de 
plaats van Peter Broeckx die na acht 
jaar zijn voorzitterschap ter beschik-
king stelde. De uittredende voorzitter 
wil zich voortaan focussen op zijn 
eigen melkveebedrijf en het voorzitter-
schap van het CRV, een internationale 
organisatie voor rundveeverbetering. 
Zijn opvolger Erik Mijten is geboren in 
Diest op 28 januari 1968. Hij behaalde 
het diploma van dierenarts met onder-
scheiding in 1994. Daarna was Erik 
drie jaar werkzaam als dierenarts grote 
huisdieren in een dierenartsenpraktijk 

in het Groothertogdom Luxemburg. 
Eind 1997 vervoegde hij Dieren gezond-
heids zorg Vlaanderen, waar hij startte 
als dierenarts rundveegezondheids-
zorg maar al snel directeur werd van 
de site Lier. In 2007 ging Erik aan 
het werk hij Boerenbond, waar hij de 
functie van adviseur diergeneeskunde 
vervulde tot hij in 2013 directeur van 
de studiedienst werd. Erik stuurt nu 
14 adviseurs aan werkzaam in diverse 
domeinen en sectoren in de landbouw. 

De REO Veiling wenst de nieuwe VLAM 
voorzitter succes en voldoening in de 
uitoefening van zijn functie.

“Deze positieve consumententrend willen 
we uiteraard bestendigen nu het nieuwe 
hardfruitseizoen op gang komt en het Rus- 
sische handelsembargo van kracht blijft. 
We breiden alvast ons actieterrein uit van 
Noordrijn-Westfalen tot de rest van Duits- 
land. In totaal staan 1.300 proeverijen 
op de agenda. We starten in september. 
Daarnaast blijven we de komende 
maanden inzetten op sociale media.”
 
De bestaande promotieacties voor 
witloof in Zwitserland worden voort- 
gezet, in samenwerking met de belang-
rijkste afnemers en grootdistributeurs.

BINNENLAND
“Elke dag Jojojonagold dag!” Met deze 
slogan voert VLAM vanaf oktober  
campagne voor de nieuwe oogst van 
Jonagold-appelen. De kinderen van de 
appeltelers spelen een hoofdrol in de 
campagne. Ze zijn fier op het vakwerk 
van hun ouders en zeggen dit al ‘rappend’ 
in een radiospot, maar ook op sociale 
media en tijdens samplingsessies in 
enkele grootsteden.

Dit najaar voert VLAM tevens extra 
promotie voor aardbeien. Vanaf 
28 september tot 4 oktober is een 
radiospot te horen met een duidelijke 
boodschap voor de luisteraar-consument 
over de beschikbaarheid van Belgische 
aardbeien in het najaar.

In de voorbije jaren werden heel wat 
middelen ingezet om van Flandria hét 
voorkeursmerk van de Belgische consu-
ment te maken. De resultaten van deze 
inspanningen bleven niet uit. Jaar na jaar 
steeg de naambekendheid van Flandria. 
Aan de andere kant ging de zichtbaarheid 
van Flandria erop achteruit in het winkel- 
punt. Vanaf oktober gooien LAVA en VLAM 
het over een andere boeg. De naam-
bekendheid blijft belangrijk. Maar de 
focus zal liggen op kwaliteit, samen met 
meer zichtbare aanwezigheid op de 
winkelvloer. Bovendien wordt de relatie 
met retail en distributie belangrijker. In 
afwachting blijft Flandria volop communi- 
ceren. In september wokt Flandria met 
bloemkool en broccoli op de winkelvloer. 
In de loop van het najaar tekent het keur- 
merk ook present op diverse manifestaties 
in ons land. Daarnaast houdt Flandria 
maandelijks contact met zijn fans en 
klanten via zijn nieuwsbrief, en voor  
dagelijkse updates kan iedereen op  
www.mijnflandria.be terecht.

LOGO'S
2015 is ook op andere vlakken een jaar 
van vernieuwing voor VLAM. “We hebben 
zowel het VLAM-logo als het logo van 
Lekkervanbijons gerestyled”, weet Leen 
Guffens, persvoorlichter bij VLAM. “De 
aanleiding was dat Vlaanderen vorig jaar 
een nieuwe huisstijl lanceerde, met een 
moderne gestileerde Vlaamse leeuw en 

een stijl die alle communicatie gelinkt 
aan de Vlaamse overheid herkenbaar 
maakt. We grepen deze nieuwe Vlaamse 
huisstijl aan om onze eigen huisstijl 
een opfrisbeurt te geven.

Het vernieuwde 
VLAM-logo heeft 
een strakke, 
heden daagse 
stijl met een 
aangepaste 
nuance van de 
basiskleuren 
blauw en groen. 
De nieuwe leeuw 
verwijst naar 
onze link met  

de Vlaamse overheid. We maakten van 
de gelegenheid meteen ook gebruik om 
de website te integreren in ons woord-
logo. Naast een nieuw logo voor VLAM 
hebben we tegelijk ook het logo van 
Lekkervanbijons opgefrist. Het werd  
een krachtiger logo dat verwijst naar  
de kooksite www.lekkervanbijons.be.”

Dit kookplatform wordt momenteel hele- 
maal vernieuwd. Vanaf dit najaar zal de 
kooksite nog meer een koepel zijn voor 
de verschillende producten die bij VLAM 
vertegenwoordigd zijn. “Met een verlengde 
op diverse sociale media willen we het 
‘vanbijons’-gevoel van de Vlaming nog 
versterken”, besluit Leen.
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 VEEL AROMA
Door het relatief koude voorjaar kwam 
het huidige teeltseizoen langzamer op 
gang dan vorig jaar. Maar 2015 kent 
nu al een recordaanvoer ondanks de 
vertraagde seizoensstart. Onze aard-
beienpromotie eindigde op dinsdag 
23 juni met de pro clamatie van de 
winnaars van de telwedstrijd in De 
Zondag. Vanaf Nieuwjaar tot 23 juni 
werden bijna 6,48 miljoen pun nets 
afgeleverd op de REO Veiling. Dat waren 
ruim 716.000 punnets meer in verge-
lijking met het voorbije jaar en een 
stijging van 1,2 miljoen punnets tegen- 
over 2013. Areaaluitbreiding, speciali-
sering, reconversie in de teelt van blad-
gewassen naar aardbeien, maar ook de 
investe ringen van de REO Veiling voor het 
bewaren van uitgangsmateriaal, zorgen 
voor een positief elan. De telers van Fine 
Fleur grondaardbeien boden op maandag 
27 april voor de eerste keer hun product 
op de REO Veiling aan. Het eerste teelt-
seizoen van Fine Fleur grondaardbeien 
liep tot maandag 22 juni, de dag voor 
de prijsuitreiking van onze aardbeien-
promotie. In totaal werden 280.000 

punnets met Fine Fleur grondaardbeien 
afgeleverd op onze veiling. 

West-Vlaanderen wordt steeds meer 
een zachtfruitregio. Deze boodschap 
werd expliciet aan de consument mee-
gegeven in onze aardbeienpromotie. 
Onze reclamecampagne maakte aan 
de consument niet alleen duidelijk dat 
er steeds meer en nagenoeg het jaar 
rond REO aardbeien verkrijgbaar zijn, 
met een piekaanvoer in de periode van 
Moederdag, maar vestigde tegelijk zijn 
aandacht op de volle smaak en veel 
aroma van de REO aardbeien. Weet 
trouwens dat je in deze periode van het 
jaar de zon op je tong proeft bij het eten 
van aardbeien. Ook daar was het ons om 
te doen tijdens onze promotiecampagne!

WINNAARS
De aardbeienwedstrijd op Moederdag 
werd voor de 2de keer ondersteund met 
een Facebook-pagina. Onze fanpagina 
voor aardbeien telt momenteel 3.752 
actuele ‘likes’ en dit cijfer blijft verder 
groeien. ‘Likes’ zijn personen die onze 
Facebook-pagina leuk vinden en met 

een eigen berichtje reageerden op een 
tekstje of foto die we ‘postten’ op onze 
Facebook-pagina. Daarnaast waren er 
uiteraard heel wat Facebook-gebruikers 
die onze fanpagina voor aardbeien 
hebben bezocht, maar geen eigen tekstje 
of foto hebben ‘gepost’.

Ook onze vertrouwde telwedstrijd in De 
Zondag scoorde weer hoog. De wedstrijd 
had alleen in West-Vlaanderen plaats. 
Er kwamen in totaal 3.285 antwoorden 
binnen uit alle hoeken van de provincie. 
De brede spreiding van het deelnemers-
aantal kwam overigens ook tot uiting in 
de lijst met winnaars: Jana Schepens uit 
Wingene, Luc Vandenbulcke uit Vleteren, 
Dirk Holvoet uit Kortrijk, Anja Cardon uit 
Bekegem, Albert Sobry uit Westrozebeke 
en Lien Dekiere uit Roeselare.

De redactie van De Zondag was verant-
woordelijk voor zowel de organisatie,  
de inzameling als de telling van de ant-
woorden. De REO Veiling garandeerde 
op die manier maximaal haar objecti-
viteit. De Zondag was eveneens verant-
woordelijk voor de aanduiding van de 
winnaars. Alle laureaten waren op 23 
juni op bedrijfsbezoek in de REO Veiling, 
gevolgd door de prijsuitreiking in onze 
verkoopzaal.

 AARDBEIENWEDSTRIJD > REO VEILING

Voor de vijfde keer op rij promootten we aard
beien op Moederdag. Onze reclamecampagne 
telde niet alleen een sterke stijging van het 
aantal Facebookfans, maar noteerde ook heel 

wat deelnemers aan de klassieke telwedstrijd in 
De Zondag. De consument associeert aardbeien 
spontaan met de zomer. Onze campagne maakte  
de WestVlaming duidelijk dat er ook in het  
voor en najaar lekkere Belgische aardbeien  
ter beschikking zijn.

De winnaars kregen Flandria, Tomabel en Fine Fleur aardbeien mee naar huis.

Vertrouwde aardbeien-
promotie op Moederdag 
scoorde hoog
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REO VEILING >  GROENTEVAKMAN

KWALITEITSBEWAKING
Onze telers steken veel energie in het 
afleveren van een kwaliteitsvol product. 
De presentatie, zorg en versheid in het 
winkelrek moeten navenant zijn. Maar 
producenten stellen helaas al te dikwijls 
vast dat de zorg voor hun groenten en 
fruit heel wat beter kan op de winkel-

vloer. De wedstrijd ‘De Groentevakman’ 
is gegroeid vanuit deze ervaringen van 
telers. Door de winkelhouders die veel 
zorg besteden aan hun dagverse pro-
ducten in de bloemen te zetten, hopen 
de telers de hele distributiesector te 
stimuleren nog meer werk te maken  
van een goede kwaliteitsbewaking. De 
wedstrijd vestigt bovendien de aandacht 
op het grote belang van een goed ver- 
zorgde en mooi gepresenteerde groente- 
en fruitrayon. Daar geniet immers iede-
reen van. De consument, die zich wil laten 
inspireren bij zijn aankopen en op zoek 
is naar dagverse kwaliteitsproducten 
van eigen bodem, maar ook de winkel-
houder, die wil tonen dat hij veel zorg 
draagt voor onze producten en zijn 
klanten steeds het beste wil aanbieden.

De eerste twee edities van De Groente-
vakman richtten zich tot speciaalzaken 
en zelfstandige buurtsupers. Dit jaar 
waren de speciaalzaken en marktkramers 
aan de beurt. Kandidaten konden zich 
vanaf eind april en de hele maand mei 
inschrijven. Nieuw was ook dat de con-
sumenten via een website en sociale 
media hun favoriete speciaalzaak of 
marktkramer konden nomineren. Met 
384 nominaties was deze oproep een 

succes. Aan de hand van foto’s en hun 
motivatie voor deelneming werd een 
eerste selectie gemaakt van 19 titel-
kandidaten. Iedere geselecteerde deel-
nemer kreeg drie ‘mysteryshoppers’ 
over de vloer. Op basis van hun evalua- 
ties werden vijf provinciale winnaars 
verkozen. Deze vijf finalisten werden een 
tweede keer onder de loep genomen 
door Raf De Blaiser, kwaliteitsverant-
woordelijke bij Flandria, samen met 
Karen Verplancke, Schoonste Boerin  
van Vlaanderen en ervaringsdeskundige. 
Raf en Karen verkozen unaniem de 
speciaalzaak ’t Fijnproevertje in Hofstade 
tot de Vlaamse hoofdwinnaar van  
De Groentevakman 2015.

KLIMAATREGELING
Zaakvoerders Renaat Malschaert en 
Kristel Van der Straeten zitten al 26 jaar 
in het vak. Na groenten en fruit verkocht 
te hebben op de markt, staat het koppel 
sinds vier jaar achter de toonbank van 
’t Fijnproevertje net buiten het centrum 
van Hofstade bij Aalst. “Het was de eerste 
winkel die we bezochten”, getuigt Raf De 
Blaiser. “De lat lag direct al hoog voor de 
vier andere finalisten. De klanten kunnen 
gemakkelijk dichtbij de winkel parkeren en 
de etalage nodigt uit om binnen te gaan. 

Mooiste groente- en fruit  rayon van  
West-Vlaanderen staat in  Oostende

De Vlaamse titel van 
‘Groente vakman van het 
Jaar’ werd voor de derde 
keer uitgereikt. Dit jaar 
konden zowel marktkramers 
als groente speciaalzaken 
zich kandidaat stellen.  
WestVlaanderen noteerde 
de meeste inschrijvingen.  
De groentespeciaal zaak 
’t Fijnproevertje in Hofstade 
bij Aalst is niet alleen pro  
vinciaal laureaat van Oost 
Vlaanderen, maar tevens 
algemeen winnaar in  
Vlaanderen. De speciaal 
zaak Groenten & Fruit Frank 
en Els in Oostende werd, zoals 
vorig jaar, provinciaal laure
aat van WestVlaanderen.

De West-Vlaamse laureaat: zaakvoerders Frank Vermeulen (uiterst links) en Els Vanheule 
(derde van links) van Groenten & Fruit Frank en Els, samen met hun winkelpersoneel.
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Mooiste groente- en fruit  rayon van  
West-Vlaanderen staat in  Oostende

De groenten en fruit worden er niet alleen 
heel verzorgd uitgestald in de winkel. Ze 
zijn ook kraakvers en de rayons worden 
waar nodig direct bijgevuld. De winkel is 
 voorzien van een klimaatregeling. De 
temperatuur bedraagt constant 10°C, 
waardoor alle groenten en fruit in opti-
male conditie blijven.”

“Zaakvoerder Renaat maakt er bovendien 
een erezaak van alle aangeboden pro-
ducten dagelijks zelf uit te kiezen. Daarbij 
heeft hij een duidelijke voorkeur voor pro- 
ducten van hier en volgt hij het aanbod 
van het seizoen. Verder toonde het 
winkelpersoneel niet alleen veel product- 
kennis, maar tevens gedrevenheid en 
klantvriendelijkheid. Het viel ons op dat 
het winkelpersoneel graag de klanten 
helpt met bestellingen naar de auto te 
dragen.” De Vlaamse laureaat kreeg  
naast een cheque voor Flandria-groenten 
ter waarde van 1.000 euro ook een publi- 
reportage in Buurtsuper.be, speciale 
Flandria-schorten voor het winkelperso-
neel en een kleurrijke raamsticker om  
de titel van ‘Groentevakman 2015’  
ruim kenbaar te maken.

WARME SFEER
Groenten & Fruit Frank en Els te Oostende 
werd voor het tweede jaar op rij verkozen 
tot de provinciale laureaat van West-
Vlaanderen. Frank Vermeulen en Els 
Vanheule baten al 14 jaar samen de 
winkel uit. “En dat voel je”, zegt de 
vakjury. “De eigenaars doen grote 
inspanningen om hun winkelzaak niet 
alleen net en ordelijk te houden, maar 
ook goed te organiseren. Frank en Els 
hebben een grote beroepsfierheid. 
Ze zijn terecht trots op hetgeen ze 
dagelijks presteren in hun groenterayon. 
Hun enthousiasme is ook duidelijk 
voelbaar. Het zorgt voor een gezellige 
winkelbeleving in een warme sfeer.”
“Tijdens ons winkelbezoek zagen we 
een breed gamma van verse en mooi 
gepresenteerde producten in rayons 

die regelmatig werden bijgevuld. Door 
kwaliteitsproducten aan te bieden en 
een vlotte verkoop is er een snelle 
rotatie in de winkel. Het winkelpersoneel 
was op elk moment vriendelijk en 
behulpzaam. Leuk was ook dat er op 
de toonbank receptenfoldertjes lagen 
om mee te nemen. Ook elders in de 
winkel ontdekten we een veelvuldig 
gebruik van Flandria-promotiemateriaal. 
In dit aangename kader kunnen er 
misschien meer kleine degustaties 
op de winkelvloer gebeuren. Deze 
bedenking is trouwens ook van toe-
passing voor de Vlaamse winnaar.” 
De groentespeciaalzaak van Frank en 
Els heeft ook Tomabel en Fine Fleur 
in huis. “Het feit dat ze de nadruk 
leggen op Vlaamse kwaliteitslabels en 
Vlaamse, seizoensgebonden producten 
speelde uiteraard een rol in onze 
eindbeoordeling”, aldus de vakjury.

Alle deelnemers van De Groentevakman 
2015 worden uitgenodigd naar een 
slotontmoeting. Tijdens deze apotheose 
zullen gastsprekers aan de aanwezige 
winkelhouders en marktkramers nuttige 
tips geven over productpresentatie, 
winkelbeleving en andere commerciële 
troeven om de consument te verleiden 
meer groenten en fruit te kopen. Deze 
slotavond heeft in het najaar plaats in 

onze veiling. Op die manier wordt het 
goede voorbeeld van Groenten & Fruit 
Frank en Els, ’t Fijnproevertje en de 
andere sterke kandidaten nog breder 
uitgedragen over heel Vlaanderen. De 
wedstrijd en de slotavond van De Groente- 
vakman 2015 zijn een organisatie van 
Flandria, VLAM, Boerenbond en Unizo, 
met medewerking van EPS, KBC, SBB 
Accountants & Adviseurs, Acerta en  
de Provinciale Landbouwkamers van 
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen  
en Vlaams-Brabant.

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. 
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Paul Demyttenaere, REO Veiling
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COLOFON

Vlnr.: tuinbouwconsulent Boerenbond Stefaan Kint, zaak- 
voerders Renaat Malschaert en Kristel Van der Straeten  
van 't Fijnproevertje, samen met Thaïs Mees (VLAM).
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> Wist je dat er eind dit jaar enkele gekoelde 
laadkades worden gebouwd in onze neer zet- 
loods. Deze investering laat een verhoogde 
service toe naar onze producenten en kopers 
doordat onze kwaliteitsproducten ’s nachts 
kunnen geladen en gelost worden zonder 
kwaliteitsverlies.

> Wist je dat Anneleen Leon tijdens haar 
vakantie Tomabel-aardbeien heeft gespot 
in Marseille. De productmanager groenten 
en fruit bij VLAM stuurde ons een ‘vakantie-
foto’ van een 30-tal punnets met mooi ge- 
presenteerde Tomabel-aardbeien in een 
typisch Frans winkeldecor.

> Wist je dat vorige maand Fine Fleur 
serresla werd gepromoot op 163 Vlaamse 
winkelpunten die ons kwaliteitslabel in 
huis hebben. We verspreidden in augustus 
promotiemateriaal dat Fine Fleur grond-
tomaten als ‘groente van de maand’ in de 
kijker zet in dezelfde groenterayons.

> Wist je dat op onze veiling filmopnames 
werden gemaakt voor een reportage op 
Focus/WTV over de nieuwe koelwagen 
waarmee Voedselbank West-Vlaanderen zijn 
verdeelpunten bevoorraadt. De uitzending is 
gepland vanaf zondag 13 september.

> Wist je dat een reclamefilmpje werd 
gemaakt voor de promotie van De Groente-
vakman 2015. De filmopnames met Ilse 
Ceulemans, verantwoordelijke marketing 
LAVA, en Stefaan Kint, tuinbouwconsulent 
Boerenbond, hadden in de verkoopzaal van 
onze veiling plaats.

 > Wist je dat Flandria en de LAVA veilingen 
hun steun geven aan het educatief project 
‘Ons dagelijks bord’ van Plattelandsklassen. 
Het leerproject toont kinderen waar ons 
voedsel vandaan komt en ontwikkelde zijn 
eerste digitale lessenpakket waarmee leer - 
krachten volgend schooljaar aan de slag 
kunnen in maar ook buiten de klas.

> Wist je dat tijdens het nieuwe werkjaar 
voor het behalen van het Jaarcertificaat 
Duurzaam Ondernemen 2014 – 2015 onze 
veiling verder inzet op een actieve betrokken- 
heid van haar medewerkers, producenten 
en gebruikers van haar accommodatie. 
Onze recente geslaagde initiatieven voor 
veiligheid op de werkvloer tonen aan dat  
ons dit elke dag opnieuw lukt.

wist je dat …
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Nieuwe  
IT-medewerker

KOPTELEFOON
Bert Vanhuyse wordt 29 in september 
en studeerde toegepaste informatica 
te Brugge. Na zijn studies werkte Bert 
bij twee softwareleveranciers in 
het Kortrijkse. “Klanten kochten er 
standaard- softwarepakketten die ik 
aanpaste op maat van de specifieke 
wensen en toepassingen van deze 
klanten. Het was puur programmeer-
werk”, legt Bert uit. “Ik doe nu precies 
hetzelfde op de REO Veiling. Alleen is 
de ontwikkelde software niét bestemd 
voor externe klanten, maar voor intern  
gebruik.”

“Ik zit soms achter mijn computer-
schermen met een koptelefoon op  
mijn hoofd. Dat was blijkbaar nieuw  

op de REO Veiling. Immers, in het begin 
werd me heel regelmatig gevraagd 
waarom ik de koptelefoon draag. Het 
antwoord is eenvoudig. De koptelefoon 
laat toe me af te zonderen en dus 
volledig te focussen op de momenten 
dat het programmeerwerk veel con-
centratie vraagt.”

Bert kende de REO Veiling van thuis uit. 
“In de beginjaren van de REO Veiling 
sloot mijn overgrootvader Michel 
Vanhuyse zich als één van de eerste 
producenten aan bij de coöperatie. 
Mijn grootvader Jozef was werkbege-
leider bij WAAK, een maatwerkbedrijf 
met aangepaste jobs voor mensen met 
een arbeidsbeperking. WAAK heeft een 
afdeling in Hooglede-Gits en doet aan 
sociale tewerkstelling in de kistenloods 
van de REO Veiling. Via zijn job van 
werkbegeleider was mijn grootvader 
Jozef in de jaren ’80 een gekend gezicht 
in de REO verpakkingsafdeling. Mijn 
oom Bernard Vanhuyse deed hetzelfde 
werk als mijn grootvader. Vanuit zijn 
functie was ook mijn oom, tot november 
2009, goed vertrouwd met de verpak- 
kings afdeling.”

BROUWEN
“Op die manier kwam de REO Veiling bij 
ons thuis dikwijls ter sprake. Op mijn 
eerste werkdag ben ik toch geschrok-
ken van de grootte van de veiling en 
de grote volumes van de aangevoerde 
producten. Toch voelde ik me vlug thuis 
op mijn nieuwe werkplaats. Het is hier 
aangenaam samenwerken in een goede 
verstandhouding met collega’s die 
steeds bereid zijn uitleg te geven.”
Buiten de REO Veiling brouwt Bert bier. 
“Thuis en kleinschalig”, besluit hij. In 
zijn vrijetijd vind je Bert niet alleen bij 
zijn brouwketel van 27 liters, maar ook 
in het voetbalstadion op Schiervelde 
vlakbij de REO Veiling. De supporter 
van KSV Roeselare mist zelden een 
thuismatch van witzwart.

Bert Vanhuyse versterkt sinds 
deze zomer onze ITafdeling. 
Hij is geboren en getogen in 
Rumbeke, een deelgemeente 
van Roeselare. Zijn overgroot
vader Michel Vanhuyse boerde 
langs de Molenstraat eveneens 
te Roeselare en behoorde tot 
de eerste generatie van REO 
producenten. We stellen onze 
nieuwe collega graag aan 
jullie voor.

Bert Vanhuyse: "Ik zet soms een koptelefoon  
op om me beter te kunnen concentreren."


