
 

INHOUD 

 01-02 Woord van de voorzitter

 03 Maandcijfers 
  januari - oktober 2015

 04-06 Interview VBT Kistenpool  
  met voorzitter Chris  
  De Pooter

 06-07 Voorstelling VLAM  
  najaarscampagne in  
  België

 08-09 Voorstelling innovaties  
  voor Flandria prei

 10-11 Verslag oogstopbrengsten  
  Belgisch hardfruit

 12-14 Verslag marktprospecties  
  in Italië

 15 Voorstelling nieuwe  
  REO medewerker

 16 Verslag minivoetbal- 
  wedstrijd Gitse Tuinders -  
  REO Veiling

Proef al onze smaken

actueel n° 105 nov. dec. 2015

woord van de voorzitter 
Beste lezer

Tijdens de voorbije weken hebben we 
genoten van bijzonder mild en aan-
genaam najaarsweer. Allerheiligen 
deed zelfs denken aan een zonnig 
september weekend. De vele veldwerk-
zaamheden konden uitgevoerd worden 
in optimale omstandigheden en ook de 
vraag naar onze producten blijft goed. 
De omzetten op onze veiling tijdens de 
voorbije drie maanden kunnen als  
historisch gecatalogeerd worden. De 
extreem droge weers omstandig heden 
in heel Europa zorgden voor schaarste 
op de groentemarkt. Met veel inspan-
ningen en zorg slagen we er als Vlaam-
se producenten in om de groentemarkt 
blijvend te bevoor raden zowel naar  
volume als naar kwali teit. Ongeveer 
alle groenten voor de versmarkt kenden 
tijdens de voorbije maanden een vlotte 
afzet op de Europese markten. De tal - 
rijke commerciële contacten van de 
voorbije maand tonen aan dat we met 
kwaliteit het verschil kunnen maken 
op de export markten. 

Op de Franse markt werpt onze 
dubbele strategie duidelijk vruchten 
af. We zetten daarbij in op kwaliteits-
product via onze merken, en stap voor 
stap beginnen we de Franse markt ook 
te beleveren met in Frankrijk geprodu-
ceerd product afkomstig van REO 
producenten, zonder toe te geven op 
de kwaliteitsstandaarden van Flandria.
In Noord-Italië slaagt onze West-
Vlaamse exporthandel erin om in het 

groente-consumptieland bij uitstek 
voet aan de grond te krijgen. Dit  
bleek duidelijk tijdens het driedaagse 
werk  bezoek van de provincie West- 
Vlaanderen aan de wereldtentoonstel-
ling in Milaan. Het was leuk dat de 
twee aanwezige West-Vlaamse gede-
puteerden door groente-importeurs uit 
Milaan en Turijn werden aangesproken 
over hoe ze buitenlandse tomaten catalo-
geerden. Je hebt Nederlandse tomaat, 
dan heb je Flandria en als je echt kwali-
teit wil kopen, neem je Tomabel, stelden 
de Italiaanse groente-importeurs. Na 
jaren van inzetten op kwaliteit doet het 
deugd dit te horen zeggen.

Tenslotte vond eind oktober de drie-
daagse vakbeurs Fruit Attraction 
plaats in Madrid. Voor onze veiling een 
goede gelegenheid om polshoogte te 
nemen van het lopende winterseizoen 
op de Spaanse markt. De kwaliteits-
maatregelen die genomen werden 
naar rassenkeuze voor de najaarsprei 
werpen duidelijk vruchten af. Flandria 
prei afkomstig van de REO Veiling, 
is en blijft de referentie op de Spaanse 
markt. De wissel naar een nieuwe prei-
doos heeft duidelijk voor een schok 
gezorgd en wordt positief onthaald 
door de handelaars die met kwaliteits-
producten willen werken. Trouwens, 
het werken vanuit kwaliteit moet toe- 
laten om ook met andere producten 
intensiever op de Spaanse markt te 
werken. Toch moeten we waakzaam 
deze markt blijven opvolgen en elk  
potentieel misbruik van ons merk in  
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Deze foto uit de jaren ’70 toont onze vroegere ‘fruitkoer’. In de vertrouwde sfeer 
van een marktplaats verkochten onze afnemers er hun producten aan hun eigen 
klanten. Onze ‘fruitkoer’ kreeg in 2003 een dak boven het hoofd. De lage daken 
met golfplaten werden vervangen door een overkapping met stalen dakplaten.  
In 2010 ruimden de handelsactiviteiten op de ‘fruitkoer’ plaats voor verpakkings-
activiteiten. Op de foto herken je uiterst rechts (met muts) onze gepensioneerde 
collega René Van Isacker.

Onze nieuwe Flandria preidoos is een maand 

in gebruik. Haar voorganger was ruim 15 jaar 

in roulatie. Vanaf begin 2000 tot en met 16 

oktober 2015 stelde onze veiling niet minder 

dan 24.552.151 dozen Mix Flandria 60/40 

(voordien Prei doos Flandria) ter beschikking 

van haar producenten. Samen goed voor 

20.667 volgeladen vrachtwagens. Plaats al 

deze vrachtwagens in één lange rij achter 

elkaar in een ‘kop/staart’-positie, en je hebt 

een colonne van precies 330,67 kilometer. 

Dat is de afstand van de REO Veiling tot in  

de buurt van Rouen in Frankrijk.

20.667

de kiem smoren. Het inzetten vanaf 
1 december van een fulltime mede werker 
binnen LAVA die Flandria misbruik 
en misbruik van verpakkingen moet 
opsporen, komt nergens te vroeg.

Tijdens de voorbije maanden werd 
vanuit het bestuur van de REO Veiling 
verder gewerkt aan het ontwikkelen 
van een aantal regels rond deugdelijk 
bestuur. Tijdens de algemene vergade-
ring in het voorbije voorjaar werd het 
huishoudelijk reglement aangepast. 
Hierbij werd de raad van controle 
geïntegreerd in de raad van bestuur 
en werd in de schoot van de raad van 
bestuur een auditcomité opgericht. 
Hierbij werd aan de raad van bestuur 
de opdracht gegeven om tegen de 
volgende verkiezingen een profiel uit 
te werken voor de bestuurders van 
onze veiling. Gedurende de voorbije 
vergade ringen van de raad van bestuur 
werd uitvoerig van gedachten gewis-
seld om te komen tot een éénduidig 
profiel voor de bestuurders van onze 
coöperatie. Hiernaast vind je het  
volledig uitgeschreven profiel dat zal 
gebruikt worden bij de kandidaat-

stelling van bestuurders bij de volgende 
bestuursverkiezingen op onze veiling.

Profiel bestuurder REO Veiling

• Bij eerste kandidaatstelling als  
bestuurder:

 - In het voorbije jaar minstens één  
  tuinbouwproduct in het teeltplan  
  van het bedrijf hebben dat afgezet  
  wordt via de REO Veiling

 - Dit product wordt hoofdzakelijk  
  op de versmarkt afgezet

• Actieve betrokkenheid bij de werking 
van de REO Veiling, door ofwel:

 - Engagement in de werkgroepen  
  en/of samenwerkingsverbanden  
  actief binnen de REO Veiling

 - Engagement binnen de strate   
  gische denkgroepen van de  
  REO Veiling

• Bestuurservaring of ervaring rond 
samenwerking in de sector, binnen 
of buiten de werking van de REO 
Veiling, door bijvoorbeeld:

 - Bestuurservaring in andere land- 
  bouwcoöperaties of -organisaties  
  (al dan niet gelieerd met de REO  
  Veiling)

 - Of door een interesse in de teelt  
  die breder is dan het eigen bedrijf  
  (technische adviesraden proef-   
  tuinen, …)

  - Samenwerking in het kader van  
  het uitdragen van de sector naar  
  het brede publiek

 - Tijdens de laatste drie jaar geen  
  problemen binnen de telers - 
  vereniging REO Veiling inzake   
  GMO gerelateerde materie

 - Naar de toekomst de bereidheid   
  hebben om een actieve rol op  
  te nemen binnen de bestaande  
  werkgroepen of samenwerkings- 
  verbanden binnen de REO Veiling

 - Een actieve rol spelen bij het uit- 
  rollen van de beleidsvisie van de  
  REO Veiling

 - Bereid zijn binnen een korte   
  periode na het opnemen van een 
  bestuursmandaat een externe   
  bestuurderscursus te volgen met  
  specifieke aandacht voor de coöpe- 
  ratieve structuur

 - Bereid zijn verantwoordelijkheid  
  op te nemen voor de teelten die men 
  produceert en commercialiseert via 
  de REO Veiling op het overkoepe- 
  lende niveau, naar proeftuinen, e.a.

Rita Demaré
Voorzitter
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 januari - oktober 2015    januari - oktober 2014 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Prei Kg/Bs 52.433.608 0,457 23.967.429 45.057.051 0,239 10.776.710
Losse tomaat Kg 22.996.106 0,734 16.872.005 20.480.853 0,667 13.654.928
Aardbei  Po 9.513.603 1,446 13.756.199 8.612.591 1,418 12.211.567
Witloof Kg 15.001.456 0,778 11.674.053 15.000.567 0,523 7.840.278
Serresla St 36.407.833 0,302 11.012.879 40.424.215 0,241 9.745.602
Champignon Kg 7.037.315 1,541 10.845.784 7.866.963 1,434 11.285.006
Komkommer St 30.842.400 0,351 10.816.026 30.402.444 0,245 7.440.875
Trostomaat Kg 7.906.138 0,837 6.613.637 6.493.424 0,723 4.697.090
Courgette St/Kg 33.523.714 0,181 6.075.756 35.090.177 0,226 7.945.409
4de Gamma Kg/St 4.802.002 0,721 3.461.264 3.929.505 0,714 2.805.437
Bloemkool St 3.659.410 0,668 2.444.965 3.117.828 0,743 2.315.224
Wittekool St 4.636.404 0,509 2.358.589 4.555.143 0,314 1.430.350
Knolselder St 7.076.409 0,299 2.114.606 6.765.368 0,390 2.640.616
Veldsla Kg 400.843 3,817 1.529.873 527.107 2,049 1.080.280
Broccoli Kg 1.250.852 1,136 1.420.572 1.344.385 1,083 1.455.510
Groene selder St/Bs 3.790.906 0,316 1.198.796 3.639.704 0,266 967.034
Peterselie Bs 4.497.575 0,235 1.057.190 4.511.290 0,244 1.099.401
Aardappel Kg 2.695.605 0,340 915.604 2.766.730 0,178 493.222
Baby Leaf Kg/Ds 287.160 2,760 792.478 308.903 2,902 896.579
Multicolor St 2.247.428 0,348 783.054 2.623.844 0,372 976.258
Lollo Bionda St 1.590.830 0,416 661.274 1.759.714 0,262 461.420
Serresnijboon Kg 270.818 2,219 600.864 217.746 2,155 469.184
Oesterzwam Kg 165.012 3,584 591.341 144.179 3,408 491.379
Groen eikenblad St 1.629.502 0,345 562.176 1.336.446 0,299 399.832
Rodekool St 1.773.026 0,310 549.367 1.957.815 0,404 791.665
Knolvenkel St 1.374.228 0,389 534.951 1.255.607 0,361 453.789
Savooikool St 1.185.547 0,436 517.204 962.692 0,262 251.799
Spruitkool Kg 1.005.605 0,504 507.179 953.563 0,494 470.666
Struikboon Kg 245.311 1,944 476.937 335.072 1,209 405.018
Framboos Ds 470.832 0,955 449.874 142.861 0,883 126.155
Witte asperge B/S/K 105.797 4,040 427.460 102.010 3,189 325.336
Krulandijvie St 582.848 0,703 409.678 566.250 0,676 382.679
Wortelen per bussel Bs 955.698 0,407 389.174 1.061.319 0,380 403.523
Rood eikenblad St 1.211.592 0,297 360.341 1.067.450 0,277 295.191
Andijvie breedblad St 689.542 0,509 350.849 719.298 0,387 278.163
Lollo Rossa St 959.654 0,331 317.545 1.045.826 0,267 278.721
Peer Kg 482.735 0,515 248.494 659.864 0,512 338.056
Spinazie Kg 106.749 1,451 154.925 86.720 1,141 98.908
Aubergine Kg 141.565 1,067 151.043 108.565 0,977 106.106
Radicchio Kg 93.382 1,404 131.091 103.677 0,879 91.080
Appel Kg 291.745 0,393 114.694 368.934 0,434 159.976
Tuinkers Ds 176.254 0,594 104.644 242.396 0,391 94.687
Radijs Bs 510.025 0,201 102.580 540.987 0,095 51.388
Groene asperge B/S/K 31.776 3,020 95.965 32.632 2,392 78.049
Keukenraap B/S/K 176.902 0,440 77.883 106.533 0,453 48.284
Augurk Kg 46.155 1,315 60.702 47.423 1,254 59.459
Schorseneer Kg 137.669 0,441 60.644 92.654 0,451 41.809
Winterbloemkool St 84.716 0,635 53.774 91.962 0,520 47.790
Zilverui Bs 199.795 0,243 48.546 159.879 0,193 30.829
Paprika Kg 25.416 1,436 36.499 24.547 1,412 34.655
Kerstomaat Ds 51.898 0,472 24.506 78.712 0,322 25.380
Kervel Bs 63.760 0,375 23.896 68.734 0,262 17.976
Ijsbergsla St 40.205 0,146 5.883 6.845 0,345 2.364
Openlucht sla St 25.776 0,209 5.378 19.222 0,194 3.727
Witte selder St 7.110 0,191 1.359 51.246 0,387 19.834
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REO VEILING > INTERVIEW

VBT Kistenpool werd in 1992 opgericht 
met als doel een uniformiteit van het 
verpakkings materiaal, in het bij zonder de 
kisten, te realiseren binnen de Bel gische 
tuin bouwveilingen. De meeste VBT-
producenten coöperaties, waar onder de 
REO Veiling, zijn lid van VBT Kistenpool, 
die op haar beurt aandeelhouder is van 
Euro Pool System (EPS). EPS is Euro-
pees marktleider in het ver strekken van 
meermalige verpak kingen en daaraan 
gekoppelde logi stieke diensten voor  
de distributie van verse producten.  
Ongeveer 41% van alle tuinbouwpro-
ducten geteeld op het Europese vaste-
land wordt in EPS- kisten verpakt.

De REO Veiling stond mee aan  
de wieg bij de oprichting van 
VBT Kistenpool?
Voorzitter Chris De Pooter: “Reeds in 
1991 werd er binnen de toenmalige 
Vereniging van Belgische Tuinbouw-
veilingen (VBT) van gedachten gewisseld 

omtrent de mogelijkheden en voordelen 
die een gezamenlijke kistenpool zou 
meebrengen. Deze gesprekken gaven 
op 11 augustus 1992 aanleiding tot de 
stichting van de cvba VBT Kistenpool. 
Stichtende leden waren de veilingen 
Brava, CVG, LTV, MTV, Produco, REO 
Veiling en Veiling der Kempen. In 1993 
traden ook de drie fruitveilingen toe, met 
name BFV , Veiling Borgloon en Veiling 
Haspengouw. Eerste voorzitter werd Frans 
Op de Beeck namens MTV met als onder- 
voorzitters de heer Somers namens CVG 
en de heer Hondekijn namens de REO 
Veiling. De directeuren van de Belgische 
veilingen vormen van oudsher de raad 
van bestuur van VBT Kistenpool.”

“Doelstelling was om te komen tot 
een uniforme kist gebruikt door alle 
aangesloten veilingen en dit om tege-
moet te komen aan de toenemende 
vraag van grotere klanten om hun  
logistiek proces te vereenvoudigen  
door af te stappen van veiling eigen 
kisten in diverse kleuren en for maten. 
Ook het kistenverkeer tussen de 
veilingen onderling kon sterk vereen-
voudigd en kosten efficiënter worden. 
Retour van kisten naar hun veiling 
van origine was niet meer nodig aan-
gezien de uniforme kist op de locatie 
van inlevering onmid dellijk hergebruikt 
kon worden. Interna tio naal zorgde de 
gestandaardiseerde kist voor een ver-
sterkte herkenbaarheid en identiteit  
van Belgisch kwaliteits product. Alle 
kisten van de aangesloten leden werden 
dan ook stapsgewijze uit roulatie ge-
nomen en vervangen door de donker-
blauwe kist met VBT logo.”

VBT Kistenpool was algauw op 
Europese schaal actief?
Chris De Pooter: “Op hetzelfde ogenblik 
dat VBT Kistenpool boven de doopvont 
werd gehouden, waren er tussen de 
kistenpools in Nederland en Duitsland 
gesprekken gaande inzake een verre-

VBT Kistenpool: CVBA voor    uniform gebruik van 
duurzame verpakkingen

VBT Kistenpool-voorzitter Chris De Pooter: "Door in te zetten op standaardisatie kunnen we 
voorkomen dat elke klant zijn eigen verpakking zou gaan gebruiken met duurdere kosten tot 
gevolg en met als resultaat dat iemand die rekening zal betalen."

De REO Veiling verhandelt 
op jaarbasis gemiddeld 
40 miljoen verpakkings
eenheden, vooral blauwe 
EPSkisten en groene EPS 
klapkisten. Via VBT Kisten
pool hebben de Belgische 
tuinbouwveilingen een stem 
in niet alleen het gemeen
schappelijk gebruik van deze 
meermalige verpakkingen, 
maar ook in de kost prijs. In 
onze interview reeks maken 
we, na Aucxis en TACO,  
kennis met VBT Kistenpool: 
een coöperatieve vennoot
schap die het moge lijk maakt 
dat alle aangesloten veilingen 
dezelfde duurzame verpak
kingen gebruiken op basis 
van gelijke modaliteiten.
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gaande samenwerking tot oprichting 
van een Europese kistenpool. Amper 
een maand na zijn oprichting sloot VBT 
Kistenpool zich aan bij deze Nederlands-
Duitse samenwerking. Zo ontstond in 
december 1992 Euro Pool System (EPS), 
met de veilingen uit de drie stichtende 
landen als belangrijkste partners en aan- 
deelhouders. Voor België trad VBT Kisten- 
pool toe als aandeelhouder in EPS.”

“De werking en doelstelling van EPS 
lagen en liggen in dezelfde gedachte-
gang als bij de oprichting van VBT 
Kistenpool in België. Maar de samen-
werking kreeg uiteraard een sterke 
aanvullende Euro pese dimensie. Alle 
bestaande kisten in de drie deel nemende 
landen werden geleidelijk vervangen 
door de standaard EPS-kisten met licht 
blauw-grijze kleur. Voor België betekende 
dit een tweede om schakeling van kisten 
in evenveel jaren. Maar de voordelen 
internationaal, opera tioneel en bedrijfs- 
 econo misch waren dermate dat deze 
tweede om schakeling zeker te verant-
woorden was. De volledige omschake - 
ling van eigen kisten naar EPS- kisten 
werd in 1995 gerealiseerd en sindsdien 
kende EPS alleen maar een gestage 
groei en een toe nemend belang als 
unieke logistieke service provider op 
een Europese schaal.”

Een gestandaardiseerde verpakking  
is niet alleen belangrijk voor het 
kwaliteits behoud, een veilig vervoer 
of de nood zakelijke traceerbaarheid 
van onze dag verse producten in het 
handelskanaal, maar ook om de con-
sument te informeren over de herkomst 
of het correct bewaren van onze vers-
producten. Duurzaamheid is een ander 
belangrijk aspect van de her bruik bare 
EPS-ver pakking die boven dien toelaat 
aangepaste porties aan te bieden op 
maat van de gezins samen stelling van 
de consument. Een groot voordeel voor 
onze kopers is dan weer dat ze hun 

lege verpakkingen op elke aangesloten 
veiling terug kunnen inleveren.

En wat zijn de voordelen voor  
de telers?
Chris De Pooter: “Naast de inspraak 
in het bepalen van de logistieke kost 
en de kwaliteit van de verpakking is 
het uiterst belangrijk voor de telers 
dat ze steeds over voldoende, propere 
en gestandaardiseerde verpakkingen 
beschikken. Dit lijkt vandaag zo van-
zelfsprekend dat we niet beseffen wat 
we zouden doen indien er een gebrek 
aan verpakkingsmateriaal zou zijn. 
Voedselveiligheid wordt steeds belang-
rijker en EPS zorgt er voor dat de telers 

over 100% gewassen kisten beschikken. 
Het is beter te voorkomen dan te 
genezen! Kortom, elke aangesloten 
producentenorganisatie waakt via VBT 
Kistenpool over de belangen van haar 
telers op het vlak van verpakkingen met 
alle daaraan verbonden aspecten.”

In welk opzicht is VBT Kisten-
pool tevens een referentie voor 
economische sectoren buiten de 
land- en tuinbouw? Bestaan er 
groeikansen in die richting?
Chris De Pooter: “Door in te zetten op 
standaardisatie kunnen we voor komen 
dat elke klant zijn eigen verpakking zou 
gaan gebruiken met duurdere kosten tot 
gevolg en met als resultaat dat iemand 

die rekening zal 
betalen. In aanvang 
werden de kisten 
enkel en alleen gebruikt door de veilingen, 
lees aandeelhouders. Nadien werd de 
stap gezet naar derden die de kisten 
mochten gebruiken als logistieke drager. 

Buiten de AGF producten worden er 
momenteel ook veel verpakte voedings-
waren in EPS-kisten vervoerd, zoals 
zuivelproducten of vlees. Ook de inter- 
nationalisatie werd doorgevoerd en 
EPS is vertegenwoordigd in meer dan 
20 Europese landen. Deze markt-
opening heeft ook voor de grote door-
braak van het kistengebruik gezorgd. 

Naast de kisten is EPS sinds 2013 
ook eigenaar van een pallettenpool, 
namelijk LPR. Dit is een belang rijke 
aanvulling op het logistiek proces van 
afhalen en inleveren. In de AGF sector 
kan het ene niet zonder het andere. 
Beiden zijn daarom van stra tegisch 
belang voor de werking van EPS. De 
marktmogelijkheden kunnen voor 
beiden dan ook nog groeien.”

Op welke manier wil VBT  
Kistenpool meer toegevoegde 
waarde bieden voor de sector,  
de aangesloten tuinbouw-
veilingen en hun producenten?
Chris De Pooter: “Daar EPS een inter-
nationale firma is geworden die men 

VBT Kistenpool: CVBA voor    uniform gebruik van 
duurzame verpakkingen

Voedselveiligheid wordt steeds belangrijker en EPS zorgt er 
voor dat de telers over 100% gewassen kisten beschikken.

>
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D O O R  D E  E U R O P E S E  U N I E
M E D E G E F I N A N C I E R D E
C A M P A G N E

FLANDRIA. MET HART EN ZIEL 

VOOR ONZE STIEL. EN DAT ZULLEN 

UW KLANTEN GEPROEFD HEBBEN.

Flandria, dat zijn gepassioneerde telers die zich met hart en ziel inzetten voor 

de kwaliteit van het label. Zo weet u zeker dat uw gekozen Flandria-groenten 

gegarandeerd:

VERS ZIJN.
De groenten zijn meteen na de pluk beschikbaar waardoor ze steeds 

kraakvers zijn.

DUURZAAM GETEELD WORDEN.

Flandria-groenten worden met zorg gecultiveerd. Ons engagement behoudt 

het uiterste respect voor het milieu dankzij een ecologisch verantwoorde teelt, 

van de kiem tot de pluk.

OPPERBEST SMAKEN.

Deze versheid en verzorging kan alleen maar producten opleveren die rijk 

in smaak zijn.

LAV00013_Annonce_192x136_FR NL.indd   7 25/08/15   15:55

daarenboven momenteel in heel veel 
diverse sectoren kan tegenkomen, 
is het niet meer dan logisch dat we 
als aandeelhouder en investeerder 
op een financieel rendement mogen 
rekenen dat ten gunste komt van 
de werkingskosten van de veilingen. 
Over een kwaliteitsvolle, propere en 
voldoende beschikbare kist tegen 
een correcte marktprijs beschikken, 
is in het belang van de verkoop en 
de prijsvorming van de groenten en 
fruit van onze telers. Eigenlijk kunnen 
we ons niet meer inbeelden wat onze 
Vlaamse tuinbouw zou zijn zonder een 
kist in eigen beheer.”

Wat zijn de toekomstplannen 
en -verwachtingen op korte en 
middel lange termijn?
Chris De Pooter: “Alhoewel we de 
grootste marktspeler van meermalige 
kisten zijn in Europa, zijn er nog steeds 
een aantal grijze vlekken op de land-
kaart. Er is zeker nog ruimte voor groei 
zowel in sectoren als in landen. Het 
meermalig gebruik van kisten is nog  
niet overal doorgedrongen zoals in 
België en hier ligt er nog werk voor  
EPS. 

Ook het vroegere Oost-Europa is een 
groeimarkt. Tevens is er een evolutie is 
de verschillende types van kisten. We 
evolueren naar een standaard klapkist 
in Europa en dus ook in België. Naar 
mijn verwachting zal deze omschake - 
ling geen vijf jaar meer duren.”
“Traceerbaarheid van producten wordt 
ook steeds belangrijker en hier zal de 

EPS-kist met ingebouwde transponder 
in de toekomst een bijdrage kunnen 
leveren. De telling van afhalen en in-
leveren van kisten zal dan ook sneller 
kunnen gebeuren. Bovendien zal het 
risico voor fouten verminderen en 
kunnen de kisten op elk ogenblik in  
het handelscircuit gevolgd worden.  
Er wacht de EPS-klapkist inderdaad  
een mooie toekomst.”

VBT Kistenpool is ook eigenaar 
van Flandria en helpt het kwali-
teitslabel in ere te houden?
Chris De Pooter: “Gezien Flandria 
een kwaliteitsmerk is van de groente-
veilingen werd voor de deponering 
gekozen voor de overkoepelende 
structuur VBT Kistenpool. Zowel de 
naam als het beeldmerk werden door 
VBT Kistenpool gedeponeerd in alle 
landen van Europa en in een aantal 
productielanden van groenten buiten 
Europa. VBT Kistenpool is tevens ver - 
antwoordelijk voor de controle op het 
misbruik van het kwaliteitsmerk. Ze 
doet dit dan ook zeer gericht en schrikt 
er niet voor terug om de kosten bij de 
misbruikers te leggen. Een sterk kwali - 
teitsmerk vraagt naar een solide ver-
pakking die zorgt dat het product in 
optimale omstandigheden van veld tot 
consument kan gebracht worden. Door 
de stevigheid en stapelbaarheid van de 
kisten helpen we ook om schade aan 
het product te voorkomen waardoor we 
voedselverspilling kunnen tegengaan 
en duurzaamheid kunnen promoten. 
En duurzaamheid is een wezenlijk 
onderdeel van Flandria.”

NIEUWE BEELDEN
De inspanningen die reeds in het verleden 
werden geleverd om de naambekend-
heid van Flandria in ons land te verhogen, 
worden dit najaar verder gezet. De huidige 
promotiecampagne zet de kernwaarden 
van Flandria expliciet in de kijker. De 
slogan ‘Trots op ons product’ benadrukt 
niet alleen dat Flandria groenten en  
fruit van eigen bodem zijn, maar ook dat 
ze met vakkennis en passie werden ge-
teeld. Door de consument op te roepen 
zijn zintuigen de kost te geven, brengt 
de campagne op een originele manier 
de kwaliteit en versheid van Flandria 
producten in beeld. Door tenslotte erop 
te wijzen dat Flandria meer is dan milieu-
vriendelijke teelt, komen ook de duur-
zame en innovatieve ontwikke lingen van 
het kwaliteitslabel aan bod gedurende 
de najaarscampagne.

Deze ingrediënten werden in een smake-
lijk recept samengebracht op nieuwe 
campagnebeelden die (letterlijk) Flandria 
producten tonen tegen de achtergrond 
van aarde. Op en top authentiek! Deze 
originele campagnebeelden verschijnen 
momenteel niet alleen als advertenties 

Je kan er niet naast kijken: de 
Flandria najaarscampagne draait 
momenteel op volle toeren. Niet 
alleen op de winkelvloer, maar 
ook op de radio en online. Tevens 
is nieuw promotiemateriaal aange
maakt. Deze promotionele initia
tieven brengen elke keer opnieuw 
dezelfde commerciële boodschap 
onder de aandacht van de con
sument: “Enkel groenten en fruit 
van gepassioneerde telers en 
onberispe lijke kwaliteit, vers en 
smaakvol, verdienen het kwaliteits
label Flandria. En dat proef je!”

Model 156 is de groene EPS klapkist 
die het meest wordt uitgereikt door 
de REO Veiling.
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D O O R  D E  E U R O P E S E  U N I E
M E D E G E F I N A N C I E R D E
C A M P A G N E

FLANDRIA. MET HART EN ZIEL 

VOOR ONZE STIEL. EN DAT ZULLEN 

UW KLANTEN GEPROEFD HEBBEN.

Flandria, dat zijn gepassioneerde telers die zich met hart en ziel inzetten voor 

de kwaliteit van het label. Zo weet u zeker dat uw gekozen Flandria-groenten 

gegarandeerd:

VERS ZIJN.
De groenten zijn meteen na de pluk beschikbaar waardoor ze steeds 

kraakvers zijn.

DUURZAAM GETEELD WORDEN.

Flandria-groenten worden met zorg gecultiveerd. Ons engagement behoudt 

het uiterste respect voor het milieu dankzij een ecologisch verantwoorde teelt, 

van de kiem tot de pluk.

OPPERBEST SMAKEN.

Deze versheid en verzorging kan alleen maar producten opleveren die rijk 

in smaak zijn.
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in (vak)publicaties, maar ook op de 
winkelvloer. Daar hebben dit najaar ook 
terug Flandria wokdemo’s plaats.

Proevertjes aanbieden op de winkel- 
 vloer is een attractieve manier om 
con su menten een aangename winkel-
beleving te geven. Consumenten 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 aan-
gemoedigd om voor Flandria producten 
te kiezen op het moment dat ze hun 
aankopen doen. De originele recepten 
van de degustaties nodigen bovendien 
de consumenten uit om thuis nieuwe 
groentecombinaties uit te testen.  
Voor die redenen organiseert VLAM 
tot 19 december opnieuw wokproeve-
rijen met seizoensgroenten uit de 
Flandria korf in de grote winkelpunten 
van Carrefour, Makro, Delhaize, Lidl en 
Cora in zowel Vlaanderen als Wallonië. 
In de supermarkten van deze distributie-
ketens wokken hostesses op vrijdag en 
zaterdag met Flandria groenten in de 
buurt van de groente- en fruitrayon. 

Ook bij Colruyt gaan wintergroenten  
in de wok. Daar hebben de demo’s in 
eigen beheer plaats. Colruyt bepaalt  
zelf de recepten en momenten van 
degustatie.

RADIOSPOTS
“Ik ben Kim, tomatenkweker. ‘k Sta  
al van 6 uur in de serres. Alle planten 
checken, plukken, proeven of de smaak 
goed zit ... Ja, ge moet er bij blijven, hé ... 
Maar ‘k zit wel lekker binnen! Enkel 
groenten van gepassioneerde telers, 
kraakvers en vol smaak, verdienen het 
Flandria kwaliteitslabel. Kies Flandria. 
En proef het!”

“Ik ben Johan. Ik teel sla. Planten, wieden, 
gieten en dan elke dag duizenden sla-
plantjes controleren, eruit halen wat  
niet goed is, her planten ... ’t Is hard  
werken, ja ... Maar ‘k doe het met mijn 
hart! Enkel groenten van gepas sio-
neerde telers, kraakvers en vol smaak, 
verdienen het Flandria kwaliteits label. 
Kies Flandria. En proef het!”

Met deze levendige getuigenissen van 
Flandria telers waren tot 14 november 

radiospots voor het kwaliteitslabel in 
Vlaanderen te beluisteren op de zenders 
JOE FM, MNM, Q-Music en Studio Brussel. 
In Wallonië kwamen de Flandria radio-
spots op antenne bij Fmix Reach, Classic 
21, DH Radio, NRJ en Pure FM. De com-
mercials duurden twintig seconden en 
werden dagelijks gemiddeld drie tot vier 
keer per zender uitgezonden.

Flandria producenten spelen eveneens 
de hoofdrol in drie promotie filmpjes die 
onlangs werden opgenomen op hun  
bedrijven. Het gaat om een teler van krop-
sla, prei, witloof, tomaat en komkommer. 
In combinatie met mooie product- en 
productiebeelden vertelt elk over zijn 
teelt en de centrale thema’s van de 
Flandria najaarscampagne, te weten: 
passie en van eigen bodem, kwali teit en 
lekker vers, duurzaam en innovatief. 

De videoclips zijn te bekijken op de 
vernieuwde website www.flandria.be 
en andere digitale informatiekanalen. 
Immers, ook op Facebook en Youtube 
geeft VLAM dit najaar de binnenlandse 
afzet van Flandria groenten en fruit een 
duwtje in de rug.

VLAM promoot Flandria 
in binnenland

De nieuwe Flandria campagnebeelden zijn op en top authentiek.
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NIEUWE PREIDOOS
Bij de aanvoer op donderdag 8 oktober 
voor de verkoop op vrijdag 9 oktober 
introdu ceerde de REO Veiling haar nieuwe 
Flandria preidoos. Onze inno vatieve ver - 
pakking voor Flandria prei zorgt ontegen- 
sprekelijk voor een grotere uitstraling en 
meer naambekendheid van het kwaliteits- 
label Flandria. Bovendien wordt misbruik 
van verpakking beperkt. 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 zicht-
baar, 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 omver-
pakking. Onze nieuwe preidoos biedt op 
die manier aan afnemers en exporteurs 
een uitgesproken productgarantie dat de 
inhoud wel degelijk Flandria kwali teit is, 
en wordt een hergebruik van de nieuwe 
Flandria preidoos nagenoeg uitgesloten. 
Deze zekerheid versterkt de goede  
handelsrelaties van de REO Veiling op 
haar exportmarkten.

Als Europese marktleider van Flandria 
kwaliteitsprei werken we daarnaast ook 
aan nieuwe afzetmarkten voor het pro- 
duct om het verlies van de Russische 
markt te compenseren. Vanuit die optiek 
blijven we inzetten op de Franse markt 
door kwaliteitsbewustzijn te introdu-
ceren via samenwerking in Noord- 
Frankrijk. Daarnaast wordt de Spaanse 
markt verder ontwikkeld als een kwali-
teitsmarkt voor Flandria prei. De export-
cijfers van Belgische prei vanaf januari 
tot eind mei van dit jaar tonen aan dat 
de export naar Spanje voor het 2de jaar 
op rij sterk stijgt, van 1,5 miljoen kg  
in 2013 naar 4 miljoen kg in 2014 en 
5,5 miljoen kg in 2015. Gedurende de 
eerste 5 maanden van 2015 was Duits - 
land (10 miljoen kg) opnieuw belang-
rijker dan Frankrijk (9 miljoen kg). De 
introductie van een flexibel voor ver-
koopsysteem op de REO Veiling is daar 
zeker niet vreemd aan. Tijdens de eerste 
5 maanden in 2015 werd tevens veel 
meer Belgische prei geëxporteerd naar 
Nederland: 3,2 miljoen kg in 2014 
tegen over 6,5 miljoen kg in 2015. Dat  

komt onder meer doordat de Nederlandse 
prei in de afgelopen winter heel wat 
schade heeft opgelopen door hevige 
sneeuw val. Flandria prei van de REO 
Veiling was het enige alternatief om kwa-
liteit in de Nederlandse markt te zetten.

GRONDLOZE TEELT
Via productinnovatie en -verbetering 
blijft de REO Veiling samen met andere 
partners eveneens inzetten op een aan-
tal overzeese afzetmarkten. Voor deze 
specifieke nieuwe exportmogelijkheden, 
zoals naar Canada of Japan, vraagt de 
markt naar ‘grondloze’ prei. De minste 
korrel grond leidt tot een mogelijke 
afkeuring van de levering. Na jaren van 
onderzoek in de grondteelt begon Inagro 
met een pilootproject om prei in een sys-
teem van hydrocultuur te telen. Immers, 
hydrocultuur biedt een absolute garantie 
op afwezigheid van aarde. De teelttech-
niek vermijdt bovendien de zorg rond 
uitspoeling van nutriënten. Grondge-
bonden ziekten krijgen nauwelijks kans 
waardoor minder gewasbeschermings-
middelen nodig zijn.

De eerste resultaten van de proefopstel-
ling voorspellen goede mogelijkheden 
voor een continue plant en oogst. Uit de 
eerste proeven blijkt ook dat de stand-
dichtheid kan verdubbeld worden en dat 
de prei sneller groeit dan in vollegrond. 
Een eerste voorzichtige schatting wijst 
uit dat 3 preiteelten per jaar wellicht 
mogelijk zijn.

De geoogste prei was van goede kwa-
liteit. De schachtlengte en diameter 
zijn afhankelijk van de dikte van de 
buisjes waar de prei in geplaatst wordt. 
Aangezien het rechte buisjes zijn, oogst 
je per definitie mooie rechte prei met 
een scherpe overgang tussen het preiwit 
en het blad. Door buisjes met een dia-

REO Veiling onderscheidt 
zich met Flandria op de  
Europese preimarkt

De REO Veiling is ervan 
overtuigd dat Flandria  
dé referentie voor Belgische 
prei moet blijven in binnen 
en buitenland. We voegden 
de daad bij het woord met 
recente innovaties voor  
Flandria prei. Onze nieuwe 
initiatieven zorgen niet alleen 
voor een grotere naambekend 
 heid en betere bescherming 
van het kwaliteitslabel 
Flandria, maar stimuleren 
tegelijk productvernieuwing 
en verbetering.

Onze nieuwe verpakking voor Flandria prei.
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meter van 40 mm te gebruiken, krijg je 
ook quasi uitsluitend planten met een 
diameter van 3 à 4 cm. De uniformiteit 
van het product en het feit dat de prei 
los in het water hangt, zorgen ervoor dat 
een doorgedreven mechanisatie moge-
lijk is. De eerste geoogste prei van de 
piloot installatie op Inagro werd aan een 
interne smaaktest onderworpen. Ook de 
smaak zat goed.

De professionele uitbouw van een teelt-
systeem voor grondloze prei staat in 
Vlaanderen nog in de kinderschoenen. 
Verder onderzoek en ontwikkeling zijn 
noodzakelijk in alle onderdelen van dit 
systeem. Dit vraagt naar maatwerk. In 
de nabije toekomst gaat Inagro daarover 

in gesprek met specialisten in automati-
satie en constructie. Inagro neemt ook 
teelttechnisch de hydroteelt van prei 
verder op in zijn onderzoeksprogramma. 
Specifieke ziekteproblemen, de ideale 
plantdichtheid en een optimalisatie van 
de samenstelling van de voedingsoplos-
sing zijn onderzoeksthema’s die Inagro 
onder de loep wil nemen.

WERKTUIGENDAGEN
Met de medewerking van de REO Veiling 
en Inagro kwamen recente innovaties 
in de Vlaamse preisector ook uitgebreid 
aan bod op de 32ste Werktuigen dagen 
te Oudenaarde. Op de vakbeurs in 
open lucht ontmoetten we traditioneel 
heel wat REO producenten. Vooral 

op zondagvoormiddag was het druk 
in de gezamen lijke beursstand van 
onze veiling, INGRO en het Provinciaal 
Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Oost-Vlaanderen (PCG). Zoals vorige 
keer werden de producenten van de REO 
Veiling en INGRO verwelkomd met een 
ontbijt. Bij koffie en boterkoeken namen 
onze telers uitgebreid de tijd voor een 
collegiaal gesprek onder elkaar. Daarna 
gaf onze veiling uitleg over haar inspan-
ningen en de commerciële uit dagingen 
om West-Vlaanderen te blijven profileren 
als Europese referentie-regio voor kwa-
liteitsprei. Tot slot hield Luc De Reycke 
van PCG een voordracht over nieuwe 
preirassen, teelttechnieken en trips-
bestrijding in prei. Na dit studie moment 
ging het richting de thematische prak-
tijkdemonstraties op het tuinbouwveld 
vlakbij onze beurstent.

Het viel ons op dat de tuinbouw steeds 
uitgebreider en gevarieerder aan bod komt 
op de Werktuigendagen. In vergelijking met 
vorige keer waren er nu niet alleen meer 
standhouders voor mechanisatie in de 
groenteteelt, maar werden in de tuinbouw  
ook meer verschillende machines getoond. 
Na meerdere edities met de focus op  
oogst- en plant machines voor prei, waren 
er dit jaar eveneens heel wat plant- en 
oogstmachines voor meerdere (kleinere) 
teelten te bekijken. Vijf constructeurs 
hielden oogstdemo’s van prei, witte kool, 
venkel, selder en busselwortelen. Op de 
andere demovelden werden plant- en 
rassendemo’s georganiseerd.

REO Veiling onderscheidt 
zich met Flandria op de  
Europese preimarkt

Onze beursstand op de Werktuigendagen kreeg heel wat REO producenten over de vloer.

De proefopstelling van Inagro voor de hydroteelt van prei.
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APPELS
Bij de meeste van onze hardfruit telers 
is de nieuwe oogst achter de rug. 
De pluk startte op het normale tijdstip 
in september en de ULO-koelcellen 
werden tegen een vlot tempo gevuld. 
De gunstige teeltomstandigheden in 
het voorjaar, het mooie zomerweer 
en hun eigen vakkennis zorgden dat 
onze hardfruitproducenten niet alleen 
tevreden zijn met de productkwaliteit, 
maar ook met de oogstvolumes.

De nationale appeloogst wordt ge- 
 raamd op 258.461 ton. Dat is 19% 
minder dan de uitzonderlijk hoge  
oogst van vorig jaar, maar 2% meer  
dan het gemiddelde van de laatste  
drie seizoenen. De nationale peren-
oogst wordt geschat op 346.860 ton 

of een daling van 7% tegenover vorig 
seizoen, maar een stijging van 7% 
ten opzichte van het laatste driejarig 
gemiddelde.

Op Europees niveau is de appeloogst 
5% lager ingeschat dan de topoogst 
van vorig jaar, maar 7% hoger dan het 
gemiddelde van de afgelopen drie jaar.
De raming bedraagt bijna 12 miljoen  
ton appelen. Voor peren is op Euro - 
pees niveau sprake van een eerder 
gemiddelde oogst: ruim 2,3 miljoen ton 
of 3% minder dan de topoogst van vorig 
seizoen, maar 6% meer dan het laatste
drie jarig gemiddelde. Hierbij moet 
worden opgemerkt dat vorig seizoen 3% 
van de Europese appel- en perenoogst 
niet geplukt werd op basis van de Euro-
pese steunmaatregelen ten gevolge van 

het Russische invoerverbod. Voor België 
was dat zelfs 11%. In Vlaanderen bleef 
vorig jaar 13% van het appelareaal en 
9,1% van het perenareaal aan de fruit-
bomen hangen. Op die manier vermeden 
onze hardfruittelers de hoge kosten van 
pluk en bewaring.

PEREN
Niet alleen het Russische handels-
embargo maar ook de dalende appel-
consumptie in Europa woog vorig jaar op 
de Belgische hardfruitsector. Terwijl er in 
Europa en Noord-Amerika tegen woordig 
minder appelen worden gegeten, neemt 
de consumptie in de jonge industrie landen 
van Afrika en Azië syste matisch toe. Het 
wordt een uit daging voor de Vlaamse 
hardfruittelers om passend in te spelen 
op deze mondiale con su menten trend.

Oogst Belgisch  
hardfruit geeft  
normale opbrengsten

De appel en perentelers van onze veiling hebben sinds kort hun 
nieuwe oogst binnen. De pluk verliep zonder grote problemen en 
gaf het aantal verwachte kilo’s, maar haalde niet de topopbrengsten 
van vorig jaar. De REO Veiling nam dit jaar de verkoop van haar 
hardfruit terug in eigen handen. Onze hardfruitproducenten zetten 
onlangs het licht op groen om deze ingeslagen weg verder te  
bewandelen gedurende het nieuwe seizoen.

2014/2015 2015/2016 2015/2016  
t.o.v. 2014/2015 

Variëteit Rendement 
(ton/ha)

Areaal  
(ha)

Productie 
(ton)

Rendement 
(ton/ha)

Areaal  
(ha)

Productie 
(ton)

Productie  
(%)

PEER

Conference 43 7.800 335.400 39 8.050 313.950 -6,4

Doyenné 36 650 23.400 29 630 18.270 -21,9

Durondeau 36 180 6.480 29 165 4.785 -26,2

Sweet Sensation 18 135 2.430 17 135 2.295 -5,6

Andere 21 315 6.615 21 360 7.560 14,3

TOTAAL PEER 9.080 374.325 9.340 346.860 -7,3

> BELGISCHE PERENPRODUCTIE PER VARIËTEIT
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Oogst Belgisch  
hardfruit geeft  
normale opbrengsten

Het totale areaal appels in ons land 
bedraagt momenteel 6.865 ha. Dat is 
een daling van 3% of 209 ha. Voor het 
eerst in jaren ligt het Belgische appel-
areaal onder de 7.000 ha. Het areaal 
peren steeg dit jaar met even eens 3% 
of 260 ha, en telt vandaag in totaal 
9.340 ha. België blijft hiermee een 
toonaangevend perenland in kopposi-
tie op de Europese markt. De variëteit 
Conférence blijft de onbetwistbare 
nummer één in ons land. Eén derde van 
de Europese Conférence-productie is 
Belgisch. Het aandeel van Conférence 
in de totale perenproductie in Europa 
bedraagt inmiddels 40%.

FRANKRIJK
Op het vlak van de export van zijn  
hardfruit slaagt België er sinds  
het Russische handelsembargo in  
om meer volume af te leveren in  
Engeland, Scandinavië, maar ook  
in West- Europese landen zoals  
Frankrijk, Spanje of Duitsland.  
Frankrijk is de belangrijkste export-
bestemming voor hardfruit vermarkt 
door onze veiling. Zowel wat appels 
als peren betreft. Onze appels worden 
hoofdzakelijk gekocht door afnemers 
op de binnenlandse markt. Toch vond 
vorig seizoen 25% van ons aanbod 
zijn weg naar het buitenland. Voor 
onze peren ging 85% naar een export-
bestemming en werd 15% op de 
Belgische markt afgezet.

De REO Veiling vermarkt terug zelf al 
haar hardfruit. Vroeger gebeurde dit 
in samenwerking met veiling Bel’Orta. 
Onze hardfruittelers beslisten begin 
dit jaar om terug een eigen kwalita-
tief en continu hardfruitaanbod uit te 
bouwen met een wekelijks verkoop-
moment op woensdag. Hierbij wordt 
gestreefd naar een zo goed mogelijke 
communicatie met telers en kopers. 
Het aanbod wordt enkele dagen op 
voorhand door de telers meegegeven 
aan de commerciële afdeling van de 
REO Veiling die vervolgens op dinsdag 

via mail de kopers op de hoogte brengt 
van de doorgekregen volumes. Samen 
met de klokverkoop werd een groot 
volume actief bemiddeld.

De hardfruitproducenten van de REO 
Veiling evalueerden eind augustus de 
commercialisatie van hun product op  
de REO Veiling tijdens de eerste helft 
van dit jaar. Op basis van hun positieve 
ervaringen spraken onze hardfruittelers 
de wens uit om de hardfruitverkoop op 
de REO Veiling verder uit te bouwen  
via de ingeslagen weg.

2014/2015 2015/2016 2015/2016  
t.o.v. 2014/2015 

Variëteit Rendement 
(ton/ha)

Areaal  
(ha)

Productie 
(ton)

Rendement 
(ton/ha)

Areaal  
(ha)

Productie 
(ton)

Productie  
(%)

APPEL

Golden 45 700 31.500 36 700 25.200 -20,0

Jonagold en mut. 51 2.860 145.860 40 2.696 107.840 -26,1

Jonagored 49 1.500 73.500 40 1.321 52.840 -28,1

Boskoop 35 322 11.270 37 307 11.359 0,8

Elstar 35 230 8.050 32 209 6.688 -16,9

Gala 37 80 2.960 34 80 2.720 -8,1

Belgica 29 126 3.654 31 126 3.906 6,9

Braeburn 42 190 7.980 40 190 7.600 -4,8

Greenstar 54 110 5.940 44 110 4.840 -18,5

Kanzi 49 196 9.604 42 196 8.232 -14,3

Pinova 45 61 2.745 41 92 3.772 37,4

Andere 22 699 15.378 28 838 23.464 52,6

TOTAAL APPEL 7.074 318.441 6.865 258.461 -18,8

> BELGISCHE APPELPRODUCTIE PER VARIËTEIT

Infovergadering  
glastuinbouwzone  
Roeselare
De intercommunales WVI en MIROM 
ontwikkelen te Roeselare een glas-
tuinbouwzone tegenover de REO 
Veiling. De zone zal ongeveer 30 ha 
aan nieuwe ruimte bieden, verdeeld 
in percelen van minstens 5 ha. 
Naast de gewone nutsvoorzieningen 
wordt het terrein eveneens uitge-
rust met restwarmte van de MIROM 
verbrandings oven. De kavels zijn 

bedoeld voor telers uit de regio  
die wensen in een project van  
duur zame clustering te stappen. 

De details en voorwaarden  
worden bekend gemaakt tijdens 
een infor matie vergadering op 
donderdag avond 17 december om 
19 uur in de vergaderzaal van de 
REO Veiling.
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REO VEILING > MARKTPROSPECTIES

STUDIEBEZOEK
Het Vlaams Centrum voor Agro- en 
Visserij marketing (VLAM) was tijdens 
het voorjaar samen met negen Belgische 
exporteurs en drie Veilingen, waaronder 
de REO Veiling, op marktprospectie 
in Milaan, Verona en Bologna. Deze 
steden geven de toon aan in de Noord- 
Italiaanse AGF-markt. Bij de gerichte 
werkbezoeken ter plaatse werden 
Belgische wortelen, kolen, witloof en  
prei gespot op de vroegmarkt en bij 
enkele retailers in Bologna. Flandria  
prei was eveneens te zien op de vroeg-
markt van Milaan. Deze vaststellingen 
bevestigden dat op de Noord-Italiaanse 
markt exportmogelijkheden liggen voor 
West-Vlaamse verse groenten en fruit.

Tijdens zijn studiebezoek aan dezelf-
de regio maakte de raad van bestuur 
van de REO Veiling kennis met diverse 
telersverenigingen ter plaatse. Geduren-
de de bedrijfsbezoeken bij de coöpera-

tieve ondernemingen VOG en Melinda 
in de buurt van Bolzano lag de focus op 
marketing en de samenwerking tussen 
coöperaties.

VOG is een overkoepelende produ centen -
organisatie van 20 coöperaties en 
4 producenten organisaties in de regio 
van Trentino (Zuid-Tirol). VOG groepeert 
meer dan 15.000 hardfruittelers met 
samen zo’n 28.000 ha boomgaarden. 
Jaarlijks zet de organisatie bijna 
1,2 miljoen ton appelen in de markt. 
De verschillende regio’s werken daarbij 
nauw samen om met een duidelijke 
identiteit en een expliciete verwijzing 
naar de herkomst van de appelen 
succes volle commerciële afspraken  
te maken. Daarbij zijn innovaties,  
zoals het ontwikkelen en op de markt 
brengen van nieuwe appelvariëteiten  
die beantwoorden aan de verwachtingen 
van de hedendaagse consument, een 
belangrijk aandachtspunt.

MARKETING
Melinda groepeert 4.000 familiale onder - 
nemingen in de appel productie, gelegen 
in de Val di Non. Zestien indi vi  duele coöpe- 
 raties uit dezelfde regio organiseren zich 
in het Melinda consortium. Deze over-
koepelende structuur staat in voor de 
organisatie en het manage ment van de 
koeling van het hardfruit, de investeringen 
in ver pakkings lijnen, de administratie en 
selectie van de appelrassen, samen met 
de marketing rond het product. Een heel 
belangrijke klemtoon ligt op de promotie 
van het merk Melinda. Jaarlijks trekken 
de telers belangrijke promotiebudgetten 
uit (tussen 6 en 8 miljoen euro per jaar) 
om Melinda als belangrijkste appelmerk 

REO Veiling actief op  
zoek naar exportkansen  
richting Italië

Met een nationale groente en fruit
productie van meer dan 12 miljoen ton 
op jaarbasis is Italië een grote leveran
cier van verse producten binnen Europa. 
En toch is Italië een afzetmarkt met poten 
tieel voor onze eigen groenten en fruit. 
Immers, de export van Belgische prei naar 
Italië is tijdens het voorbije voorjaar verdrie
dubbeld: van 500.000 kg gedurende de eerste 
vijf maanden van 2014 naar 1,5 miljoen kg 
in dezelfde periode van dit jaar. De REO 
Veiling nam inmiddels bijkomende initia
tieven om haar exportstrategie richting 
Italië te verbreden en te diversifiëren.

VOG zet jaarlijks 1,2 miljoen ton appelen in de markt.

'Mondo Melinda te Cles, een interactief kennis- 
centrum over de productie en commercialisatie 
van Melinda-appelen.
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MARKTPROSPECTIES > REO VEILING

in het hoofd van de Italiaanse consu-
ment te vestigen. In het dorp Cles is 
er zelfs een heuse “Mondo Melinda” 
(Wereld van Melinda), een interactief 
kenniscentrum waar alle facetten van 
zowel de productie als de commercia-
lisatie van Melinda-appelen uit de 
doeken worden gedaan. De telers van 
Melinda sponsoren eveneens televi-
sieprogramma’s en sportwedstrijden. 
Daarbij zet Melinda bewust telkens drie 

centrale thema’s in de kijker: product-
kwaliteit, plaatselijke herkomst en 
sympathie voor het product. Deze mar-
ketingstrategie op basis van een sterke 
verbondenheid tussen teler, product 
en consument werpt haar vruchten af. 
Want het over grote deel van de Italiaanse 
consu menten is niet alleen vertrouwd 
met Melinda, maar staat ook positief 
tegenover het appelmerk.

KWALITEIT
Tijdens een studiemoment met Luciano 
Trentini gaf de eredirecteur van CSO, 
een belangenorganisatie met 65 leden 
voor de integrale groente- en fruitsector, 
uitleg over de kansen van onze Vlaamse 
versproducten op de Italiaanse markt. 
We onthouden uit zijn uiteenzetting 
dat prijsvorming een doorslag gevende 
factor is om te kunnen verkopen aan 
de Italiaanse handel, maar dat slimme 
marktconcepten en producten van 
hoog staande kwaliteit zeker een kans 
hebben. Zijn voordracht leerde ons ook 
dat het overgrote deel van de Italiaanse 
groente- en fruitproductie zijn eind-
bestemming heeft bij de Italiaanse 

consument. Toch zijn er ook Italiaanse 
producenten die verder kijken dan de 
nationale afzetmarkt. Dit werd snel 
duidelijk tijdens het werk bezoek aan 
Francescon, de belangrijkste Italiaanse 
leverancier van meloenen. Deze pro-
ducentenorganisatie is al ruim 50 jaar 
bezig met het produceren, sorteren en 
verpakken van verschillende meloen-
variëteiten voor de Europese markt. 
Opvallend is hoe men door een spreiding 

van hun productiegebieden bijna jaar- 
rond kan aanleveren. De eerste meloenen 
van het seizoen worden geteeld in Senegal, 
gevolgd door de productie in Sicilië 
(ongeveer 100 ha van eind april tot eind 
mei) en daarna door de productie in 
het Noorden (900 ha van mei tot begin 
oktober). In de verpakkings afdeling 
stelden we vast dat wat de klant vraagt 
door Francescon pasklaar wordt aan-
geleverd. Als antwoord op het groeiend 
aantal éénpersoonsgezinnen in Italië 
worden ook hier kleinere volumes op 
maat van de klant gevuld en extra ser-
vices (zoals een sticker per meloen) tot 
in de puntjes uitgevoerd in functie van 
een attractieve winkelpresentatie.

TRANSPORTSHUTTLE
De studiereis van de raad van bestuur 
van onze veiling herbevestigde dat er 
opportuniteiten voor onze versproducten 
zijn op de Italiaanse markt. Op basis 
van die vaststelling werd dit najaar door 
de REO Veiling verder ingezet op een 
actieve marktbenadering van Italië. Kort 
na het studiebezoek van onze raad van 
bestuur was onze commerciële af deling 

in Italië voor handelscontacten op de 
vroegmarkten in Verona en Milaan. 
Met plaatselijke groothandelaars werd 
gesproken over de ontwikkeling van een 
gerichter aanbod van onze producten en 
verpakkingen voor de geprospecteerde 
regio’s. Onze gesprekspartners kregen 
daarbij een eigen ontworpen infofolder 
waarin de REO Veiling zichzelf voorstelde 
op maat van de Italiaanse handel. Van 
de gelegenheid maakten we bovendien 

gebruik om de aanwezigheid aan te  
kondigen van de REO Veiling en de West- 
Vlaamse exportsector op een evenement 
van de provincie West- Vlaanderen dat 
plaats greep tijdens de Wereldtentoon-
stelling te Milaan.  
Gedurende deze tweedaagse bracht 
onze commerciële afdeling tijdens 
“business to business”-meetings met 
diverse spelers uit de Italiaanse voedings- 
en logistieke sector telkens een ruime 
uiteenzetting over de werking van de REO 
Veiling, de samenwerking met exporteurs 
en de inzet van logistieke concepten om 
de Noord- Italiaanse markt vlot te beleveren. 
Immers, sinds deze zomer loopt een proef- 
project met een transportshuttle die 
twee keer per week de vroegmarkten  
in Verona en Milaan bedient.

WITLOOF
Het centrale thema van de Wereldexpo 
in Milaan was “Voedsel voor de planeet, 
energie voor het leven”. Talrijke landen 
uit alle uithoeken van onze wereld 
presenteerden er zich aan ruim 20 miljoen 
bezoekers. Ieder land formuleerde 
daarbij zijn eigen antwoorden op 

REO Veiling actief op  
zoek naar exportkansen  
richting Italië

Inpaklijnen bij Francescon, de belangrijkste Italiaanse leverancier van meloenen.

>
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REO VEILING > DAG VAN DE LANDBOUW

Veel interesse voor aubergine 
op Dag van de Landbouw

De consument wil gezond en betrouw-
baar voedsel van eigen bodem, maar 
staat er niet altijd bij stil waar dat van-
daan komt en welke inspanningen onze 
telers doen om kwaliteitsproducten af 
te leveren. De 33ste Dag van de Land-
bouw gaf traditioneel de consument de 
kans om een kijkje achter de schermen 
te nemen op familiale land- en tuinbouw-
bedrijven in zijn buurt. Dit liet hem toe 
een goed beeld te krijgen van het pro-
fessionalisme in de Vlaamse land- en 
tuinbouw.

Het serrebedrijf van Jurgen Franco en 
Nancy Verstegen in Jabbeke kreeg naar 
schatting 2.000 bezoekers over de vloer. 
Jurgen en Nancy telen sinds 2009 het 
jaar rond aubergines onder 35.000 m² 
glas. Tijdens de leerrijke bedrijfsrond-
gang onder begeleiding van de Studie-
kring Vruchtgroenten West-Vlaanderen 
lag de focus op de duurzame en moderne 

productietechnieken voor de teelt 
van deze van oorsprong Aziatische 
groente. De bezoekers maakten onder-
weg niet alleen kennis met WKK en 
energieschermen, maar ook met inno-
vaties voor een spaarzaam verbruik 
van water en meststoffen, samen met 
het in zetten van hommels en bijen 
voor de bestuiving en bestrijding van 
schade lijke insecten.

Met medewerking en logistieke onder-
steuning van onze veiling zorgden de 
Brugse Hoveniers op het einde van de 
bedrijfsrondleiding voor sfeer, gezellig-
heid, een drankje en uiteraard een 
lekker proevertje met aubergine. Als 
goede ambassadeurs toonden gast-
heer Jurgen en alle medewerkers op de 
Dag van de Landbouw niet alleen hoe 
de Vlaamse tuinbouw écht werkt, maar 
promootten ze tevens het betrouwbare 
kwaliteitslabel Flandria. Bedankt!

de hoofdvraag: “Hoe kunnen we de 
wereld bevolking van voldoende gezond, 
kwalitatief en duurzaam voedsel voor-
zien?” Vaak werden de oplossingen 
gevonden in het in de hoogte bouwen 
van productie- eenheden. Zo stelde de 
Italiaanse firma IdromeccanicaLucchini, 
al meer dan 65 jaar gespecialiseerd in 
het fabriceren en plaatsen van plastiek-
serres, haar verticale boerderij voor, 
inclusief met ledverlichting. De ‘vertical 
farm’ van Israël sprong nog meer in  
het oog.

In het Belgische paviljoen van bijna 
30 are maakte de bezoeker kennis met 
innovatieve teelttechnieken als hydro-
phonie, aquacultuur en de cultuur van 
algen en insecten. Ook de uit gebreide 
promotie van ons land als culinair  
para dijs maakte indruk. Het deed ons 
deugd en maakte ons fier te zien dat  
ons Belgisch witloof een prominente 
hoofdrol speelde in dit verhaal van  
“een klein land met een grote smaak”.De 'vertical farm' van Israël op de Wereldexpo te Milaan.
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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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Herwig Willaert - REO Veiling
Kliek Creatieve Communicatie
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COLOFON

Nieuwe administratief 
en financieel directeur

OVERSTAP
Filip Vanaken is net vijftig geworden. 
Hij is afkomstig van Diepenbeek bij 
Hasselt en vader van twee kinderen: 
Charlotte (21) en Robbert-Jan (18). 
Hij is licentiaat in de handels- en  
financiële wetenschappen met als 
oriëntatie beleidsinformatica. Hij kwam 
als school verlater terecht op de IT- 
afdeling van een verzekeringsmaat-
schappij te Antwerpen waar hij deze  
afdeling leidde. Samen met zijn broer  
en vader werkte Filip nadien in een 
groothandel van verwarmingsmate- 
rialen opgericht door zijn vader. Later  
begon Filip op vraag van de direc teur 
van een consultancybedrijf daar te 
werken als financieel consultant. Het 
grootste deel van zijn takenpakket  
was het maken van kredietdossiers  
voor KMO's in financiële problemen.

Filip was 31 toen hij de overstap  
maakte naar de Vlaamse groente- en 
fruit sector. Op 14 augustus 1996 ging 
Filip bij Veiling Haspengouw aan de slag 
als financieel en administratief direc-
teur. Tot zijn takenpakket behoorden de 
financiële strategie en uitvoering, het 
informaticabeleid, samen met de ad-
ministratieve organisatie (boekhouding, 
personeelsadministratie, secretariaat, 
verkoopadministratie en GMO-admini-
stratie). Onder zijn bevoegdheid werd 
op Veiling Haspengouw onder meer een 
nieuw ERP-systeem ontworpen en geïm-
plementeerd, alsook een business intel-
ligence system (rapporteringsysteem) 

opgezet. Filip maakte in zijn periode bij 
Veiling Haspengouw eveneens de hele 
GMO-opstart en -ontwikkeling mee. Hij 
lag er bovendien mee aan de basis van 
een internationale associatie van pro-
ducentenorganisaties: EFC. Filip werkte 
ook mee aan de nieuwe beleidsstrategie 
van Veiling Haspengouw. De kern hier-
van was het heractiveren van het mede-
werkerspotentieel en het geloof van het 
personeel in het bedrijf, samen met het 
nauwer aanhalen van de contacten 
tussen de veiling en haar producen-
ten. “Want een veiling is immers geen 
bedrijf als een ander. Een veiling bestaat 
voor en door haar aandeelhouders- 
producenten”, onderstreept Filip.

Na twintig jaar professionele activiteit 
in de Vlaamse groente- en fruitsector is 
Filip erg vertrouwd met het veilingwezen. 
Tegelijk brengt Filip heel wat ‘technische 
bagage’ mee naar onze veiling. “Na enkele 
maanden van inactiviteit voelt dit als een 
soort opnieuw thuiskomen. Ik vind het 
bovendien een boeiende uitdaging om 
Marnix Delie op te volgen als financieel 
en administratief directeur”, besluit Filip 
Vanaken. Hij is van plan zich in de streek 
te vestigen.

We wensen Filip veel voldoening in de uit-
oefening van zijn functie op onze veiling.

Filip Vanaken: "Het voelt als een soort opnieuw thuiskomen."

Onze administratief en finan 
cieel directeur Marnix Delie 
gaat midden volgend jaar 
met pensioen. Filip Vanaken 
wordt zijn opvolger. In voor
bereiding op de wissel is Filip 
sinds half oktober aan de 
slag op de REO Veiling om 
zich in te werken in zijn 
nieuwe functie. We stellen 
onze nieuwe collega graag 
aan jullie voor.
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wist je dat …
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> Wist je dat Torhoutnaar Wim Stevens negen 
zomers vakantiewerk deed op onze veiling. 
De acteur uit Thuis, Spoed of Zone Stad 
vertelde daarover uitgebreid in Story.

> Wist je dat maandelijks een paginareportage 
over een REO product is te lezen in de Krant 
van West-Vlaanderen, en dit gedurende een 
gans jaar. Producent Patrick Devroe beet 
in oktober de spits af met zijn verhaal over 
bio shiitake, het jongste product in ons 
groentenassortiment.

> Wist je dat een nieuw promotiezeil in de 
maak is. De commerciële visual wordt tegen 
onze kistenloods opgehangen en toont expli-
ciet de drie kwaliteitslabels waaronder de 
REO producten in de markt worden gezet.

> Wist je dat voor het eerst ‘okra’ werd aan-
gevoerd op onze veiling. Deze van origine 
(sub)tropische groente werd door Johan 
Dejonckheere uit Torhout onder glas  
geteeld in het kader van een proefproject 
met Hogeschool Vives Roeselare.

> Wist je dat het vernieuwde theoretisch 
concept van het educatief schoolproject  
‘Sla je slag’ op onze veiling wordt uitgetest 
op 16 november met de gemeentelijke basis-
school uit Hooglede en op 20 november met 
De Plataan uit Roeselare.

 > Wist je dat onze medewerkers Nancy 
Vindevogel en Hilde De Muynck in oktober 
de REO Veiling op een sympathieke manier 
in de kijker zetten naar aanleiding van een 
reportage voor de vaste rubriek ‘Op de werk-
vloer’ in het weekblad De Weekbode. In het 
dubbelinterview werden Hilde en Nancy “de 
mama’s van onze veiling” genoemd.

> Wist je dat in september een recordaantal 
van 67.200 verpakkingen troskerstomaatjes 
werden verkocht tijdens ‘Back to School’ van 
Tomabel. De benefietactie had voor de 4de 
keer plaats met medewerking van Delhaize. 
Tomabel producent Geert Neirinck en 
Delhaize staan samen per verkochte ver pak-
king 20 eurocent af voor het goede doel.

> Wist je dat Roger Velle (79) van ‘Groenten 
en Fruit Velle’ al 70 jaar naar onze veiling 
komt. Eerst kwam hij als kind mee met zijn 
vader Maurice voor wie Roger later onze 
producten aankocht. Vanaf 1962 kocht 
Roger voor zichzelf en nu doet hij dat voor 
zijn zoon Toon.

GROENTENKAARTING  
VRIJDAG 11 DECEMBER 2015

VZW VRIENDENKRING PERSONEEL REO VEILING NODIGT UIT

De vzw Vriendenkring Personeel REO 
Veiling organiseert traditioneel op de 
tweede vrijdag van december haar 
jaarlijkse kaarting. Er wordt opnieuw 
gekaart voor GROENTEN en dit op 
vrijdag 11 december vanaf 18u00.

De groentenkaarting heeft plaats in 
de cafetaria van de REO Veiling. De 
inleg bedraagt 1,50 euro. Er is geen 
drankverplichting. De VZW-leden 
hopen op een grote opkomst en  
danken u bij voorbaat voor uw steun.

Groenten eten en bewegen zijn de 
alfa en de omega van gezond leven. 
Daarom trekt onze veiling regelmatig 
de voetbal- en loopschoenen aan. 
Een vaste afspraak op de REO sport-
kalender is de jaarlijkse minivoetbal-
wedstrijd van de Vriendenkring van 
onze veiling tegen de Gitse Tuinders. 
Onze groene veilingkleuren werden 
dit jaar verdedigd door (vlnr.) Bert 
Vande Weghe, Rik Decadt, Dominiek 
Keersebilck, Simon Wallican, Stephan 
Wydooghe, Mike Trio en Dieter Sys. 

Bij de Gitse Tuinders herken je de 
REO producenten Mark Hessel, Dirk 
Declercq en Koen Defevere. Ons team 
voetbalde met veel inzet, maar moest 
na een verdienstelijke wedstrijd de  
duimen leggen voor een tegenstander 
die beter op elkaar was ingespeeld. 
Onze ploeg is vast van plan om deze 
scheve situatie recht te zetten en zal 
daarom meer oefenmatchen spelen  
als voorbereiding op de volgende 
sportieve confrontatie met de Gitse 
Tuinders.

reo veiling trok 
voetbalschoenen 
aan
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