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woord van de voorzitter 
Beste lezer

De extreem warme weersomstandig
heden waarmee we van oud naar nieuw 
stapten doen ons bijna vergeten dat 
2015 startte met overmatige sneeuwval 
en veel vorstschade aan de winter
groenten in Nederland en Duitsland. 
In Vlaanderen bleven we gelukkig 
gespaard van schade aan de buiten
teelten en de Europese markt lag open 
voor onze Flandria kwaliteit. Boven
dien zorgde het droge en koude weer 
in het voorjaar voor een vertraging 
van de productie in ZuidEuropa. De 
aanhoudende droogte, tot ver in de 
herfst, zorgde doorheen de zomer 
voor een tempering van de Europese 
groenteproductie. De teelttechnische 
mogelijkheden op de meeste Vlaamse 
bedrijven en de intensieve opvolging 
van de teelten door onze producenten, 
ook bij nacht en ontij, zorgden alsnog 
voor een kwalitatief goed product. De 
markt wist dit te appreciëren doorheen 
de zomer en in de herfst.
De aanhoudend hoge temperaturen 
tijdens de laatste maanden van het jaar 
zorgden echter bij een aantal teelten 
voor extreme producties. Witloof, 
spruitkool, maar ook veldsla piekten 
hierdoor in productie tijdens de laatste 
weken van 2015. Daarentegen liet de 
consumptie van deze groenten omwille 
van de weersomstandigheden op zich 
wachten. De prijsvorming in de kerst 
en nieuwjaarperiode was dan ook bar
slecht voor heel wat groenten die 
traditioneel op de feesttafels komen.

Met een jaaromzet van 165 miljoen 
euro, een groei van meer dan 21%, 
was 2015 een goed jaar voor de West
Vlaamse groentetelers. Ook de aanvoer 
steeg tot boven 40,6 miljoen verpak
kingen, een organische groei van 4,3%. 

Het werken aan geïntegreerde pro
ductkwaliteit als antwoord op de 
preicrisis in 2014, liet toe dat de REO 
Veiling tijdens het voorbije jaar terug 
haar toonaangevende rol opnam op 
de Europese preimarkt. De aanvoer 
van prei op onze veiling groeide niet 
alleen tot het recordvolume van 63 
miljoen kg, een groei met meer dan 
8,5%. Het zorgde meteen ook voor een 
omzet die terug aansluit bij de betere 
preijaren. Een rassenkeuze gericht 
op productkwaliteit en houdbaarheid 
samen met een gecontroleerde koude 
keten zorgen ervoor dat Flandria 
prei uit West Vlaanderen vandaag de 
referentie is op alle Europese markten. 
De samen werking tussen de provincie 
WestVlaanderen, de exporthandel 
en de REO Veiling zette tijdens het 
voorbije jaar in op de ontwikkeling 
van een aantal nieuwe markten voor 
het WestVlaamse product. Regio’s 
zoals NoordItalië en Catalonië, met 
hun hoog staande culinaire groente
traditie, moeten verwend worden met 
top kwaliteit.

De investering in moderne glastuin
bouw zorgde voor een duidelijke groei 
van de aanvoer van vruchtgroenten. De 
tomatenproductie steeg tot 34 mil joen kg, 
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een toename van 18%. Dat is zelfs 
meer dan in de jaren ’90. Dankzij het 
merkenbeleid en de commerciële in 
spanningen op onze twee thuis markten,  
België en Frankrijk, kon gemiddeld 
een betere prijs worden gerealiseerd. 
Bij losse Tomabel tomaten bedraagt 
die groei in Frankrijk 35% en bij 
Tomabel Specialities is de export 
groei zelfs meer dan 40%. Ook op de 
Italiaanse en Spaanse markt wordt 
het kwaliteitsproduct Tomabel erkend 
en geapprecieerd.

Met 31 miljoen komkommers en net 
geen 34 miljoen courgettes blijft West
Vlaanderen de grootste Belgische pro
ductieregio van deze vruchtgroenten. 
Dankzij de inzet op kwaliteit en service 
slagen we er meer en meer in om met 
komkommers het verschil te maken 
op onze thuismarkt. Bij courgettes 
is WestVlaanderen in de zomer de 
referentieregio in Europa. Een verdere 
groei van courgettes onder glas moet 
deze positie verder versterken tijdens 
het voorjaar.

Aardbeien haalden in 2015 voor het 
eerst de kaap van 10 miljoen punnets. 
Met een omzet van 15,5 miljoen euro 
blijven aardbeien het 3de belangrijkste 
product op de REO Veiling. De groei 
van de voorbije jaren zet zich verder 
door en wordt gewaardeerd door de 
export handel. Fine Fleur grondaard
beien waren een schot in de roos en de 
groei van zachtfruit is een antwoord 
op de moderne consumptie. Tomabel 
aardbeien waren tijdens het voorbije 
jaar prominent aanwezig bij de Bel
gische grootdistributie. Toch blijft de 
Franse markt goed voor meer dan 
30% van de Tomabel aardbeien. Het 
investeren in vijf nieuwe frigo’s voor 
het bewaren van aardbeiplanten moet 
de reconversie van koud glas in West
Vlaanderen naar de aardbeienteelt 
verder begeleiden.

Serresla kende een verdere daling in 
productie. Met 46 miljoen kroppen 
evolueren we richting een speler voor 
de lokale markt. Het inzetten op dag
vers kwaliteitsproduct onder Fine 
Fleur was het juiste antwoord op deze 
evolutie. Verder inzetten op een kwali
teitsvolle en betrouwbare voorverkoop 
is de uitdaging waar wij als productie 
voor staan tijdens de komende weken, 
ondanks de weersomstandigheden 
die de slateelt duidelijk niet gunstig 

gestemd waren tijdens de voorbije 
maanden. Naast de reconversie naar 
aardbeien en courgettes wordt ingezet 
op blad gewassen die inspelen op de 
moderne noden van de consument, zeg 
maar “convenience” en “fun”. Hierbij 
wordt onmiddellijk gedacht aan multi
color op kluit en veldsla. Veldsla zorgde 
opnieuw voor de groei van de productie  
voor het 4de gamma. Ook de gemiddelde 
prijsvorming van de 4de gamma pro
ducten kon zich algemeen handhaven. 
WestVlaanderen wordt in de Europese 
4de gamma wereld ervaren als een 
betrouwbare partner die staat naast 
regio’s als Nantes of ZuidItalië.

Bij kolen en knolselder zorgde de uit
breiding van de commerciële cel van 
onze veiling voor een verdere groei 
van de handel in deze producten. Je 
kan zich nauwelijks een verpakking 
voorstellen of er wordt mee gewerkt bij 
de openluchtgroenten. Het is dan ook 
belangrijk dat we als coöperatie het 
nodige respect blijven afdwingen bij de 
handel om op een eerlijke en correcte 
manier om te gaan met deze producten. 
De consequente houding inzake leve
ringsplicht toont aan dat zowel de 
producent als de handel dit op termijn 
weten te appreciëren.

De toewijzing van het glastuinbouw
gebied Roeselare, gevoed door de 
restwarmte van MIROM, kan zorgen 
voor een verdere verduurzaming van 
de vruchtgroentenproductie in West
Vlaanderen. Het is aan de geïnteres
seerde tuinders om het totaalplaatje te 
berekenen. Bovendien moet het toelaten 
een slagkrachtig en gesegmenteerd 
aanbod van tomaat, komkommer en 
courgette naar de markt te brengen. 
Ook de omschakeling naar belichte 
teelt met ledverlichting, een evolutie 
bij zowel vruchtgroenten, aardbeien als 
de teelt van sla op kluit, zorgen voor 
het verduurzamen van de winterpro
ductie onder glas. Het heeft ook een 
andere dimensie aan de nabijheid van 
productie in de wintermaanden. Of 
hoe stadslandbouw in het verstede
lijkt Vlaanderen misschien kan uit
gedragen worden...

Als REO Veiling hebben we in het 
voorbije jaar hard gewerkt aan een 
aantal noodzakelijke investeringen. 
De bouw van de nieuwe verpakkings
loods op de gesaneerde site Vuylsteke 
moet zorgen voor een verhoogde effi
ciëntie en tracering bij het inzetten van 
éénmalige verpakkingen. Bovendien 
kan de samenwerking met Inagro en 
de Provincie WestVlaanderen bij de 
realisatie van een modern onderzoeks
platform voor glastuinbouw de ambitie 
van onze producenten ondersteunen 
via onderzoek. Het laat meteen toe 
onze sector uit te dragen bij het brede 
publiek en onze maatschappelijke 
plaats in de WestVlaamse economie  
te ondersteunen.
De REO Veiling is er gedurende het 
voorbije jaar in geslaagd een toegang 
via de Abraham Hansstraat te ver
werven. Dit laat toe om in 2016 een 
oplossing te bieden aan de verkeers
overlast in het 2de deel van de Groene
straat. Hiermee wordt werk gemaakt 
van een goed nabuurschap. Het toont 
meteen ook onze bereidheid om samen 
met de lokale overheid te werken aan 
een respectvolle invulling van de ruimte 
die we innemen binnen de ring van 
Roeselare.
In 2015 hebben we met zijn allen ook 
hard gewerkt aan een veiligere werk
omgeving op de REO Veiling. Het 
rigou reus dragen van de fluohesjes 
door alle stakeholders van onze veiling 
toont respect voor de medewerkers 
van de REO Veiling die dagelijks op 
de werkvloer staan. Met de investering 
in nieuwe heftrucks met bijzondere 
aandacht voor veiligheid en ergonomie 
wordt dit respect extra onderlijnd.

Rest me iedereen een gezond en voor
spoedig 2016 toe te wensen en met zijn 
allen te hopen dat de weergoden orde 
op zaken krijgen, en alsnog zorgen 
voor het weer wat we in 
deze periode van 
het jaar mogen 
verwachten.

Rita Demaré
Voorzitter
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MAANDCIJFERS JANUARI - DECEMBER 2015 > AANVOERGEGEVENS

 januari - december 2015    januari - december 2014 
naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)
Prei Kg/bs 63.790.500 0,442 28.217.767 58.609.059 0,243 14.248.207
Losse tomaat Kg 24.939.229 0,734 18.309.067 21.701.331 0,683 14.823.444
Aardbei Po 10.245.643 1,509 15.455.912 9.164.895 1,510 13.834.881
Witloof Kg 19.251.625 0,732 14.088.687 19.022.758 0,629 11.970.003
Champignon Kg 8.832.259 1,592 14.061.787 9.337.774 1,440 13.444.007
Serresla St 46.103.565 0,287 13.212.758 52.459.975 0,272 14.244.003
Komkommer St 31.007.470 0,351 10.881.733 30.773.708 0,245 7.524.791
Trostomaat Kg 9.029.429 0,852 7.689.539 7.331.634 0,759 5.562.825
Courgette St/Kg 33.820.223 0,183 6.187.427 35.142.368 0,226 7.957.764
4de Gamma Kg/St 5.155.223 0,756 3.898.068 4.206.013 0,735 3.091.341
Wittekool St 5.659.745 0,499 2.823.910 5.332.234 0,303 1.615.657
Bloemkool St 4.212.063 0,654 2.753.121 3.350.371 0,753 2.523.128
Knolselder St 8.441.048 0,309 2.604.835 8.039.987 0,358 2.878.643
Veldsla Kg 519.612 3,351 1.741.408 667.171 2,338 1.559.566
Broccoli Kg 1.468.836 1,075 1.578.430 1.399.665 1,066 1.492.155
Groene selder St/Bs 4.658.245 0,287 1.337.301 4.319.493 0,282 1.218.054
Peterselie Bs 5.339.522 0,234 1.250.731 5.334.610 0,248 1.322.812
Multicolor St 2.803.860 0,352 987.284 3.023.988 0,383 1.158.769
Aardappel Kg 2.759.458 0,338 933.626 2.906.405 0,176 510.592
Rodekool St 2.436.285 0,372 907.142 2.389.414 0,370 883.115
Baby Leaf Kg/Ds 324.396 2,783 902.782 345.459 2,944 1.017.137
Oesterzwam Kg 213.234 3,575 762.406 206.519 3,673 758.520
Spruitkool Kg 1.692.888 0,442 748.528 1.562.641 0,468 730.980
Lollo Bionda St 1.852.782 0,401 742.630 2.038.446 0,279 567.938
Savooikool St 1.876.507 0,366 685.910 1.487.329 0,289 429.807
Groen eikenblad St 1.958.282 0,329 644.683 1.641.674 0,321 527.696
Serresnijboon Kg 270.954 2,218 600.982 218.246 2,152 469.683
Knolvenkel St 1.497.911 0,387 580.093 1.305.116 0,362 471.904
Wortelen per bussel Bs 1.156.583 0,438 506.173 1.258.227 0,391 491.355
Struikboon Kg 245.443 1,944 477.126 335.342 1,208 405.159
Framboos Ds 485.792 0,954 463.454 143.365 0,883 126.559
Andijvie breedblad St 806.586 0,550 443.593 841.666 0,430 361.965
Peer Kg 878.985 0,504 443.073 1.009.583 0,462 465.953
Rood eikenblad St 1.511.860 0,290 437.875 1.282.276 0,303 387.893
Krulandijvie St 604.720 0,710 429.292 582.542 0,678 394.919
Witte asperge B/S/K 105.797 4,040 427.460 102.010 3,189 325.336
Lollo Rossa St 1.149.310 0,323 371.360 1.221.790 0,284 347.399
Appel Kg 399.772 0,447 178.740 524.064 0,405 212.114
Spinazie Kg 114.459 1,459 166.979 94.794 1,177 111.540
Radicchio Kg 110.935 1,397 155.024 119.810 0,886 106.160
Aubergine Kg 141.565 1,067 151.043 108.565 0,977 106.106
Tuinkers Ds 203.550 0,585 119.030 282.756 0,407 114.970
Radijs Bs 539.860 0,197 106.553 544.587 0,096 52.305
Groene asperge B/S/K 31.776 3,020 95.965 32.632 2,392 78.049
Raap Kg 159.738 0,560 89.378 17.462 0,389 6.794
Schorseneer Kg 203.993 0,424 86.547 168.998 0,416 70.339
Keukenraap B/S/K 188.637 0,429 81.018 175.970 0,465 81.848
Augurk Kg 46.155 1,315 60.702 47.423 1,254 59.459
Winterbloemkool St 84.716 0,635 53.774 91.962 0,520 47.790
Zilverui Bs 206.645 0,249 51.461 162.624 0,196 31.954
Braambes Ds 60.022 0,836 50.160 1.056 0,477 504
Paprika Kg 26.866 1,396 37.500 25.747 1,378 35.488
Kervel Bs 82.463 0,361 29.736 80.004 0,269 21.515
Kerstomaat Ds 56.658 0,458 25.926 84.168 0,321 27.025
Rode bes Ds 15.250 1,131 17.241 3.890 0,587 2.283
Open lucht sla St 25.776 0,209 5.378 24.502 0,238 5.829
Ijsbergsla St 40.205 0,097 3.889 6.845 0,285 1.950
Witte selder St 9.612 0,199 1.913 59.814 0,376 22.518
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REO VEILING > PRIMEURVERKOOP

Primeurhopscheuten haalden 
recordprijs op veilingklok
Onze veiling verkocht op woensdag 
16 december de eerste Fine Fleur 
hopscheuten van het nieuwe seizoen. 
Na 30 jaar blijft de nationale primeur-
verkoop van Poperingse hopscheuten 
op de REO Veiling een vaste waarde 
waar onze kopers met veel belang-
stelling naar uitkijken. Immers, de 
primeurhopscheuten van het seizoen 
2015- 2016 haalden op onze veiling-
klok een recordbedrag van gemiddeld 
155,98 euro voor 100 gr. In totaal 
werd 4,75 kg primeurhopscheuten 
geveild. Ze waren voor Tinos Fruit te 
Westkapelle, Metro Cash & Carry met 
negen stores in ons land, Groothandel 
Claessens te Brugge-Antwerpen en 
ISPC met vestigingen in Luik, Brussel 
en Gent.

Het sociaal project van De Lovie, een 
centrum voor personen met een ver-
standelijke beperking te Poperinge, 
slaagde er voor de 24ste keer in om 
primeurhopscheuten aan te leveren. 

Tien medewerkers van De Lovie waren 
samen gedurende zes uren aan het 
werk om 9 potjes van elk 250 gr markt-
klaar te maken. Ook producent Marc 
Vandevelde uit Reningelst is een vaste 
leverancier van primeurhopscheuten op 
de REO Veiling. Hij bood 5 potjes aan. 

Na een afwezigheid van enkele jaren 
was producent Tomas Boeraeve uit 
Poperinge terug op de afspraak.  

Hij leverde eveneens 5 potjes af. “Door- 
heen het jaar voeren we ook rode kool, 
witte kool en augurkjes naar de REO 
Veiling. Mijn pa Carlo begon in 1985 
met de hopteelt. Op ons hopveld 
werden vorig najaar nogal wat planten 
gerooid en vervangen door een andere 
hopvariëteit. Daardoor hadden we 
veel wortelblokken ter beschikking en 
zijn we er terug bij vanaf de start van 
het nieuwe seizoen”, zegt Tomas.

Dit straatbeeld 
in de Oost nieuw-
kerkse steenweg 
werd met zekerheid 
gefotografeerd voor 
mei 1989, de maand 
waarin de bouw van 
‘de nieuwe veiling’ 
begon. Het huis-
nummer 67 (uiterst 
links) staat er nog 
altijd. Het pand met 
dichtgemetste ramen 
en het pand ernaast 
met kapotte schoor-
steen maakten plaats 
voor de veilingtoegang waarlangs de telers hun producten aanvoeren. De zes huizen 
rechts van de twee gesloopte panden staan er ook nog. Achter de geparkeerde per-
sonenwagen zie je de glazen voorgevel van de wasserij-nieuwkuis Fini-Lux. Achter de 
wasserij-nieuwkuis waren de binnentuin en woning van zaakvoerder Raf Desael. In de 
plaats kwam de tunnel die ‘de nieuwe veiling’ verbindt met ‘de oude veiling’.

Zoveel nachtverladingen hadden er in 

2015 plaats op onze veiling. Dat is een 

stijging in vergelijking met het jaar voordien: 

2.191 nachtverladingen in 2014. In onze 

neerzetloods startte halfweg vorige maand 

de bouw van zes gekoelde nachtkades. Het 

project is eind volgende maand afgewerkt 

en biedt een 24 uren service voor kopers 

en producenten. Dit is mogelijk zonder in 

te boeten op de kwaliteit van het product. 

Bovendien sluiten de gekoelde nachtkades 

aan bij de vacuümkoeling waardoor de 

koude keten na het vacuümkoelen kan 

gesloten worden tot op het ogenblik van 

het verladen.

2.315
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KOOKDEMO’S > REO VEILING

Jaarbeurs 
proeft Flandria

Promotie, sensibilisering en educatie helpen om de consumptie 
van groenten en fruit in ons land te doen groeien. Daarom en 
naar aanleiding van de Week van de Smaak hield de REO Veiling 
eind vorig jaar kookdemonstraties op de 63ste Jaarbeurs te 
Roeselare. In samenwerking met het Centrum voor Volwassenen-
onderwijs (CVO) en Unizo lieten we op de beursdag met nocturne 
het publiek proeven van de gezonde kwaliteit en de volle smaak 
van jullie Flandria producten. Onze gastkoks Mieke Quackelbeen 
(links op de foto) en Ellen Vauterin (rechts op de foto) serveerden 
spruitjes- en knolseldersoep, preischotel met aardappelpuree en 
hesp, witlooftaart met feta en een aperitiefhapje van chorizo met 
spruitjes. Mieke en Ellen kozen bewust voor eenvoudige receptjes 
die de vele bezoekers inspireerden om jullie verse groenten crea-
tief te gebruiken in de eigen keuken..

Aperitiefhapje: 
schijfje chorizo 
met spruitjes
Ingrediënten voor 12 hapjes:
6 spruitjes / stukje chorizo worst (mild of pikant naar eigen 
smaak) / zout / eventueel boter

Bereidingswijze:
✔ Maak de spruitjes schoon en snij ze in de helft.
✔ Blancheer de gesneden spruitjes 2 min in gezouten water. 

Laat ze schrikken in koud water en uitlekken.
✔ Snij sjalotjes in kleine stukjes.
✔ Snij de chorizo in plakjes van ongeveer 5 mm 

en laat ze aanbakken (zonder vetstof) in een pan.
✔ Haal de chorizo uit de pan en bak de sjalotjes en de spruitjes 

in de pan aan, zonder vetstof (genoeg vetstof overgebleven) 
of in een klein beetje boter.

✔ Serveer schijfje chorizo met een half spruitje met een 
tandenstoker erdoor als aperitiefhapje.

NIEUWJAARS
EVENEMENT

2 0 1 6
ZONDAG 31 JANUARI

SPORT- & EVENTHAL 
SCHIERVELDE ROESELARE 

(NAAST EXPO ROESELARE)

Eventlocatie: Diksmuidsesteenweg 396, 8800 Roeselare

PROGRAMMA

8h30 Welkom

9h00 Start REO Topsport Tour doorheen Sport-  & Eventhal Schiervelde

10h00 Deuren dicht & start laatste etappe REO Topsport Tour

11h00 Vlaams televisiewetenschapper Filip Van den Abeele neemt je mee in de wereld van 

de 4de industriële revolutie & toont aan wat de impact is op je land- of tuinbouwbedrijf.

11h20 Nieuwjaarswensen & voornemens voor 2016

11h40 Nieuwjaarsreceptie

12h00 Bekendmaking winnaar citytrip Barcelona

Online inschrijven via www.nieuwjaarsevenementREO.be

De toekomst wordt topsport. 
REO coacht je! KOM & WIN

Kom zeker op tijd aan de start van ons Nieuwjaarsevenement. Onder de eerste 150 aanwezigen wordt een 
citytrip naar Barcelona verloot, met een bezoek aan de plaatselijke groothandelsmarkt.

De geserveerde gerechtjes werden erg 
gesmaakt. Ruim 800 foldertjes met de 
receptuur van de aangeboden gerechtjes werden 
door de bezoekers meegenomen naar huis. Het aperi tief-
hapje met een schijfje chorizo en spruitjes was het succes-
nummer tijdens onze kookdemo’s op de Jaarbeurs. Lekker 
en origineel, maar ook goed om kinderen te verrassen met 
spruitjes. Omwille van de grote belangstelling geven we 
graag het recept mee. Smakelijk!
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Groentevakman te gast 
op de REO Veiling

FLANDRIA
De Groentevakman bekroonde vorig 
jaar voor de 3de keer op rij de aantrek-
ke lijkste groente- en fruitrayons in 
Vlaanderen. Alle Vlaamse groente-
vakmannen en -vrouwen konden 
deel nemen in twee wedstrijdcatego- 
rieën: marktkramers of groente- en 
fruit speciaal zaken. Via de Unie van 
Zelf standige Ondernemers (Unizo)  

werd dezelfde doelgroep eind november 
uitgenodigd naar het slotmoment van 
De Groentevakman 2015. Zowel De 
Groentevakman als het slotevenement 
van de wedstrijd zijn een organisatie 
van Flandria (LAVA) samen met VLAM, 
Buurtsuper (Unizo) en Boerenbond. De 
REO Veiling stelde graag haar veiling- en 
vergaderzaal ter beschikking voor de 
organisatie van de slotavond. Op die 
manier kregen we heel wat binnenlandse 
kopers over onze veilingvloer. Tijdens de 
persoonlijke gesprekken capteerden we 
niet alleen hun concrete marktvragen, 
maar promootten we ook onze kwaliteits-
labels. Bovendien maakten we aan onze 
gesprekspartners duidelijk wat de REO 
Veiling voor hen kan betekenen.

De slotavond begon met drie voor-
drachten. Raf De Blaiser, kwaliteits-
verantwoordelijke bij LAVA, beet als 
eerste spreker de spits af. Hij lichtte de 
evolutie van het kwaliteitslabel Flandria 
toe. “Flandria is uitgegroeid tot één 
van de grootste Europese keurmerken 

met 66 verschillende producten en een 
volume van 670 miljoen kg per jaar. 
Flandria bestaat twintig jaar en viert 
deze speciale verjaardag met een nieuwe 
promotiecampagne die momenteel wordt 
uitgerold. De ingrediënten van deze 
cam pagne zijn: radiospots, advertenties, 
extra winkelanimatie en een restyling 
mét nieuwe naam voor de website. Op 
de vakbeurs Tavola in maart te Kortrijk 
wordt voor het eerst de nieuwe Flandria 
beursstand opgesteld. De nieuwe beurs-
stand is niet alleen groter, van 32 m² 
naar 48m², maar toont uiteraard ook de 
nieuwe campagnebeelden van authen-
tieke Flandria producten geteeld in onze 
vruchtbare bodem.”

VERHAAL
Een echte versspecialist steekt veel 
energie in zijn groente- en fruitpresen-
tatie. Hij beschikt over productkennis, 
waakt over verse kwaliteit en is creatief 
om in functie van het seizoen een mooie 
groente- en fruitrayon samen te stellen. 
Om de versspecialist te helpen zijn rayon 

Onze veiling was eind 
november de gastheer voor 
het slotmoment van De 
Groentevakman. De slot-
avond richtte zich tot zowel 
groente- en fruitspeciaal-
zaken als marktkramers 
uit alle Vlaamse provincies. 
De versspecialisten keerden 
naar huis terug met veel  
verfrissende ideeën over een 
goede presentatie van fruit 
en groenten. We maakten 
van de gelegenheid gebruik 
om Tomabel en Fine Fleur te 
promoten bij de aanwezigen. 
LAVA deed hetzelfde voor 
Flandria.

Zaakvoerders Kristel Van der Straeten en Renaat Malschaert van ’t Fijnproevertje in Hofstade 
bij Aalst werden gehuldigd als algemeen laureaat van De Groentevakman 2015.
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Groentevakman te gast 
op de REO Veiling

REO Actueel is het informatieblad van de  
REO Veiling in Roeselare. Het verschijnt 
zesmaal per jaar op een aantal pagina’s 
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COLOFON

optimaal te laten renderen, gaven 
experts Jan Prinsen en Ghislain Leroy 
praktische raad aan de aan wezige deel-
nemers voor een attractieve en klant-
vriendelijke inrichting van hun handels-
zaak. Dit moet het aankoop gedrag en 
de winkelbeleving bij de consument 
stimu leren. Beide gastsprekers gaven 
dezelfde centrale boodschap mee: “Een 
sterk consumentenmerk levert het jaar 
rond hoge kwaliteit af en is in staat om 
emotie toe te voegen. Je moet een verhaal 
hebben en zorg ervoor dat dit verhaal niet 
gaat over wereldvreemde dingen maar 
over dingen die de persoonlijke levens-
wijze van de consument raakt, zoals 
gezondheid, smaak, lokale producten of 
duurzaam geproduceerd.” Een kookdemo 
met REO seizoensproducten zette dit 
advies extra in de verf en bood ruimte  
om bijkomende vragen te stellen.

‘De Groentevakman van het Jaar’ wordt 
ook in 2016 georganiseerd. Dit jaar 
kunnen zelfstandige supermarkten zich 
inschrijven voor de wedstrijd. Voortaan 
zal het slotmoment niet meer tijdens het 
wedstrijdjaar plaats hebben maar het 
jaar nadien, dus in 2017.

Koen Vanswijgenhoven 
volgde Kristophe Thijs op

Koen Vanswijgenhoven (46) is de 
nieuwe Regiomanager Duitsland bij 
VLAM. Hij is afkomstig van Hasselt 
en kwam in de plaats van Kristophe 
Thijs die in 2011 de fakkel overnam 
van Paul Coenen. Kristophe verliet 
VLAM, en de groente- en fruitsector 
in het algemeen, om woordvoerder 
te worden bij de Federatie voor 
Immo biliën in ons land. Zijn opvolger 
Koen is vertrouwd met de Duitse 

afzetmarkt. Immers, hij was zestien 
jaar aan de slag als sales manager 
voor de Duitse en Oostenrijkse 
export markt. “Vanaf 1998 tot 2010 
bij Scana Noliko (groente- en fruit-
conserven) en daarna nog vijf jaar 
bij Capra/Eurial (zuivelsector). De 
focus lag daarbij telkens op retail en 
grootverbruik. Ik heb inderdaad al 
behoorlijk wat ervaring op de Duitse 
markt en dat maakt de overstap 
logisch en gemakkelijk”, zegt Koen 
Vanswijgenhoven. “Mij wachten 
enkele boeiende uitdagingen, waar-
onder op korte termijn het verder-
zetten van de degustatie-acties 
met de Conference peer, alsook de 
onderhandelingen van de promotie-
contracten met de Duitse retail, met 
als doel de verkoop van Flandria 
producten te stimuleren. Op langere 
termijn zal ik pogen nieuwe markt-
opportuniteiten aan te brengen.”

Duitsland is een belangrijk exportland 
voor onze producten. Een enquête die 
onlangs in opdracht van VLAM werd 
uitgevoerd, leert dat het kwaliteits-
merk Flandria gekend is bij 98% van 
de Duitse aankopers.

De REO Veiling wenst Koen veel vol-
doening en succes bij de invulling van 
zijn functie bij VLAM.

“De consument is niet geïnteresseerd in je 
product. Wel in wat je product doet”, eindigde 
Ghislain Leroy van Global Management zijn 
voordracht.
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wist je dat …
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> Wist je dat onze veiling meehelpt met 
de organisatie van het internationale 
tomatenstudiecongres “Tomatoes, trends 
towards 2020” dat van 13 tot en met 15 
april plaats heeft in Vlaanderen. Meer info 
op www.tomatoconference2016.be

> Wist je dat onze veiling en haar prei op 
dinsdag 29 december uitgebreid ter sprake 
kwamen tijdens de Kerstaflevering van 
Dagelijkse Kost waarin Jeroen Meus een 
verfijnde preivelouté met gerookte zalm en 
bieslookroom klaarmaakte. “Kwaliteitsprei 
wordt vooral gekweekt in de streek rond 
Roeselare”, gaf de tv-kok aan de kijker mee.

> Wist je dat onze veiling met een vernieuwde 
beursstand deelneemt aan Agro-Expo 
Vlaanderen. De vakbeurs zet deze keer West-
Vlaamse aardbeien in de kijker. De 17de 
editie van Agro Expo Vlaanderen heeft van 
23 tot 25 januari plaats in Expo Roeselare.

> Wist je dat onze kwaliteitsafdeling samen 
met een delegatie van onze commerciële 
afdeling op studiebezoek waren bij DV 
Fresch. Onze medewerkers maakten er 
niet alleen kennis met de bedrijfswerking 
van de groenteversnijderij, maar ook met 
haar specifieke aandachtspunten rond 
productkwaliteit.

 > Wist je dat de Tomabel benefietactie 
‘Back to School’ schooljaar 2015 – 2016 
is gewonnen door de basisschool Onze-
Lieve-Vrouw in Gottem. De leerlingen in 
de klas van juf Greet kleurden samen een 
grote tekening in. Hun samenwerking wordt 
in het voorjaar beloond met een educatieve 
daguitstap waarbij de kinderen onder 
andere onze veiling bezoeken.

> Wist je dat 2016 in Europa is uitgeroepen 
tot ‘het Jaar van de Aardbei’. De ‘Ich liebe 
rot’-campagne startte met Nieuwjaar en wil 
de consumptie van inheemse aardbeisoorten 
stimuleren door te wijzen op de veelzijdige 
bereidingsmogelijkheden van aardbeien. De 
Luxemburgse sterrenkok Léa Linster is het 
gezicht van de Europese promotiecampagne.

> Wist je dat VLAM vanaf 2016 opnieuw op 
Europese steun kan rekenen voor de export- 
promotie van verse groenten en fruit op 
verre afzetmarkten. Naast vroegere bestem- 
mingen zoals Noord-Amerika, Japan, Rusland 
en het Midden-Oosten, focust het nieuwe 
VLAM-programma de volgende drie jaar ook 
op India en Kazachstan.

Vanuit een dynamische marktbenade-
ring zoekt de commerciële afdeling van 
de REO Veiling proactief de noden in de 
afzetmarkt en ontwikkelt ze innovatieve 
oplossingen voor diverse marktvragen. 
Dit marktgericht denken van de REO 
Veiling, samen met haar producenten, 
wordt naar waarde geschat. Immers, 
steeds meer AGF-afnemers uit vooral 
Nederland en Duitsland, maar ook uit 
andere landen in Europa, contacteren 
vandaag de commerciële afdeling van 
de REO Veiling met specifieke vragen 
over de verpakkingsmogelijkheden voor 
onze sluitkolen. Deze buitenlandse 
kopers zijn het gewoon dat sluitkolen 
worden aangeleverd in afgewogen om-

verpakking en omverpakking die niet 
uitzet. Als toonaangevende kolenveiling 
is de REO Veiling niet blind voor deze 
markttrend. REO producenten die zich 
verder wensen te professionaliseren in 
de sluitkolenteelt en daarom willen in-
spelen op de concrete marktvraag naar 
sluitkolen in afgewogen omverpakking 
en omverpakking die niet bol staat, 
kunnen met hun vragen over palletweeg- 
schalen of moules terecht bij de com-
merciële afdeling van de REO Veiling.

Meer informatie: 
product manager sluitkolen 
Jurgen De Braekeleer, 0486 28 03 92 
of jurgen.debraekeleer@reo.be

Marktvraag 
naar afgewogen 
omverpakking

Zilver voor REO lopers
liefst 1.600 lopers voor de korte cross van 
4,25 km en de lange afstand van 8,5 km. 
Voor het 4de jaar op rij nam onze veiling 
deel aan de bedrijvencompetitie. In totaal 
32 bedrijfsploegen van telkens vier lopers 
kwamen aan de start. De ver raderlijke 
klim richting de serres van REO slateler 
Georges Toebaert deed heel wat lopers op 
hun adem trappen. De kuitenbijter belette 
niet dat onze REO ploeg met (vlnr.) Marc 
Boeten, Simon Wallican, Henk Vandewiele 
en Maxim Kerremans knap tweede eindigde 
in de bedrijvencompetitie voor de grote 
cross. Op dezelfde afstand finishte Maxim 
bovendien vierde in de algemene einduit-
slag. Maxim liep een gemiddelde snelheid 
van 17,5 km per uur! Voor de eerste keer 
nam ook een vrouwe lijke medewerker van 
onze veiling deel aan de stratenloop. Sofie 
Sys liep de korte cross tegen een verdienste- 
 lijke chrono. Proficiat aan iedereen!

De 38ste San Silvestercross, de oudste 
straten loop in Midden West-Vlaanderen, 
bracht op zondag 27 december een record-
aantal deelnemers op de been. In de dorps-
kom van Sint-Eloois-Winkel verzamelden 
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