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woord van de voorzitter 
Beste lezer

Terugblikken op de voorbije maan-
den is pijnlijk vaststellen dat onze 
regio bijzonder zwaar getroffen werd 
door uitzonderlijk noodweer in de 
maand juni. De overvloedige regen-
val in juni zorgde voor veel schade 
aan onze teelten. Voor de openlucht 
groenten betekende het aanhouden 
van dit uitzonderlijk noodweer dat de 
noodzakelijke veldwerkzaamheden bij 
uitgezaaide of geplante teelten te lang 
verhinderd werd. Bovendien haalde het 
noodweer elke planning bij het zaaien 
en planten volledig onderuit. Heel wat 
teelten werden niet meer of bijzonder 
laat geplant. Dit betekent niet alleen 
dat de opbrengst in het gedrang komt, 
het betekent evenzeer dat veel teelten 
op heel korte tijd zullen geoogst moe-
ten worden. Hopelijk valt het najaars-
weer beter mee zodat soms uiterst laat 
geplante of gezaaide teelten alsnog de 
eindmeet halen.

De algemene schaarste aan verse 
groenten op de Europese markt zorgde 
tijdens de voorbije maanden bij de 
meeste groenten voor een correcte tot 
goede prijsvorming. De gerealiseerde 
maandomzet in mei en juni waren 
goed en de maand juli was voor onze 
veiling uitzonderlijk goed. Bij open-
lucht teelten waar een aantal Belgi-
sche en Nederlandse groothandelaars 
systematisch hun marktvolumes aan 
groenten op contractuele basis vastleg-
gen, om zo permanent de markt te 

kunnen ontwrichten, werden acute 
tekorten aan product vastgesteld. Dit 
was onder andere de oorzaak van de 
sterke klokprijzen voor producten 
zoals bloemkool, broccoli, courgette, 
prei en een aantal andere openlucht 
teelten. Voor West-Vlaanderen blijft 
het belangrijk bij deze teelten om als 
één blok naar de markt te gaan en bij 
acute schaarste te kunnen beschikken 
over voldoende grote volumes zodat 
elke Europese retailer kan bevoorraad 
worden vanuit onze regio. Het verder 
uitbouwen van samenwerking met 
gelijkgestemde regio’s in Europa blijft 
dan ook één van de belangrijkste taken 
naar de toekomst toe.

Het beschikken over krachtdadig 
gebundelde volumes voor de Europese 
markt blijft de uitdaging van de REO 
Veiling voor de toekomst. Bij prei 
hebben het systematisch inzetten op 
misbruik van het Flandria merk, het 
negeren van de leveringsplicht en het 
verhogen van de afgeleverde kwali-
teit ervoor gezorgd dat we terug de 
relevante marktpartij in Europa zijn. 
Tijdens de eerste helft van dit jaar lag 
de aanvoer van prei op onze veiling 
meer dan 30% hoger in vergelijking 
met dezelfde periode in 2014, en dit aan 
een duidelijk hogere prijs. Twee jaar 
werken aan het product werpt vruch-
ten af voor onze regio en zijn produ-
centen. Dit kan als voorbeeld strekken 
voor zij die het individueel benaderen 
van de markt zien als het ticket op de 
toekomst.



WOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

Het voorbije jaar was moeilijk voor de 
bladgewassen onder bescherming. 
Wij, producenten, hebben de indruk 
dat we bij de traditionele kropsla de 
voeling met de markt verloren zijn. 
Eerlijkheid gebiedt ons in te zien dat 
de gemiddelde kwaliteit en houdbaar-
heid van serresla tijdens de afgelopen 
winter niet voldeed aan de verwach-
tingen van de consument. Ik besef als 
geen ander dat het weer ons hierbij 
parten heeft gespeeld. Echter, net zoals 
bij prei, kan deze moeilijke periode bij 
de slateelt helpen om te focussen op de 
juiste markten en dus in te zetten op 
de juiste strategie voor de toekomst. 
Weet echter dat werken aan kwaliteit 
en samen naar de markt gaan, zelfs 
over de grenzen van de veilingen heen, 
hierbij essentieel zullen zijn. Zeker voor 
de nieuwe bladgewassen, zoals sla op 

kluit, kan er niet genoeg benadrukt 
worden dat samen afzetten op de markt 
de enige garantie is om ook morgen 
een leefbare groenteteelt in Vlaanderen 
te behouden. Weet dat één zin die ik 
de afgelopen weken in een gesprek op-
ving, in mijn hoofd is blijven hangen: 
“Afnemers van landbouwproducten 
produceren enkel zelf landbouwproduc-
ten om op die momenten dat de markt 
aantrekt de prijs naar de boer te kun-
nen kraken.” Een verwittigde coöpe-
ratie en gewaarschuwde 
coöperanten zijn er 
misschien wel 
meer dan twee 
waard.

Rita Demaré
Voorzitter

Op 23 en 24 september vindt de 23ste editie van de Internationale Witloofbiënnale 
plaats in Arras, Frankrijk. De REO witlooftelers kunnen zich centraal inschrijven 
via hun veiling en moeten hun aanwezigheid dus niét individueel registreren. 
Meer informatie bij REO medewerker Leslie Mareco, 0468 14 55 44 of 
Leslie.Mareco@reo.be
Als toonaangevende witloofveiling zet de REO Veiling graag haar schouders onder 
de Biënnale. Vier jaar geleden hielp onze veiling met de organisatie van de tweede 
congresdag: een praktijkdag in West-Vlaanderen met een bedrijfsbezoek bij drie 
REO witloofproducenten. Begin oktober 1993 vond een technische vakbeurs voor 
de witloofteelt plaats in onze neerzetloods die nog maar twee jaar in gebruik was. 
Een kleurrijk groentetapijt (foto) verwelkomde de congresgangers en zette tegelijk 
het Vlaams witloof in de kijker. Het attractieve groentetapijt was een creatie van 
REO medewerker José Noyez en decoreerde de administratieve ruimte waar nu de 
Flandria vergaderzaal is gevestigd. De plechtige opening van de Witloofbiënnale op de 
REO Veiling gebeurde in aanwezigheid van Daniël Cloet, voorzitter van het Provinciaal 
Verbond van Witlooftelers, minister van Landbouw André Bourgeois uit Izegem, REO 
voorzitter Maurits Vermeulen en algemeen directeur Noël Keersebilck.

7 
Onze veiling realiseerde op 1 augustus 

de kaap van 100 miljoen euro jaaromzet. 

Maandag 1 augustus was de 91ste 

verkoopdag in 2016. Vorig jaar werd 

de kaap van 100 miljoen euro jaaromzet 

gehaald op 17 augustus of de 

98ste verkoopdag van het jaar.

Dat was dus 7 verkoopdagen later in 

vergelijking met dit jaar. 2015 was 

het tweede beste omzetjaar van de 

REO Veiling (165,17 miljoen euro).
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MAANDCIJFERS JANUARI – JUNI 2016 > AANVOERGEGEVENS
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januari - juni 2016 januari - juni 2015

naam EA aantal prijs (in €) omzet (in €) aantal prijs (in €) omzet (in €)

Prei Kg/Bs 40.280.416 0,453 18.257.650 40.270.673 0,421 16.957.286

Champignon Kg 4.977.422 1,636 8.145.137 4.213.103 1,532 6.454.776

Serresla St 24.820.782 0,291 7.216.167 27.047.926 0,313 8.453.859

Aardbei Po 4.793.066 1,448 6.942.684 5.379.994 1,382 7.434.167

Losse tomaat Kg 8.355.539 0,663 5.538.589 9.662.796 0,845 8.160.433

Witloof Kg 10.242.293 0,535 5.476.485 9.985.706 0,641 6.403.016

Komkommer St 14.938.078 0,310 4.638.230 15.448.600 0,254 3.930.387

Knolselder St 6.792.561 0,531 3.605.468 5.090.769 0,247 1.259.829

Trostomaat Kg 4.572.553 0,737 3.369.111 3.293.353 0,950 3.130.246

Courgette Kg/St 11.621.389 0,269 3.128.281 11.117.704 0,208 2.314.890

4de Gamma Kg/St 1.383.260 1,254 1.734.378 1.282.837 1,098 1.408.797

Wittekool St 3.077.612 0,451 1.386.623 3.011.350 0,507 1.527.075

Rodekool St 1.159.973 0,915 1.061.127 1.147.662 0,263 301.493

Bloemkool St 690.318 1,235 852.510 792.592 0,650 514.951

Peterselie Bs 2.365.203 0,355 840.621 2.476.620 0,301 745.522

Aardappel Kg 951.930 0,540 514.420 1.373.290 0,394 540.702

Veldsla Kg 307.591 1,636 503.229 327.032 3,953 1.292.858

Multicolor St 1.269.600 0,388 492.818 1.156.568 0,421 486.605

Oesterzwam Kg 114.500 4,146 474.736 107.953 3,326 359.021

Witte asperge B/S/K 114.774 3,738 429.005 105.817 4,041 427.556

Baby Leaf Kg/Ds 129.090 3,154 407.112 148.162 3,011 446.131

Groene selder St/Bs 1.118.231 0,331 370.558 1.129.088 0,412 465.487

Spruitkool Kg 888.456 0,384 341.607 702.095 0,475 333.145

Groen eikenblad St 905.270 0,318 287.837 920.352 0,420 386.970

Broccoli Kg 165.913 1,605 266.272 185.829 1,047 194.503

Lollo Bionda St 1.015.002 0,259 262.568 900.466 0,482 433.723

Rood eikenblad St 623.144 0,360 224.435 528.374 0,369 194.805

Wortelen per bussel Bs 346.341 0,578 200.269 239.108 0,571 136.536

Appel Kg 381.383 0,522 199.060 234.603 0,362 85.000

Savooikool St 550.514 0,339 186.672 430.826 0,528 227.490

Krulandijvie St 246.350 0,751 184.990 281.214 0,708 199.080

Knolvenkel St 320.372 0,569 182.170 297.379 0,523 155.637

Peer Kg 342.682 0,404 138.273 464.271 0,501 232.615

Struikboon Kg 32.304 4,032 130.260 35.234 4,097 144.359

Lollo Rossa St 429.288 0,283 121.425 447.060 0,378 168.842

Framboos Ds 129.069 0,911 117.572 109.435 0,993 108.638

Andijvie breedblad St 214.490 0,496 106.347 173.348 0,431 74.741

Groene asperge B/S/K 34.113 2,831 96.579 31.776 3,020 95.965

Spinazie Kg 69.430 1,364 94.695 73.973 1,419 104.941

Aubergine Kg 113.385 0,793 89.931 62.903 0,870 54.696

Winterbloemkool St 62.701 1,271 79.686 84.716 0,635 53.774

Radijs Bs 258.890 0,233 60.309 210.915 0,211 44.596

Raap Kg 98.799 0,566 55.956 20.208 0,515 10.410

Serresnijboon Kg 24.599 2,123 52.225 17.524 2,434 42.657

Schorseneer Kg 78.708 0,486 38.245 101.165 0,365 36.936

Tuinkers Ds 58.462 0,392 22.900 101.173 0,567 57.388

Zilverui Bs 93.512 0,237 22.186 107.268 0,289 30.953

Kervel Bs 51.792 0,401 20.748 43.713 0,414 18.084

Radicchio Kg 8.713 1,586 13.822 6.968 1,119 7.800

Paprika Kg 5.126 1,733 8.883 3.710 1,685 6.250

Braambes Ds 13.669 0,516 7.050 10.855 0,826 8.962

Kerstomaat Ds 12.920 0,381 4.925 20.912 0,486 10.154

Keukenraap B/S/K 15.718 0,181 2.849 159.010 0,441 70.115
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REO VEILING > INTERVIEW

CKCert helpt bij de 
afzet van onze 
groenten en fruit

In deze zesde en laatste bij-
drage voor onze interview- 
reeks “Samenwerken met de 
REO Veiling” zoomen we in 
op CKCert. Deze geaccredi-
teerde onafhankelijke contro-
le- en certificeringsinstelling 
doet inspecties bij telers, 
bedrijven en organisaties 
actief in de land- en tuinbouw, 
zowel voor de plantaardige 
als de dierlijke sector. Deze 
kernactiviteit kadert in het 
verhaal van voedselveiligheid 
en traceerbaarheid binnen 
de voedingsketen. Door de 
kwaliteit van de bedrijven van 
de REO producenten te bor-
gen, helpt CKCert bij de afzet 
van onze groenten en fruit in 
het binnen- en buitenland.

Dankzij zijn breed gamma van inspecties kan CKCert combi-audits aanbieden aan telers, 
wat leidt tot kosten- en tijdsefficiëntie bij de producenten.

Het letterwoord CKCert staat voor 
“Centrum voor Kwaliteitscontrole en 
Certificatie”. De cvba CKCert ontstond 
uit de fusie van CKC met Certagro, 
en is sinds twee jaar gevestigd in het 
Technologiepark te Zwijnaarde. 
CKCert controleert de naleving van 
verschillende lastenboeken en wette-
lijke bepalingen. Op die manier levert 
CKCert met haar inspecties, controles 
en monsternames een belangrijke 
bijdrage aan de gezamenlijke ambitie 
van producenten, distributeurs, verko-
pers en verwerkers, om de consument 
gegarandeerd veilig en duurzaam 
voedsel aan te bieden.

In dit verband doet CKCert ook 
productcontroles rond de naleving 
van het Flandria lastenboek?

Carine De Clercq: “Inspecteurs van 
CKCert keuren de Flandria producten, 
ter plaatse in de veilingen, in functie 
van specifieke eisen zoals registratie, 
sortering, kwaliteit en verpakking. Ge-
zien de verscheidenheid aan produc-
ten vereist dit een grondige kennis en 
ervaring van onze inspecteurs. Maar 
zo kan de consument met de ogen 
dicht het volste vertrouwen hebben in 
het Flandria kwaliteitslabel.”

Dit consumentenvertrouwen is 
nu meer dan ooit onontbeerlijk 
om groenten en fruit internatio-
naal te commercialiseren?
Carine De Clercq: “Inderdaad, onaf-
hankelijke controle en certificatie zijn 
ongelofelijk belangrijke elementen in 
het consumentenvertrouwen. 

4 | reo actueel 109 reo actueel 109 | 5



INTERVIEW > REO VEILING

Onlangs werd het kwaliteitslabel Flan-
dria nog in de media aangehaald als 
een betrouwbaar label dat staat voor 
“duurzaam geteelde groenten en fruit 
uit België”. CKCert dient voor Flandria 
bijvoorbeeld zelf aan internationale 
ISO normen te voldoen.”

Waarmee is CKCert nog bezig?
Carine De Clercq: “Inspecties in het 
kader van plantaardige lastenboeken 
vormen onze hoofdactiviteit. Hierin zijn 
we trouwens marktleider in België. 
Vegaplan, autocontrolegidsen en 
GlobalGAP zijn de voornaamste 
plantaardige lastenboeken die we in-
specteren. Maar ook in het kader van 
dierlijke lastenboeken zoals Codiplan, 
Certus of Belplume worden we steeds 
actiever. Dankzij dit ruim aanbod aan 
inspecties kunnen telers combi-audits 
aanvragen, wat leidt tot kosten- en 
tijdsefficiëntie. Daarnaast voert 
CKCert monsternames uit van indus-
triegroenten en aardappelen op het 
niveau van de primaire productie en 
rapporteert de resultaten aan de pro-
ducent, handelaar en/of verwerkende 
industrie. Ook specifieke onderzoeken 
zoals tenderometeranalyse bij erwten 
en sortering van bloemkolen behoort 
tot ons activiteitenpakket.”

Het breed palet aan activiteiten 
draagt bij tot een duurzame 
tuinbouw en goed imago van 
de sector?
Carine De Clercq: “Door de uitvoering 
van audits en certificaties draagt CKCert 
bij tot kwaliteit en duurzaamheid, wat 
voor het imago van de sector heel 
belangrijk is. Consumenten worden ook 
terecht steeds kritischer en weten graag 
wat er op hun bord komt. Onze audits en 
certificaties scheppen in die zin ook het 
nodige vertrouwen van de consument in 
de kwaliteit van groenten en fruit.” 

De grote waaier van kerntaken 
vertaalt zich eveneens in steeds 
meer audits?
Carine De Clercq: “Veilingtelers zijn 
reeds allemaal aangesloten. Maar bij 
sommige sectoren (sierteelt, suiker-
bieten, …) is die ontwikkeling nog aan 
de gang. Niettegenstaande het feit dat 
het aantal telers niet meer toeneemt, 
ziet CKCert een stijging van het aantal 
certificaties over de jaren heen.”

Wat is daarbij het aandeel van 
de land- en tuinbouw, en de 
REO Veiling in het bijzonder?
Carine De Clercq: “GlobalGAP en 
Vegaplan vormen samen twee derden 
van onze omzet. De REO Veiling zorgt 
voor 20% van de omzet. De driejaar-
lijkse cycliciteit bij Vegaplan zorgt voor 
piekjaren (zoals dit jaar) die we pro-
beren uit te vlakken door een goede 
planning en afspraken.”

De ervaringen van CKCert met 
audits voor de aardappelsector 
in Frankrijk zijn dezelfde als 
voor Vlaanderen?
Carine De Clercq: “Meer dan 80% van 
de Mc Cain aardappeltelers maken 
gebruik van de CKCert inspecties en 
zijn GlobalGAP gecertificeerd. Momen-
teel beschikken we over drie Franse 
inspecteurs die vooral in het noorden 
van Frankrijk inspecties doen. 
Gezien de specifieke eisen aangaande 
het inspectiemoment (tijdens de oogst 
of bewaring) kennen ook zij drukke 
piekperiodes doorheen het jaar.”

CKCert bestaat vijf jaar. 
Wat brengt de toekomst en wat 
betekent dit voor de klanten?
Carine De Clercq: “CKCert zoekt 
steeds nieuwe uitdagingen in de vorm 
van nieuwe markten en nieuwe activi-
teiten. We stellen vast dat GlobalGAP 
nieuwe kwaliteitssystemen uitwerkt 
waar de retail gebruik wil van maken 
zoals GRASP, Crops for Processing en 
Chain of Custody. CKCert moet klaar 
zijn om de markt te ondersteunen op 
het moment dat deze nood er is. 

Vzw AgroAbc ondersteunt ons bij deze 
ontwikkelingen. Liesbeth Jacxsens, 
medewerker van AgroAbc, zorgt op dit 
punt voor advies en begeleiding zowel 
binnen als buiten de Primoris groep.
Het is ook ons doel om onze markt te 
vergroten en dan denk ik vooral aan 
Frankrijk. Momenteel zijn onze Franse 
klanten voornamelijk aardappeltelers 
actief in Noord-Frankrijk. We willen dat 
graag uitbreiden met meer groente- 
telers en nieuwe regio’s.

Maar ook intern is er werk aan de winkel. 
CKCert is sinds 2014 toegetreden tot 
de Primoris groep en hierbij zijn er zeker 
nog mogelijkheden tot synergie in de da-
gelijkse werking. Recent hebben we een 
softwaresysteem ontwikkeld om onze 
inspecties en certificaties efficiënter 
en beter te laten verlopen. Dit wordt nu 
toegepast voor Vegaplan en GlobalGAP. 
We willen dat op termijn uitbreiden met 
meer lastenboeken en administratieve 
verwerking. Immers, CKCert staat voor 
vakkennis en kwaliteit. Daar werken we 
dan ook aan, elke dag opnieuw in het 
belang van onze klanten.”

Deze missie wordt bemoeilijkt 
door een steeds veranderende 
wetgeving?
Carine De Clercq: “Het opvolgen en 
aanpassen van onze methodieken 
aan wijzigingen in de wetgeving en 
aan nieuwe versies van lastenboeken 
vormen inderdaad een grote uitdaging 
voor CKCert. We volgen deze wijzigingen 
van heel nabij op zodat we mee op de 
eerste trein zitten en niet achter de 
feiten aanhollen.”

<< Consumenten weten graag wat er op hun bord 
komt. Onze audits en certificaties scheppen het nodige 

vertrouwen in de kwaliteit van groenten en fruit. >>
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REO VEILING > AANKONDIGING

Ontdek en beleef het mee in Inagro !

Hoe groeit 
jouw voedsel 
in 2025 ?
Het volledige programma ontdek je op www.inagro.be/opendeur

Zondag 28 augustus 2016
van 13 tot 18 uur
Beitem

opendeur
voor het hele gezin

Inagro jubileert 
met opendeurdag

DUURZAAM
“In 1956 werd het Centrum voor 
Nijverheidsteelten opgericht. In de 
beginjaren beperkten onderzoek en 
voorlichting zich tot nijverheidsteelten 
zoals vlas, hop en tabak. Het provinciaal 
centrum had als doel om die sectoren 
in moeilijkheden te ondersteunen 
met praktijkgericht onderzoek en 
mogelijkheden tot reconversie”, legt 
directeur Mia Demeulemeester uit. 
“Vandaag belichaamt Inagro de hele 

West-Vlaamse land- en tuinbouwsector. 
Gelijk welke land- en tuinbouwer kan 
bij ons aankloppen. We zullen hem een 
gepast antwoord geven of hem naar 
de juiste instantie doorverwijzen. Net 
als de voorbije zestig jaar werken we 
daarbij intensief samen met de land- en 
tuinbouwers. Inagro is er met en voor alle 
West-Vlaamse producenten, en dat tonen 
we op onze opendeurdag in geuren en 
kleuren aan het brede publiek.”
De opendeurdag vindt plaats onder de 
centrale vraag: “Hoe groeit jouw voedsel 
in 2025?”. Met demonstraties in de 
proeftuin, experimenten en proevertjes 
vertellen medewerkers van Inagro hoe 
de land- en tuinbouwers vandaag en in 
de toekomst lekkere, gezonde voeding 
op ons bord brengen. Daarbij gaat het 
uiteraard ook over productinnovaties, 
efficiënte teelttechnieken en duurzame 
ontwikkelingen. In dat verband deed 
Inagro onlangs praktijkonderzoek 
naar alternatieven voor de traditionele 
belichting in de aardbeienteelt.

AARDBEIEN
Nu de klassieke gloeilamp niet langer 
verkrijgbaar is, gaan aardbeientelers op 
zoek naar alternatieve lamptypes voor de 
cyclische belichting. Dat is nodig om de 
strekking van de plant te bevorderen bij 
gebrek aan koude. Inagro testte enkele 

lamptypes uit in een vroege teelt van Clery 
en Sonata. Naast de klassieke gloeilamp 
werden tests gedaan met een spaarlamp, 
de Philips Greenpower LED Flowering 
Lamp (DR/W/FR 18W) en een goedkopere 
Philips ledlamp. Inagro bepaalde het 
lichtspectrum van elk lamptype.

Een gloeilamp kent een continu 
spectrum, dat alle golflengtes uitstraalt. 
De Philips Greenpower LED Flowering 
Lamp combineert pieken in het rood, 
verrood en wit licht. Bij de goedkopere 
Philips ledlamp is de lichtintensiteit 
duidelijk minder en wordt ook weinig 
tot geen verrood licht uitgestraald. Bij 
de spaarlamp zijn er veel pieken in het 
lichtspectrum, maar in vergelijking met 
de gloeilamp bevat het spectrum minder 
rood en verrood licht.
Die verschillen in lichtspectrum hebben 
een duidelijk effect op de strekking. Voor 
beide rassen werd de beste strekking 
vastgesteld bij gebruik van de Philips 
Greenpower LED Flowering Lamp, op 
de voet gevolgd door de gloeilamp. 
De goedkopere Philips ledlamp en 
spaarlamp deden het duidelijk minder 
goed. Deze en andere wetenschappelijke 
informatie ontdek en beleef je op 
een attractieve manier tijdens de 
opendeurdag van Inagro op zondag 
28 augustus van 13 uur tot 18 uur.

Met zestig jaar onderzoek 
en voorlichting in Beitem, 
waarvan vijf jaar onder de 
vlag van Inagro, is 2016 een 
jubileumjaar voor het onder-
zoekscentrum. Zijn vertrouw-
de themadag die traditioneel 
eind augustus plaats vindt, 
steekt daarom in een aan-
gepast kleedje. De klassieke 
themadag voor land- en tuin-
bouwers is dit jaar uitgebreid 
tot een opendeurdag voor 
iedereen. Breng dus gerust 
op zondag 28 augustus je 
familie, (klein)kinderen en 
vrienden mee naar Beitem!
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Het stellingenspel vroeg naar de mening van de jongeren. 
Hun antwoorden leerden dat ze met vertrouwen blijven 

geloven in een toekomst voor zichzelf als tuinbouwproducent. 
De jongeren vragen ook duidelijk naar een plaats binnen de 

bestaande structuren van de REO Veiling.

Inagro jubileert 
met opendeurdag

FOTOPAGINA > REO VEILING

Jongerenontmoeting 
in beelden

Halfweg de bedrijfsrondgang werden de jongeren opgewacht 
door de gastvrouw. “De verschillende plantingen en opvolgingen 
van teeltsystemen zijn niet evident bij zachtfruit omdat bepaalde 
rassen maar één keer produceren en andere meerdere keren
door bepaalde snoeitechnieken”, gaf Nancy mee.

In het Pop Up café werd druk nagepraat bij een glas en enkele 
inspirerende hapjes.

Het X/Y-spel onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt 

confronteerde de jongeren met de kerngedachte van het coöperatief 

model: “Samenkomen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. 

Samenwerken is succes”.

Na het geslaagde Nieuwjaarsevenement voor onze actieve 
producenten organiseerde de REO Veiling op 11 juni een boeiende 
ontmoeting met haar toekomstige generatie producenten. Zowel 
jonge producenten als meewerkende zoons en dochters van 
producenten waren samen met hun partner welkom in een Pop 
Up café bij Johan Devriendt en Nancy Ostyn te Passendale. Het 
inspirerende initiatief had voor de eerste keer plaats en was een 
schot in de roos. Getuige deze fotopagina.

Gastheer Johan legde met handen en voeten uit dat “de teelt 

van frambozen erg arbeidsintensief is en heel moeilijk in te 

plannen qua werk”. Ook jongste zoon Louis-Lysander (9) is een 

aandachtig luisteraar.

Er was een deugddoende, ruime interesse voor het initiatief. 180 

deelnemers werden toegelaten om een vlot verloop te garanderen. 

De avond was vlug volgeboekt.

De jongeren hadden een actieve inbreng tijdens het bedrijfsbezoek. Op de tussenstops wisselden ze ervaringen, 
ideeën en meningen uit bij een hapje en een drankje.



REO VEILING > RESPONSIBLY FRESH

REO producenten samen 
sterk inzake duurzame 
ontwikkelingen

SLIM
Responsibly Fresh is het duurzaam-
heidsproject van de Belgische groen-
te- en fruitveilingen. Het Verbond van 
Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) 
coördineert het project dat in 2012 
startte. Sindsdien maken de zes VBT 
veilingen en hun producenten collectief 
werk van duurzame ontwikkelingen die 
hun bedrijfsvoering en –productie op 
ecologisch, economisch en sociaal vlak 
verbeteren. Twee jaar na de opstart 
werden de geleverde inspanningen 
samengebracht in een eerste duurzaam-
heidsrapport. Dit jaar werd dezelfde 
oefening herhaald. Deze aanpak liet toe 
de geboekte vooruitgang en een duide-
lijk totaalbeeld van de duurzame evo- 
luties in de tuinbouw te kwantificeren.
“Recent onderzoek aan de Gentse 
universiteit heeft uitgewezen dat de 
consument steeds meer belang hecht 
aan gezonde en duurzame voeding, en 
ook bereid is hier een hogere prijs voor 

te betalen. Responsibly Fresh is daarom 
een prachtig en noodzakelijk initiatief 
van het VBT. Het collectieve karakter, 
de samenwerking van de hele coöpe-
ratief georganiseerde sector, is uniek. 
En slim, want door samen duurzaam 
te ondernemen, vergroot de impact. 
Responsibly Fresh verstevigt het kwali-
teitsimago van de Vlaamse groente- en 
fruitsector, waardoor we ons bovendien 
internationaal kunnen onderscheiden 
als voorloper in duurzame ontwikkeling. 
De waarde van het keurmerk Responsi-
bly Fresh mag dan ook niet onderschat 
worden, niet op de binnenlandse maar 
ook niet op de buitenlandse markt”, zei 
Geert Bourgeois bij de overhandiging 
van het tweede duurzaamheidsrapport 
‘Responsibly Fresh’. Behalve over de 
samenwerking en het feit dat de sector 
zelf het initiatief heeft genomen, was de 
Vlaams Minister-president ook opgeto-
gen over de aandacht voor voedselver-
lies in Responsibly Fresh. 

Onder begeleiding van Marnick (rechts) zagen Vlaams Minister-president Geert Bourgeois 
(links), VBT voorzitter Rita Demaré en West-Vlaams gedeputeerde van Landbouw Bart 
Naeyaert (uiterst rechts) met eigen ogen verschillende voorbeelden van duurzame 
ontwikkelingen op een innovatief witloofbedrijf.

Het witloofbedrijf van 
Marnick De Visschere 
in Koolskamp had op 
15 juni Geert Bourgeois 
op bezoek. De Vlaams 
Minister-president kreeg 
er als eerste het tweede 
duurzaamheidsrapport 
‘Responsibly Fresh’ van de 
VBT veilingen overhandigd. 
Het rapport handelt over de 
periode 2014-2015 en geeft 
een duidelijk beeld van de 
duurzame ontwikkelingen 
bij de VBT veilingen en hun 
producenten. “De algemene 
conclusie bevestigt dat de 
uitgesproken engagementen 
effectief werden gerealiseerd. 
Daar mogen jullie terecht 
trots op zijn”, stak de Vlaams 
Minister-president een hart 
onder de riem.
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RESPONSIBLY FRESH > REO VEILING

ENERGIE
Registratie van het energieverbruik 34% 8% 7% 51% 66% 6% 5% 23%
Evaluatie van het energieverbruik 35% 9% 8% 48% 60% 8% 6% 26%
Maatregelen om het energieverbruik te beperken 53% 10% 6% 31% 61% 8% 6% 25%
Bedrijfseigen productie van groene stroom 32% 4% 2% 62% 38% 2% 4% 56%
Productie van elektriciteit door warmtekrachtkoppeling (WKK) 7% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 93%
Productie van elektriciteit door fotovoltaïsche cellen / zonnepanelen 32% 0% 0% 68% 36% 0% 0% 64%

WATER
Registratie van het waterverbruik 57% 6% 5% 32% 73% 5% 5% 18%
Evaluatie van het waterverbruik 49% 6% 7% 38% 63% 6% 5% 25%
Maatregelen om water te hergebruiken 42% 4% 4% 50% 46% 4% 4% 46%
Maatregelen om het verbruik van leiding- en grondwater te beperken 71% 4% 4% 21% 76% 3% 3% 18%
Toepassen van irrigatie 54% 2% 2% 41% 63% 0% 0% 37%
Maatregelen om het verbruik van irrigatiewater te beperken (excl. hergebruik)1 80% 4% 2% 14% 82% 4% 3% 11%
Maatregelen om het verbruik van was- en spoelwater te beperken (excl. hergebruik)2 48% 4% 3% 44% 52% 3% 4% 41%

PREVENTIE EN VALORISATIE (nevenstromen, afval)        
Registratie van de bronnen en de afzet van het bedrijfsafval 56% 4% 4% 36% 64% 4% 4% 28%
Evaluatie van de bronnen en de afzet van het bedrijfsafval 48% 4% 6% 42% 55% 5% 6% 35%
Sorteren volgens fractie en gescheiden afvoer van het bedrijfsafval 88% 3% 1% 9% 90% 3% 1% 7%
Gebruik van biologisch afbreekbare bedrijfsmaterialen 27% 2% 2% 69% 28% 2% 3% 67%
Afvoer van biologische afval naar biogasinstallatie 4% 1% 1% 94% 5% 1% 1% 93%
Compostering van biologische afval 35% 2% 1% 62% 36% 1% 1% 61%
Gebruik van oogst- en productresten als diervoeder 21% 1% 0% 77% 22% 1% 0% 77%
Gebruik van oogst- en productresten als groenbemesting 54% 2% 1% 44% 55% 1% 1% 42%
Zuivering van afvalwater 12% 1% 4% 83% 14% 1% 4% 80%
Gebruik van elektronische communicatie voor professionele doeleinden 82% 3% 2% 13% 86% 2% 1% 11%

PREVENTIE EN VALORISATIE (nevenstromen, afval)        
Bemesting uitvoeren op basis van analyses en adviezen 92% 2% 1% 5% 94% 1% 1% 4%
Bemesting met organische mest (inclusief dierlijke mest) 75% 2% 1% 23% 76% 1% 1% 22%
Maatregelen om de uitspoeling van nutriënten / voedingsstoffen te voorkomen3 77% 3% 1% 18% 80% 3% 2% 15%
Maatregelen voor het behoud van de bodemstructuur en tegen bodemcompactheid3 68% 2% 1% 29% 70% 3% 1% 25%
Erosiebestrijding3 57% 2% 2% 39% 58% 3% 2% 37%

GEWASBESCHERMING EN IPM        
Gewasbescherming volgens adviezen 94% 2% 0% 4% 96% 1% 0% 3%
Preventieve maatregelen (exclusief teeltrotatie) 64% 2% 2% 32% 69% 2% 1% 27%
Observaties 63% 3% 3% 31% 72% 2% 2% 24%
Interventie maatregelen 82% 2% 1% 14% 87% 2% 1% 9%
Toepassen van driftreducerende maatregelen3 56% 4% 7% 33% 60% 4% 8% 28%
Vermijden van puntvervuilingen 78% 3% 4% 15% 86% 2% 4% 8%
Eigen spuittoestel of -apparatuur uitgerust met 
computer, elektronisch gestuurde doppen of sectie 34% 2% 2% 62% 38% 2% 3% 57%

BIODIVERSITEIT        
Deelname aan gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 14% 1% 5% 80% 14% 2% 5% 79%
Uitvoeren van een bedrijfseigen natuurbeheersplan 48% 2% 5% 45% 49% 3% 6% 41%
Onderhouden van kleine landschapselementen 74% 2% 1% 23% 77% 2% 2% 19%
Inzaaien van perceelgrenzen en/of onderhoud van de natuurlijke vegetatie3 58% 2% 3% 37% 60% 4% 4% 32%
Toepassen van teeltrotatie op uw bedrijf4 79% 1% 1% 19% 79% 2% 1% 19%
Integratie van uw bedrijf in de omgeving en het landschap 62% 2% 3% 33% 65% 2% 4% 30%

MEDEWERKERS        
Maatregelen voor ergonomie en goede werkomstandigheden tijdens planten, zaaien,        
oogsten, sorteren en verpakken5 80% 2% 2% 16% 81% 2% 2% 15%
Medewerkers wijzen op gevaren en risico's en hen afdoende beschermen5 95% 2% 0% 3% 94% 2% 1% 3%
Tewerkstelling van personen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt5 39% 2% 1% 58% 41% 2% 2% 54%
Afdoende voorzieningen voor de medewerkers5 91% 2% 2% 5% 91% 2% 2% 5%
Voorzien in jaarlijkse gezondheidscontrole voor de medewerkers5 33% 2% 2% 63% 32% 2% 3% 64%
Voorzien in interne (technische) opleidingen voor de medewerkers (op uw bedrijf zelf)5 53% 2% 3% 41% 58% 3% 3% 36%
Voorzien in externe (technische) opleidingen voor 
de medewerkers (opleidingen buiten uw bedrijf)5 13% 2% 3% 83% 13% 2% 4% 81%
Voorzien in sociale en ontspannende activiteiten voor de medewerkers5 49% 2% 1% 48% 51% 2% 2% 45%
Zelf de taal spreken en verstaan van de medewerkers5  59% 4% 4% 33% 64% 4% 4% 28%

MAATSCHAPPELIJK ENGAGEMENT (goed nabuurschap)        
Lid zijn van een vakorganisatie 75% 1% 0% 23% 79% 1% 1% 19%
Deelnemen aan technische/commerciële vergaderingen en opleidingen 82% 1% 3% 14% 86% 2% 2% 10%
Open communicatie met de omwonenden van uw bedrijf 52% 1% 2% 45% 58% 1% 2% 39%
Deelname aan het socio-cultureel leven in gemeente en/of omgeving 58% 1% 1% 40% 61% 1% 1% 37%
Thuisverkoop aan particulieren 32% 2% 1% 65% 32% 2% 1% 65%

Enkel van toepassing voor producenten die: (1) irrigatie toepassen / (2) groenten telen in openlucht / (3) groenten of fruit telen in openlucht /
(4) groenten of zachtfruit telen in openlucht / (5) externe medewerkers tewerk stellen
*Ten gevolge van afronding is het mogelijk dat de som afwijkt van 100%

2014 2016
COLLECTIEF DOSSIER
2014 T.OV. 2016*REO producenten samen 

sterk inzake duurzame 
ontwikkelingen
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REO VEILING > RESPONSIBLY FRESH

Hij gaf tevens mee dat de land- en 
tuinbouwsector in december van dit 
jaar zal uitgenodigd worden om deel te 
nemen aan de tweede Klimaattop van 
de Vlaamse regering. “Want ondanks de 
sterke cijfers, zijn er nog zware inspan-
ningen nodig. Op alle terreinen en in alle 
sectoren”, besloot Geert Bourgeois.

PROGRESSIE
Voor de samenstelling van het tweede 
duurzaamheidsrapport werden zoals de 
keer voordien niet alleen de VBT veilin-
gen bevraagd, maar ook hun producen-
ten. Een digitale enquête peilde naar de 
engagementen van de producenten op 
het vlak van 55 duurzaamheidscriteria 
gekoppeld aan acht centrale thema’s: 
energie, water, afval, bodem- en nutriën-
tenmanagement, gewasbescherming 
en geïntegreerde teelt, biodiversiteit, 
medewerkers en goed nabuurschap. In 
totaal 2.652 producenten van de zes 
VBT veilingen samen beantwoordden de 
online enquête. Bijna de helft daarvan 
is REO producent (1.036)! We danken 
iedereen voor de goede medewerking.

De producentenenquête vond plaats 
tussen eind 2015 en maart 2016. De 
tabel op de vorige pagina vergelijkt de 
enquêteresultaten in het eerste duur-
zaamheidsrapport (2014) met die in het 
tweede rapport (2016). “Daaruit blijkt 
dat op quasi alle duurzaamheidscriteria 
een progressie is vast te stellen, onder 
meer dankzij de ondersteuning van 
de producenten door hun coöperatie”, 
vat junior adviseur kwaliteit en duur-
zaamheid van VBT Laurien Danckaerts 
samen. “Zo is het aantal producenten 
die hun energieverbruik registreert en 
evalueert sterk gestegen, van respec-
tievelijk 42 en 44% in 2013 naar 72 en 
68% in 2015. Ook inzake water werd 
een grote vooruitgang genoteerd. Het 
aantal producenten die hun waterver-
bruik registreert en evalueert bedroeg in 
2013 respectievelijk 63 en 55%, terwijl 
het in 2015 al ging om 78 en 69%.”
“Op alle andere vlakken werd een 
minder uitgesproken maar telkens wel 
positieve tendens opgetekend. Zo steeg 
het aantal bedrijven dat hun productie 
van nevenstromen registreert (van 

60 naar 68%), nam de aandacht voor 
bodemstructuur (van 70 naar 73%) en 
erosiebestrijding (van 59 naar 61%) toe, 
deden meer producenten aan preventie 
in het kader van de geïntegreerde teelt 
(van 66 naar 71%), werd sterker ingezet 
op het vermijden van puntvervuiling 
(van 81 naar 88%), zijn meer bedrijven 
geïntegreerd in hun omgeving door 
de aanplanting van streekgebonden 
groen (van 64 naar 67%), worden op 
meer bedrijven interne opleidingen voor 
medewerkers georganiseerd (van 55 
naar 61%) en communiceerden meer 
producenten in een open dialoog met 
hun buurt (van 53 naar 59%).”

Samen met een inventaris van duur-
zame ontwikkelingen bij producenten, 
geeft het tweede duurzaamheids-
rapport ‘Responsibly Fresh’ ook een 
overzicht van de inspanningen die de 
VBT veilingen zelf hebben geleverd 
in het kader van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Hieronder 
lees je enkele voorbeelden van acties 
op onze veiling.

jaarcertificaat voor REO Veiling
Vlaams minister van Begroting, Financiën 
en Energie Bart Tommelein overhandigde op 
23 juni aan 45 bedrijven en organisaties het 
Jaarcertificaat 2016 van het West-Vlaams 
Charter Duurzaam Ondernemen. Onze veiling 
is erin geslaagd om voor het zesde jaar op 
rij het certificaat te behalen. We bedanken 
iedereen die daartoe heeft bijgedragen.
Het Jaarcertificaat is een algemene waarde-
ring voor onze volgehouden inspanningen en 
continue verbeteringen die tijdens het voor-
bije jaar werden gerealiseerd op het vlak van 
duurzaam ondernemen. Bij de evaluatie voor 
het behaalde Jaarcertificaat 2016 was het 
auditteam van onafhankelijke deskundigen 
positief over vooral onze organisatie van een 
testperiode met proefritten van onze mede-
werkers voor de aankoop van 26 nieuwe 
heftrucks in de neerzetloods, de organisatie 
begin dit jaar van een Nieuwjaarsevenement 
voor onze producenten en de inrichting van 
zes laadkades voor nacht- en weekendver-
ladingen. Ook de samenwerking rond de in-
vesteringen door Inagro in een dakserre met 

onderzoeks- en vormingsfaciliteiten op de site 
Vuylsteke scoorde hoog bij het evaluatieteam. 
Hetzelfde voor “het enthousiasme en de over-
tuiging waarmee producenten, medewerkers 
en stakeholders van de REO Veiling dagelijks 
werk maken van duurzame ontwikkelingen”.

Na de academische zitting met de uitreiking 
van de Jaarcertificaten 2016 
werden de laureaten bedankt 
tijdens een receptie met de 
degustatie van West-Vlaam-
se streekproducten. Onze 
veiling maakte graag van de 
gelegenheid gebruik om ter 
plaatse promotie te voeren 
voor aardbeien samen met 
drie klassieke receptiehap-
jes: bloemkoolroosjes, kers-
tomaatjes en radijsjes.
De REO Veiling engageer-
de zich inmiddels voor het 
Jaarcertificaat 2017 door 
dit jaar werk te maken van 

concrete doelstellingen en projecten ge-
koppeld aan tien centrale thema’s. Van 
links naar rechts op de foto: Algemeen 
coördinator Duurzame Economie POM 
West-Vlaanderen Philippe Tavernier, REO 
medewerker Olivier Gobert, Vlaams mi-
nister Bart Tommelein en Dirk Reynaert, 
Lead Auditor Bureau Veritas Certification.
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COLOFON

AFSCHEID > REO VEILING

Marnix Delie met 
brugpensioen

ARBEIDETHOS
Marnix Delie startte zijn lange carrière 
op de REO Veiling op 1 juni 1989 als 
‘Hoofd Administratie en Financiën’. De 
vacante betrekking en de aanwerving 
van een universitair geschoolde 
economist kwamen er op aandringen 
van de toenmalige bedrijfsrevisor van 
de REO Veiling. Marnix begon dan 
ook zijn loopbaan op de REO Veiling 
met de belangrijke uitdaging om de 
administratie op een hoger niveau 
te tillen. Immers, onze coöperatie 
evolueerde naar een professioneel, 
modern en efficiënt afzetapparaat voor 
groenten en fruit op de Europese markt. 
Marnix bleef tot vrijdagmiddag 1 juli, 
de dag van zijn afscheid, aan de slag 
om deze boeiende taak met hart en 
ziel waar te maken. Het typeerde zijn 
gedrevenheid en groot plichtsbesef.

We kennen Marnix ook als een collega 
met een sterk arbeidethos. Zelden was 
een uur te veel, nooit was een werkdag 
te lang. De stapels klasseermappen, 
archiefstukken en documenten op 
zijn bureau getuigden dan weer van 
zijn grote dossierkennis. Memorabele 
ijkpunten in de carrière van Marnix 
op onze veiling zijn: de bouw van ‘de 
nieuwe veiling’, de twee gigantische 
inruiloperaties van meermalige 

verpakking (grijs werd blauw en blauw 
werd EPS), de introductie van de 
GMO-regelgeving, de uitbouw van de 
verpakkingsafdeling, de overname van 
Produco Groenteveiling, de opstart 
van Afcowest en de oprichting van 
de SICA in Noord-Frankrijk. Deze en 
andere complexe dossiers werden door 
Marnix vlot geïntegreerd en correct 
afgehandeld binnen het financiële 
beleid van onze veiling. Hij zorgde ook 
voor een deskundige onderbouwing van 
dossiers op de vele raden van controle, 
het huidige auditcomité, en de raden 
van bestuur. Marnix was trouwens 
gedurende vele jaren de trouwe 
verslaggever van de raad van bestuur.

VOETBAL
Marnix is niet alleen een man van 
cijfers en getallen. Hij wist op zijn 
eigen wijze zakelijkheid te combineren 
met sociale betrokkenheid. Onze 
Vriendenkring, waarvan Marnix 
acht jaar bestuurslid was, kan op 
hem blijven rekenen. Maar onze 

bedrijfsbrandweer en interne 
hulpverleners moeten op zoek naar 
een nieuwe kracht.

Marnix werd uitgewuifd op de vrijdag-
avond dat de Rode Duivels op het EK 
in Frankrijk hun kwartfinale speelden 
tegen Wales. De voetbalmatch moest 
een absoluut feest zijn, maar werd 
een desillusie (Wales-België 3-1). De 
gezellige afscheidsbarbecue voor Marnix 
eindigde daarentegen kleurrijk met leuke 
anekdotes en fijne herinneringen waarbij 
we hoorden dat Marnix dit jaar voor de 
vierde keer opa wordt, naar Santiago de 
Compostella stapt en veel hoogtemeters 
zal overwinnen samen met zijn fietsvrien-
den van WTC Zonnebeke.

Stil zitten zullen Marnix en Marijke 
zeker niet doen. De REO Veiling wenst 
beiden vooral veel gezondheid toe in 
deze nieuwe periode in hun leven. We 
hopen dat jullie nog vele mooie jaren 
zijn gegeven, samen met kinderen en 
kleinkinderen.

De REO Veiling wuifde haar administratief en financieel directeur 
uit. Marnix Delie ging met brugpensioen en werd opgevolgd door 
Filip Vanaken. Tijdens een barbecue samen met zijn gezin, ex- 
collega’s en REO personeel werd Marnix uitgebreid bedankt voor 
zijn gewaardeerde inzet gedurende 27 jaar voor onze coöperatie.

Marnix werd uitgewuifd op de avond dat de 
Rode Duivels hun EK kwartfinale speelden.
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wist je dat …

> Wist je dat REO producent Kris Van 
Houcke op zondag 18 september deel-
neemt aan de Dag van de Landbouw. Kris 
en Eveline ontvangen jullie tussen 10 uur 
en 18 uur in de Krombekestraat 8 te Vel-
degem. Je krijgt er een rondleiding in de 
prei- en serreslateelt. Met ondersteuning 
van de REO Veiling zijn er ook demonstra-
ties, preihapjes, kinderanimatie en een 
touwtrektornooi van The Pink Boots.

> Wist je dat VLAM voor een druk beursna-
jaar staat. Tussen begin september en 
half november worden onze producten in 
de schijnwerpers geplaatst op World Food 
Moskou, Fruit Attraction Madrid, Fresh 
Summit PMA in Orlando (VS) en World of 
Perishables (WOP) in Dubai. De beursdeel-
names zijn een onderdeel van de Europese 
promotiecampagne ‘Taste of Europe’.

> Wist je dat REO producent Henk Cortvriendt 
uit Koolskamp een Facebook-pagina heeft 
aangemaakt voor de promotie van onze 
Fine Fleur grondtomaten. Met medewerking 
van de REO Veiling vindt momenteel op 
@finefleurgrondtomaat een consumenten-
wedstrijd plaats. Vijf winnaars krijgen een 
Fine Fleur groentemand cadeau.

> Wist je dat het personeel van onze 
veiling hoog scoorde bij de jaarlijkse 
bedrijfsopleiding in het kader van ISO 
22000. Tijdens de opleiding dienen alle 
personeelsleden een vragenlijst rond 
voedselveiligheid in te vullen. Heel wat 
medewerkers antwoordden correct.

> Wist je dat een nieuwe duurzame bestem-
ming voor geoogste witloofwortelen zich 
aandient. Immers, wetenschappers van 
de Hohenheim universiteit in Duitsland 
hebben ontdekt dat je uit witloofwortelen 
Hydroxymethylfurfural (HMF) kan halen. 
HMF is één van de basisstoffen in de 
kunststofindustrie van morgen.

> Wist je dat Aucxis de Leeuw van de Export 
2016 heeft gewonnen in de wedstrijd-
categorie ‘Bedrijven met maximaal 49 
medewerkers’. Met de prestigieuze award 
bekroont Flanders Investment & Trade 
jaarlijks de exportsuccessen van Vlaamse 
bedrijven en onderstreept daarmee het be-
lang van export voor de Vlaamse economie. 
Aucxis exporteert naar bijna 60 landen 
wereldwijd. Als expert in elektronische ver-
koop- en toewijssystemen bouwde Aucxis, 
een dochter van LAVA, onze verkoopzaal. w
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promotie voor
Aardbeien op 
Moederdag

FACEBOOK
De antwoorden op onze telwedstrijd in 
De Zondag kwamen uit alle hoeken van 
West-Vlaanderen. Deze brede spreiding 
van het grote aantal deelnemers kwam 
ook tot uiting in de lijst met winnaars: 
Ashley De Decker uit Koekelare, Maria 
Verdoolaege uit Veurne, Luc Theetaert- 
 Pilet uit Ruddervoorde, Ingrid Feys uit 
Kortemark, Marleen Vanhaecke uit 
Ardooie en Luc Craeye uit Dentergem. 
De zes laureaten en hun partners 
waren op 16 juni te gast in onze veiling 
voor een bedrijfsbezoek gevolgd door 

de prijsuitreiking in onze verkoopzaal. 
Ter plaatse werd een hoofdwinnaar 
uitgeloot. Ingrid Feys ging met 24 kg 
aardbeien naar huis. De andere laurea-
ten kregen elk 12 kg aardbeien.

De telwedstrijd in De Zondag werd ver-
sterkt met commerciële berichtjes op 
onze Facebook-pagina. Onze fanpagina 
voor REO aardbeien telt vandaag bijna 
5.000 ‘volgers’ en dit aantal blijft stij-
gen. Naast deze trouwe fans van onze 
aardbeienpagina zijn er uiteraard ook 
heel wat Facebook-gebruikers die onze 
fanpagina reeds hebben aangeklikt en 
dus ook onze promotiecampagne heb-
ben gezien. We blijven onze fanpagina 
regelmatig actualiseren met leuke en 
promotionele weetjes over onze aard-
beien. Onze Facebook-pagina maakt 
het brede publiek duidelijk dat er bijna 
het jaar rond Belgische aardbeien ver-
krijgbaar zijn. Daarnaast overtuigen we 
de consument van de heerlijke smaak 
van Belgische aardbeien. Deze dubbele 
boodschap was ook de kern van onze 
promotiecampagne op Moederdag.

De zes winnaars samen met Johan Pattyn, 
voorzitter Werkgroep Zachtfruittelers West-
Vlaanderen, Thijs Naeyaert van De Zondag 
en Herwig Willaert, verantwoordelijke com-
municatie en promotie REO Veiling. (vlnr)

Na zes edities valt onze ver-
trouwde promotiecampagne 
voor Belgische aardbeien op 
Moederdag nog altijd in de 
smaak van de consument. 
Onze klassieke telwedstrijd 
in De Zondag vond alleen in 
West-Vlaanderen plaats en 
kreeg bijna 3.000 antwoorden 
binnen. Onze Facebook-pagi-
na voor REO aardbeien telt 
vandaag bijna 5.000 ‘volgers’ 
en dit cijfer blijft groeien.
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