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Proef al onze smaken

actueel n° 111 NOV. DEC 2016

woord van de voorzitter 
Beste lezer

Bij de opening van de nieuwe onder-
zoeksfaciliteiten voor champignons in 
Inagro-Beitem werd tijdens een panel-
gesprek tussen producenten gepolst 
naar de uitdagingen voor de toekomst. 
De reacties en visie op de toekomst  
waren voor me als voorzitter van onze 
coöperatie meer dan opmerkelijk. 
“Handelaar-producenten” hadden enkel 
oog voor kostenverlaging en schaal- 
vergroting. Samenwerking binnen  
de sector werd door hen samengevat 
als: “Ik koop ook wel eens product bij 
mijn collega’s”. Daartegenover was de 
reactie van onze eigen producenten 
des te opmerkelijker. Letterlijk werd 
gezegd: “We hebben na een diepe crisis 
in onze sector de coöperatie moeten 
herontdekken, samenwerking kan  
echt het verschil maken. Maar… het  
is elke dag opnieuw werken aan deze 
samenwerking”.

Tijdens de voorbije maanden werd 
binnen onze veiling, op nationaal 
niveau en over de grenzen heen, werk 
gemaakt van samenwerken. Ik ben 
terecht fier verder in deze REO Actueel 
de resultaten te zien van de tevreden-
heidenquête bij onze producenten. Met 
een respons van meer dan vijftig pro-
cent kan niemand nog gratuit beweren 
dat er geen producenten betrokkenheid 
is binnen onze coöperatie. Ik ben er 
trouwens van overtuigd dat de resul-
taten van deze enquête in de komende 
jaren een stuk het richtsnoer zullen 

zijn voor het bestuur, de directie en 
het ganse bedrijf REO Veiling. Merk 
trouwens in de enquêteresultaten op 
dat een deel van de pijnpunten uit het 
verleden duidelijk een antwoord kregen 
tijdens de afgelopen drie jaar. Dit alleen 
al maakt het invullen van een enquête 
zinvol.

Op het nationale niveau werd binnen 
VBT gewerkt aan het geven van een 
duidelijk antwoord op de vraag vanuit 
de markt naar het sociale luik binnen 
de lastenboeken van GlobalGAP. Als 
Belgische coöperaties willen we samen 
invulling geven aan deze vraag zonder 
bijkomende auditdruk te leggen op de 
individuele tuinbouwbedrijven van onze 
leden. Familiale tuinbouwbedrijven 
mogen niet de dupe worden van mis-
bruiken op bedrijven die als enige  
drijfveren groei en kostenverlaging 
hebben, en dit ten koste van elk sociaal 
aanvoelen.

Tenslotte werd tijdens de voorbije 
maanden ook verder getimmerd aan 
internationale samenwerking. Binnen 
Freshcoop, het samenwerkingsverband 
tussen de Bretoense en Vlaamse coöpe-
raties, groeit stilaan het vertrouwen 
om samen te werken aan een transpa-
rante en coöperatief georganiseerde 
marktplaats. Essentieel hierbij is het 
focussen op samenwerking tussen  
producenten, het bundelen van een 
representatief aanbod, het werken aan 
productkwaliteit en het openstellen van 
het aanbod aan een zo breed mogelijke 



WOORD VAN DE VOORZITTER > RITA DEMARÉ

markt. Weet trouwens dat het organi-
seren van een bloemkoolklok vanuit  
de REO Veiling met aanbod vanuit 
Vlaanderen en Noord-Frankrijk, dat 
onderscheiden aan de markt wordt 
aangeboden, precies deze doelstel- 
lingen van samenwerken concreet 
maakt. Het organiseren van een ge-
structureerde verkoop van open lucht 
groenten in Noord-Frankrijk moet 
vermijden dat onze markt ondermijnd 
wordt door een gebrek aan slagkracht 
bij de producenten, zeker als het pro-
ductie betreft op onze tweede thuis-
markt.

Samen met jullie allen ben ik trots lid 
te zijn van een coöperatie die het coöpe-
ratief samenwerken elke dag opnieuw 
durft uit te vinden. Onze coöperatie staat 
elke dag opnieuw in de markt voor haar 
producenten. Onze coöperatie denkt elke 
dag opnieuw proactief mee met de markt. 

Onze coöperatie durft te investeren in 
de toekomst. Enkel zo zullen we met 
zijn allen oplossingen vinden voor de 
markt van morgen. Onlangs hoorde ik 
de bevestiging door een bekend  
Europarlementariër dat  
de grote coöperaties  
inderdaad een voorbeeld  
zijn van korte keten dat  
via de retail binnen het  
bereik komt van elke  
consument.

Rita Demaré
Voorzitter

Oude foto’s gevraagd

2017 is niet alleen voor de REO Veiling een jubileumjaar. Ook 
de coöperatieve vennootschap Afcowest jubileert volgend 
jaar. Het aanvoerplatform van de REO Veiling bestaat dan 
20 jaar. De Tuinbouwafzetcoöperatie Westhoek werd op  
2 april 1997 opgericht. Aan de wieg stonden 82 stichtende 
vennoten. Afcowest cv werd opgestart om de reconversie 
naar tuinbouw in de Westhoek te ondersteunen.
De eerste aanvoerdag vond plaats op 5 augustus 1997. 
Afcowest was toen gehuisvest in een huurloods van het 
doorgangsgebouw op het industrieterrein in Poperinge 
(foto). Door de stijgende aanvoer werd deze locatie snel te 
klein. Op 15 maart 2000 begon de bouw van het huidige 
aanvoerplatform langs de Ouderdomseweg. Nauwelijks zes 
maanden later werden de eerste groenten in de nieuwe 
loods aangevoerd. Zowel de grotere bedrijfsoppervlakte 
als de twee laadkades op het nieuwe adres zorgden 
ervoor dat de logistieke dienstverlening efficiënter en 
vlugger verliep tegenover vroeger. Op 19 mei 2001 
werd de huidige aanvoerloods officieel geopend door 
de toenmalige gouverneur van West-Vlaanderen, de 
heer Paul Breyne. Afcowest telt vandaag 232 vennoten 
die vorig jaar bijna 1,44 miljoen verpakkingseenheden 
aanvoerden. Dat is meer dan een verdubbeling in 
vergelijking met 2000.

Volgend jaar verschijnt in eigen beheer een jubileum-
publicatie over 75 jaar REO Veiling en 100 jaar tuinbouw 
in West-Vlaanderen. De publicatie wordt een originele 

bundeling van een dozijn ‘afleveringen’ die samen één 
chronologisch verhaal vormen. Daarin komt uiteraard ook 
de geschiedenis van Afcowest cv aan bod.
Elk nummer van de jubileumpublicatie brengt één specifiek 
thema in beeld aan de hand van ‘storytelling’, interviews, 
foto’s en illustraties. We zijn op zoek naar waardevolle 
archiefstukken, oude foto’s, originele documenten en 
authentieke filmbeelden. Bij deze een oproep aan iedereen 
om bruikbaar en geschikt archiefmateriaal ter beschikking 
te stellen. Na het digitaliseren van het aangereikte materiaal 
worden de originele stukken teruggegeven aan de eigenaar. 
Meer info: Herwig Willaert, verantwoordelijke communicatie, 
herwig.willaert@reo.be of 051 23 12 10.

600 
Zoveel receptenfoldertjes werden in enkele uren tijd 

meegenomen door de consument tijdens onze kook- 

demo’s op de 64ste Jaarbeurs die begin november 

 plaats had in de Roeselaarse Expohallen. Op de beurs-

dag met nocturne serveerden we bijna 60 liters sla- 

soep en verrasten we de kinderen met een lolly met 

geroerbakte zoetzure spruitjes. Maar de ovenschotel 

met wittekool en spekjes was hét succesnummer.

Proevertjes aanbieden is een originele manier om de 

 consument te overtuigen van de kwaliteit, de smaak en 

het veelzijdig gebruik van dagverse groenten en fruit. 

Degustaties geven tegelijk meer uitstraling en naam- 

bekendheid aan de groentenvan bij ons. Ze nodigen 

bovendien de consument uit om thuis nieuwe groente-

combinaties uit te proberen. Voor die redenen laat de 

REO Veiling graag de consument proeven van jullie 

seizoensgroenten.
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MAANDCIJFERS JANUARI – OKTOBER 2016 > AANVOERGEGEVENS
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januari - oktober 2017 januari - oktober 2016

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

Prei Kg/Bs 50.859.463 0,506 25.724.352 52.433.608 0,457 23.967.429
Losse tomaat Kg 20.307.246 0,700 14.205.886 22.996.106 0,734 16.872.005
Aardbei Po 9.175.329 1,536 14.095.066 9.513.603 1,446 13.756.199
Champignon Kg 8.028.573 1,639 13.156.186 7.037.315 1,541 10.845.784
Komkommer St 30.855.830 0,346 10.663.309 30.842.400 0,351 10.816.026
Witloof Kg 15.443.660 0,686 10.586.777 15.001.456 0,778 11.674.053
Serresla St 34.503.360 0,284 9.784.052 36.407.833 0,302 11.012.879
Trostomaat Kg 9.682.098 0,736 7.121.354 7.906.138 0,837 6.613.637
Courgette Kg/St 34.977.103 0,193 6.766.513 33.523.714 0,181 6.075.756
Knolselder St 8.924.814 0,555 4.954.823 7.076.409 0,299 2.114.606
4de Gamma Kg/St 4.754.924 0,826 3.928.540 4.802.002 0,721 3.461.264
Bloemkool St 2.919.850 1,004 2.930.569 3.659.410 0,668 2.444.965
Wittekool St 4.412.758 0,425 1.876.503 4.636.404 0,509 2.358.589
Peterselie Bs 4.140.900 0,378 1.566.060 4.497.575 0,235 1.057.190
Rodekool St 1.735.587 0,779 1.352.840 1.773.026 0,310 549.367
Groene selder St/Bs 3.316.256 0,351 1.164.593 3.790.906 0,316 1.198.796
Broccoli Kg 1.081.203 1,065 1.152.015 1.250.852 1,136 1.420.572
Aardappel Kg 2.197.677 0,413 908.445 2.695.605 0,340 915.604
Multicolor St 2.399.522 0,346 829.641 2.247.428 0,348 783.054
Oesterzwam Kg 180.204 4,195 755.920 165.012 3,584 591.341
Baby Leaf Kg/Ds 249.542 2,937 732.999 287.160 2,760 792.478
Veldsla Kg 364.025 1,880 684.207 400.843 3,817 1.529.873
Serresnijboon Kg 264.480 2,477 655.068 270.818 2,219 600.864
Knolvenkel St 1.286.231 0,481 618.980 1.374.228 0,389 534.951
Spruitkool Kg 1.013.130 0,505 512.090 1.005.605 0,504 507.179
Framboos Ds 497.020 0,930 462.377 470.832 0,955 449.874
Groen eikenblad St 1.623.934 0,284 461.230 1.629.502 0,345 562.176
Savooikool St 977.123 0,447 436.333 1.185.547 0,436 517.204
Witte asperge B/S/K 115.438 3,728 430.344 105.797 4,040 427.460
Wortelen per bussel Bs 983.949 0,430 423.411 955.698 0,407 389.174
Struikboon Kg 193.894 2,123 411.545 245.311 1,944 476.937
Krulandijvie St 499.034 0,796 397.161 582.848 0,703 409.678
Rood eikenblad St 1.313.928 0,290 381.529 1.211.592 0,297 360.341
Lollo Bionda St 1.620.311 0,222 359.095 1.590.830 0,416 661.274
Andijvie breedblad St 673.198 0,449 301.969 689.542 0,509 350.849
Peer Kg 627.488 0,420 263.414 482.735 0,515 248.494
Appel Kg 471.504 0,530 250.108 291.745 0,393 114.694
Aubergine Kg 240.565 0,987 237.399 141.565 1,067 151.043
Lollo Rossa St 872.764 0,261 228.093 959.654 0,331 317.545
Spinazie Kg 107.248 1,276 136.797 106.749 1,451 154.925
Radijs Bs 620.750 0,220 136.386 510.025 0,201 102.580
Radicchio Kg 101.224 1,013 102.495 93.382 1,404 131.091
Groene asperge B/S/K 34.113 2,831 96.579 31.776 3,020 95.965
Raap Kg 145.069 0,562 81.550 87.423 0,568 49.649
Winterbloemkool St 62.701 1,271 79.686 84.716 0,635 53.774
Schorseneer Kg 104.464 0,610 63.716 137.669 0,441 60.644
Braambes Ds 68.597 0,844 57.920 57.736 0,852 49.179
Tuinkers Ds 103.435 0,504 52.110 176.254 0,594 104.644
Augurk Kg 33.245 1,509 50.154 46.155 1,315 60.702
Paprika Kg 30.828 1,545 47.619 25.416 1,436 36.499
Zilverui Bs 133.561 0,273 36.484 199.795 0,243 48.546
Kervel Bs 73.101 0,391 28.567 63.760 0,375 23.896
Rode bes Ds 21.420 1,305 27.946 15.250 1,131 17.241
Witte selder St 39.263 0,466 18.309 7.110 0,191 1.359
Kerstomaat Ds 32.936 0,356 11.719 51.898 0,472 24.506
Keukenraap B/S/K 30.132 0,274 8.251 176.902 0,440 77.883
Open lucht sla St 37.200 0,113 4.211 25.776 0,209 5.378
IJsbergsla St 66.364 0,024 1.591 40.205 0,146 5.883
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GROTE RESPONS
Een optimale dienstverlening aan 
onze producenten is een belangrijke 
pijler van de bedrijfsvoering in de 
REO Veiling. Het is daarom van groot 
belang dat we de mening van onze 
producenten over de service van de 
REO Veiling kennen. We actualiseer-
den deze kennis aan de hand van 
een recente tevredenheidsenquête 
bij de actieve REO producenten. Op 
28 oktober werd de tevredenheids-
enquête online verstuurd naar 1.073 
mailadressen. Eén op twee producen-
ten beantwoordde de enquêtevragen. 
Deze grote respons zorgde niet alleen 
voor representatieve en betrouwbare 
resultaten, maar onderstreepte tege-
lijk de sterke betrokkenheid van de 
respondenten met de REO Veiling.  
We danken van harte iedereen die 
aan de bevraging heeft deelgenomen. 
Eén op vijf deelnemers is tussen 30 
en 40 jaar, 34% tussen 40 en 50 jaar 
en 37% tussen 50 en 60 jaar.

De 36 enquêtevragen waren in functie 
van de basisdienstverlening van de 
REO Veiling opgesplitst in 5 catego-
rieën: product en keuring, logistiek, 
informatie, facturatie en commerciële 
afdeling. De bevraagde producenten 
hechten het meeste belang aan de 
facturatie. De dienstverlening op dit 
punt krijgt een tevredenheidsscore 

van 71%. Met een score van 78% zijn 
de producenten het meest tevreden 
over de logistieke dienstverlening. 
Ze vinden deze dienstverlening het 
tweede belangrijkste van de vijf en-
quêtethema’s. De producenten vinden 
de geboden service rond product en 
keuring nagenoeg even belangrijk 
als de logistieke dienstverlening. De 
tevredenheidsscore voor dit onder-
deel bedraagt 73,8%. De producenten 
zijn ook best tevreden (75,5%) over 
de brede verspreiding van correcte 
informatie door de REO Veiling, maar 
vinden deze dienstverlening minder 
belangrijk. De bevraagde producenten 
hechten evenveel belang aan de com-

merciële afdeling als aan de brede 
verspreiding van correcte informatie. 
De commerciële afdeling noteert een 
tevredenheidsscore van 70%.

KWALITEIT
Gevraagd naar hun algemene 
tevreden heid over de globale dienst-
verlening van de REO Veiling geven 
de producenten een gemiddelde 
appreciatie score van 75,1% tegenover 
77,1% in 2014. Deze gelijklopende  
cijfers onderstrepen een duidelijk 
besef en een blijvend vertrouwen bij 
onze producenten in de dienstverle-
ning van hun veiling. De top vijf van 
meest gewaardeerde dienstverlening 

REO VEILING > RESULTATEN

Tevredenheidsenquête 
bij REO producenten

De producenten vinden de geboden service rond product en 
keuring nagenoeg even belangrijk als de logistieke dienstverlening.

De REO Veiling hield begin november 
een tevredenheids enquête bij haar  
producenten. Meer dan de helft van 
onze actieve producenten reageerde 
op de enquête. Ze gaven een algemene 
appreciatiescore van 7,51 op 10. Vorige 
keer werd nagenoeg hetzelfde cijfer 
opgetekend. De enquête toont de betrok- 
kenheid van onze ledenvennoten en 
hun vertrouwen in de dienstverlening 
van hun veiling.

> Bij de slotvraag naar hun algemene tevredenheid quoteerde 
ruim de helft (56,8%) van de respondenten minstens 8 op 10.
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FLANDRIA
Een sterk consumentenmerk levert het 
jaar rond goede kwaliteit af. Dat is niet 
anders voor witloof, waarvan zowel de 
consumptie als het areaal onder druk 
staan in Europa. Op de internationale 
Witloofbiënnale in het Franse Arras 
hoorden we onlangs dat een optimale 
productkwaliteit het verschil kan maken, 
samen met productinnovatie, goede 
smaak en diversificatie in het witloof-
aanbod. Voor een optimale kwaliteits-
bewaking van haar witloof slaat de REO 
Veiling de handen in elkaar met Inagro.

Op basis van “een gezamenlijk kwali- 
teitsactieplan” selecteert de REO Veiling 
bij de aanvoer wekelijks enkele kistjes 

Flandria witloof per producent om te 
laten beoordelen in een bewaarproef. 
Na twee dagen bewaring bij 4° Celsius 
telt een kwaliteitsverantwoordelijke van 
onze veiling per kistje telkens het pro- 
centuele aantal kroppen dat nog beant- 
woordt aan de Flandria kwaliteit. Na af- 
loop van de bewaarproeven krijgt iedere 
witloofproducent een brief met zijn 
scores. Wie gemiddeld minder dan 71% 
kroppen met Flandria kwaliteit scoort 
na de houdbaarheid, legt de REO Veiling 
een verplichte begeleiding op. Tijdens 
dat bedrijfsbezoek neemt een mede-
werker van Inagro vooral de oogst-
werk zaamheden en het marktklaar 
maken van het witloof onder de loep. 
Op basis van zijn vaststellingen zoeken 
de Inagro-medewerker en de witloof- 
teler samen naar mogelijke knelpunten 
en oplos singen om de productkwaliteit 
en -houdbaarheid te verbeteren. Aan 
de hand van deze bewustmaking rond 
productzorg werkt de sector verder 
aan de kwaliteit van het REO witloof.

ROOD
“Oogst- en behandelingsschade is het 
kwaliteitsprobleem dat we het meest 
vaststellen”, weet witloofonderzoeker 
Jochen Hanssens van Inagro. “Nagel-
schade of duwplekken door het onvol- 
doende voorzichtig behandelen van de 
geoogste kroppen zien we frequent voor- 
komen. Die productschade is bij de aan- 
voer nauwelijks zichtbaar, maar komt 
in de bewaring snel tot uiting doordat 
de plekken rood kleuren. Het probleem 
is vrij eenvoudig op te lossen, namelijk: 
extra aandacht om de kroppen met 
zorg te behandelen en de kroppen niet 
te hard in de kistjes duwen.”

De REO Veiling blijft uiteraard de kwali- 
teit van haar aangevoerde witloof perio- 
diek evalueren in bewaarproeven. Het 
kwaliteitsactieplan in samenwerking 
met Inagro moet op termijn zorgen voor 
een belangrijke verbetering van de 
kwaliteit van ons witloof.

KWALITEITSACTIEPLAN > REO VEILING

Witloofkwaliteit  
onder de loep
Het marktklaar maken van witloof dient secuur 
en voorzichtig te gebeuren.

De REO Veiling is een 
betrouwbare partner die 
in staat is het jaar rond 
kwaliteitsproducten aan te 
leveren. Om deze product- 
kwaliteit te garanderen, werkt 
de REO Veiling samen met 
onder andere Inagro die het 
aangevoerde witloof periodiek 
evalueert in bewaarproeven. 
Op basis van de goede resul-
taten blijft de REO Veiling 
‘het gezamenlijke kwaliteits - 
actieplan’ aanhouden. Zo 
kan de sector verder werken 
aan een optimale kwaliteit 
van het witloof.

is: de begeleiding van de REO Veiling 
in voorbereiding van een audit, de 
werkattitude van onze medewerkers 
in zowel de neerzet- als de kisten-
loods (beleefdheid, correctheid, 
motivatie en beschikbaarheid), het 
aanbod van informatie via Extranet, 
de juistheid van de aankoopborde-
rellen en de snelheid waarmee de 
veilingprijzen worden bekend ge-
maakt. Op elk punt scoort de REO 
Veiling meer dan 80%.

De enquête toont ook enkele be-
langrijke aandachtspunten waaraan 
we verder willen werken voor ver-
betering. Zo zal er extra aandacht 
gaan naar het inzichtelijker maken 
van de aard van de aangerekende 
kosten en vergoedingen op uw borde- 
rel. Daarnaast zullen de klachten-
behandeling na keuring en het mee- 
denken van de commerciële afdeling 
met de producenten worden geëva- 
lueerd, en waar nodig worden bij-
gestuurd. Ook de nieuwe verkoop-
systemen zoals e-bemiddeling en 
de marketing voor onze kwaliteits-
merken zullen in de toekomst extra 
aandacht krijgen.

Deze opsomming van sterke  
punten en werkpunten in de dienst - 
verlening van de REO Veiling ver- 
schilt in beperkte mate met de lijst 
van twee jaar terug. De producen-
ten geven nu duidelijk een hogere 
score aan de snelheid van keuren 
en de duidelijkheid van de aan- 
koopborderellen in vergelijking met 
2014. Deze twee werkpunten uit 
de vorige tevredenheidsenquête 
kregen dus extra aandacht vanuit 
de REO Veiling. Opvallend is ook  
het grote belang dat de producen-
ten blijven hechten aan product-
kwaliteit. Uit de tevredenheids-
enquête blijkt expliciet dat de extra 
inspanningen op dat vlak worden 
geapprecieerd.
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REO VEILING > CONSUMENTENONDERZOEK

Wie is wie in de 
commerciële afdeling?

LESLIE MARECO
Verantwoordelijk voor witloof, 
bloemkool, broccoli, spruitkool 
en diverse kleine teelten 

+32(0)51 23 12 78   
+32(0)51 23 12 89
+32(0)478 99 27 92   
lmrc@reo.be

WENDY LEFEVERE
Verantwoordelijk voor 4de  
gamma, veldsla en diverse 
slasoorten 

+32(0)51 23 12 75   
+32(0)51 23 12 89
+32(0)472 91 05 54   
wlfv@reo.be

ANN BEYNE
Verantwoordelijk voor aardbeien, 
paddenstoelen, tomaten/witloof/ 
babyleaf/veldsla Tomabel en 
productontwikkeling Tomabel

+32(0)51 23 12 81      
+32(0)51 23 12 89
+32(0)477 33 04 47     
info@tomabel.be

ISABEL INGHELBRECHT
Verantwoordelijk voor  
4de gamma en diverse  
bladgewassen 

+32(0)51 23 12 75  
+32(0)51 23 12 89
+32(0)484 40 95 52   
ingh@reo.be

JURGEN DE BRAEKELEER
Verantwoordelijk voor sluitkolen, 
boerenkool, spitskool, courgettes, 
zachtfruit en diverse kleine teelten 
(uitgezonderd bladgewassen)

+32(0)51 23 12 69    
+32(0)51 23 12 89
+32(0)486 28 03 92      
jdbr@reo.be

MARTINE INGELS
Verantwoordelijk voor prei,  
serresla, vruchtgroenten onder  
glas, bonen, snijbonen, sla op  
kluit en diverse kleine teelten

+32(0)51 23 12 73
+32(0)51 23 12 89
+32(0)477 27 17 59
mngl@reo.be

algemene 
leiding

DOMINIEK KEERSEBILCK
Commercieel directeur 
 
 

+32(0)51 23 12 06     
+32(0)51 23 12 89
+32(0)478 22 18 24    
dk@reo.be

De commerciële afdeling van 
de REO Veiling streeft lange- 
termijnrelaties met haar  
producenten en afnemers na. 
Hiertoe willen we de markt-
vragen van onze (eind-) 
klanten opvangen en ver- 
talen naar onze producenten, 
zodat we steeds een antwoord 
op maat kunnen geven. Door 
onze kwaliteitsmerken en 
commerciële concepten in de 
markt te zetten, wordt dage-
lijks enthousiast en dyna-
misch aan deze doelstelling 
gewerkt.

Binnen de commerciële af- 
deling hadden enkele interne 
aanpassingen plaats om het 
brede takenpakket optimaal 
te kunnen uitvoeren en de 
REO producenten beter van 
dienst te zijn. In functie van 
een vlotte bereikbaarheid en 
directe toegankelijkheid stel- 
len we hier graag de mede-
werkers van de commerciële 
afdeling en hun verantwoorde- 
lijkheden aan jullie voor. Bij 
elke vraag kan je gerust con- 
tact opnemen en we zorgen 
dat uw vraag bij de juiste 
persoon op de juiste plaats 
terecht komt.

De commerciële afdeling 
wordt versterkt met een  
junior-marketeer voor de  
online promotie van de REO 
producten via de sociale  
media. Daarover meer in  
het volgende nummer van 
REO Actueel.

product managers
contactpersonen voor de producenten van de REO Veiling
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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

REALISATIE 
Herwig Willaert - REO Veiling
Kliek Creatieve Communicatie

Werkten mee aan dit nummer
Rita Demaré, Paul Demyttenaere, Rik Decadt, Dominiek Keersebilck, 
Filip Vanaken, Martine Volckaert, Herwig Willaert, Lieven Delva, 
Olivier Gobert, Elise Degroote, Nancy Vindevogel, Marc Boeten, VLAM, 
VBT, VILT, David Vandenbroucke, Joseph Cardoen, Ine Wittouck.

Copyrights
Niets uit deze uitgave mag door middel van elektronische  
of andere communicatiedragers, met inbegrip van  
informatiesystemen, gereproduceerd worden  
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming  
van de verantwoordelijke uitgever.

COLOFON

TOM PREMEREUR
Markt manager Benelux (retail, 
groothandel, versnijderijen) en 
overzeese bestemmingen 

+32(0)51 23 12 76     
+32(0)51 23 12 89
+32(0)474 86 04 15      
tprm@reo.be

NATHALIE PLOVIE
Markt manager België (retail) en 
productontwikkeling met focus 
op teelttechniek, zaadhuizen, 
rassenassortiment,…

+32(0)51 23 12 77
+32(0)51 23 12 89
+32(0)477 26 94 77   
nplv@reo.be

markt managers
contactpersonen voor de afnemers van de REO Veiling

commerciële 
binnendienst
doet de logistieke & administratieve afhandeling 
na verkoop, contactpersonen voor producenten  
& kopers van de REO Veiling

communicatie 
en promotie

BERT MOLLIJ
Adjunct-diensthoofd 
Verantwoordelijk voor bio

+32(0)51 23 12 44        
+32(0)51 23 12 89 
bmll@reo.be

JÜRGEN LESSENS
Diensthoofd 
Verantwoordelijk voor hardfruit

+32(0)51 23 12 33   
+32(0)51 23 12 89
+32(0)495 11 41 74      
jlss@reo.be

HERWIG WILLAERT
Verantwoordelijk voor interne  
& externe communicatie,  
promotie divers 

+32(0)51 23 12 10       
+32(0)51 23 12 89
+32(0)476 56 11 98         
hwll@reo.be

MÉLANIE DEMBÉLÉ
Markt manager Frankrijk met 
focus op retail, Tomabel Frankrijk, 
productontwikkeling Frankrijk 
(marketing, verpakking,… )

+32(0)51 23 12 79      
+32(0)51 23 12 89
+32(0)474 84 60 34      
mdmb@reo.be

NIEK FINAUT
Markt manager Duitsland, 
Noord- en Oost-Europa 
 

+32(0)51 23 12 46       
+32(0)51 23 12 89
+32(0)498 65 47 35       
nfnt@reo.be

WIM DE MEULENAER
Markt manager Zuid-Europa 

+32(0)51 23 12 72     
+32(0)51 23 12 89
+32(0)477 26 94 81     
wdml@reo.be
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wist je dat …

> Wist je dat de REO Veiling jullie producten 
promootte bij de officiële opening van de 
Week van de Smaak in het Huis van de 
Voeding te Roeselare. Jullie groenten 
decoreerden een literaire wandeling langs 
poëzie en proza over de smaken van weleer.

> Wist je dat jullie, actieve REO producenten, 
massaal reageerden op onze uitnodiging 
om deel te nemen aan de tevredenheids
enquête. De vragenlijst werd op 28 oktober 
online verstuurd. Drie dagen later hadden 
al 193 telers de enquête digitaal ingevuld. 
Het 500ste ingevulde enquêteformulier 
kwam binnen op 9 november om klokslag 
14 uur. Andermaal dank voor de gewaar
deerde medewerking.

> Wist je dat de externe controle op onze 
veiling met betrekking tot het Bio en 
GMPcerti ficaat telkens werd afgesloten 
met een positief resultaat. We danken 
iedereen voor zijn inzet en spontane  
medewerking.

> Wist je dat een ploeg van onze veiling deel 
neemt aan de verenigingen en bedrijven
competitie van de 39ste San Silvestercross 
die op tweede Kerstdag wordt gelopen in de 
straten van SintElooisWinkel. We komen 
om 17u45 met minstens één team van vier 
lopers aan de start van de grote cross  
(8,5 km). Supporters op post!

> Wist je dat de Flandria website in een nieuw 
kleedje steekt. Neem gerust een kijkje! De 
gerestylede website heeft een specifiek luik 
voor professionele bezoekers en voor consu 
menten.

> Wist je dat Veerle Dejaeghere op de Cross 
 Cup van WestVlaanderen te Roeselare af 
scheid nam van het veldlopen. Als vegeta
riër werd Veerle niet in de bloemen gezet, 
maar ging zij met een REO groentemand 
naar huis. Het beeld was op zondag 27 
november te zien op enkele nationale  
televisiezenders.

> Wist je dat vier VLAMprogramma’s voor 
de exportpromotie van groenten en fruit 
vanaf volgend jaar kunnen rekenen op 
Europese cofinanciering van 3,6 miljoen 
euro. Dankzij deze nieuwe subsidies kan 
VLAM projecten uitwerken voor peren in 
Brazilië, hardfruit in India en groenten in 
Canada. Daarnaast krijgt de promotiecam
pagne voor Conferenceperen in Duitsland 
een vervolg. De ingediende programma’s 
zijn gericht naar zowel de handel als de 
consument, met o.a. degustaties op de 
winkelvloer. w

w
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Knack Volley 
promoot  
Fine Fleur

De REO Veiling en Knack Volley  
Roeselare slaan de handen in elkaar 
om de naambekendheid en visibiliteit 
van Fine Fleur te versterken bij de con- 
sument. Via de samenwerking wordt 
ons kwaliteitsmerk gedurende het 
ganse competitieseizoen door de volley- 
balspelers letterlijk uitgedragen. Immers, 
het logo van Fine Fleur staat sinds de 
start van het seizoen zichtbaar op de 
broekjes van de spelers. En dat zien 
België en Europa! Want Knack Volley 
Roeselare is een topper die hoog scoort 
in zowel onze nationale volleybalcompe- 
titie (9 landstitels en evenveel Belgische 
bekers) als in de Europese Champions 
League (13 deelnames). Dit rijke pal- 
mares vertaalt zich niet alleen in een 
prijzenkast met 71 bekers, maar ook 
in bijna 2.400 Twitter-volgers en ruim 
260.000 website-bezoekers per jaar. 
Bovendien ont vangen 9.000 fans digi- 
taal de wekelijkse nieuwsbrief. Deze 
cijfers onderstrepen het groot interactief 
bereik van onze Fine Fleur promotie.

Knack Volley is ook voor andere redenen 
een evidente partner voor de promotie 
van Fine Fleur. Ten eerste zijn verse 
groenten eten en sporten de alfa en de 

omega van gezond leven. Bovendien is 
er de spontane associatie van topsport 
met de topkwaliteit van de Fine Fleur 
producten. Deze link zal de consument- 
volleyballiefhebber nog sneller maken 
door de kleurrijke LED-reclame voor 
Fine Fleur langs het volleybalterrein in 
Sporthal Schiervelde (een thuiswedstrijd 
lokt gemiddeld 1.750 toeschouwers) 
en straks een apart promotiefilmpje 
dat Fine Fleur slateler Lieven Dejonghe 
in beeld brengt en wordt getoond bij 
de thuiswedstrijden in de Play Offs. 
Tot slot zorgt ook de media aandacht 
voor Knack Volley Roeselare dat onze 
Fine Fleur promotie de consument 
bereikt in binnen- en buitenland.

Mediabelangstelling, reclame en  
zichtbaarheid zijn marketingtermen 
die hand in hand gaan met sport-
prestaties. We duimen voor een goed 
seizoen voor Knack Volley Roeselare 
zodat Fine Fleur extra naambekend-
heid geniet dankzij een grote publieke 
aandacht voor de overwinningen en 
titels die Knack Volley Roeselare 
straks achter zijn naam schrijft. Fine 
Fleur en Knack Volley Roeselare: een 
kampioenencombinatie!

NIEUWJAARSEVENEMENT 

SAVE THE DATE !
Zondag 29 jan. 2017

Sport- & eventhal
Schiervelde Roeselare 
(naast Expo Roeselare)
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