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Ja, dit leest u juist !  In onze onverdroten zoektocht naar nieuwe afzetmarkten, 
hebben we China als het ware ‘ontdekt’. De BFV was reeds enkele malen 
aanwezig op enkele megabeurzen.  De interesse voor de Conférence is duidelijk 
aanwezig.   

> Onze Conférence peer 
 weldra naar China

De BFV gelooft zonder meer in de mogelijkheden van SmartFresh bij Jonagold 
en Jonagored. Vorig jaar werden zeer goede resultaten behaald. Wij zijn er dan 
ook van overtuigd dat we, dankzij dit middel de positie van beide rassen gevoelig 
kunnen verbeteren en hun positie op de wereldmarkt kunnen consolideren.

Daarom heeft de Raad van Bestuur van de BFV beslist om het gebruik ervan
daadwerkelijk te stimuleren.

Elke BFV-teler kan, dankzij een fi nanciële tussenkomst van de BFV, SmartFresh
laten toepassen aan zeer gunstige voorwaarden :

De prijs voor BFV-leden is sowieso slechts 5.34 Euro per kubieke meter (in
plaats van de normale 6 Euro per kubieke meter). Dit betekent een korting van
11 % voor alle BFV-leden. Gerekend aan 250 kg per kubieke meter betekent dit 
een prijs van 0.021 Euro per kg (in plaats van 0.024 Euro).

Bovendien neemt de BFV de behandelingskost van (maximum) 20 % van 
uw Jonagold en/of Jonagored-productie, voor de helft voor haar rekening. Dit 
betekent dat u voor de eerste 20 % van uw productie slechts 2.67 Euro (per 
m3) of ongeveer 0.01 Euro (per kg) betaalt. Voor de berekening van uw korting, 3

rekent de BFV met uw aanvoer van Jonagold en Jonagored (klasse 1) van het 
voorbije seizoen.

De facturatie van telers die op dit voorstel ingaan, loopt via de BFV. De BFV 
rekent dan deze onkosten aan u door en geeft u de korting waarop u recht 
hebt.

Heeft u hierover nog verdere vragen, aarzel dan niet om Karel Belmans
(0475 60 59 11) te contacteren.

> SmartFresh project van de 
Belgische Fruitveiling

Een zeer uitgebreid dossier werd opgesteld teneinde de Chinese autoriteiten
te overtuigen van de uitstekende kwaliteit van ons product.  Hun import-
beperkingen zijn zeer streng. Om te exporteren hebben we een vergunning 
nodig die we dienen te verkrijgen van het ministerie van Voedselveiligheid te
China.   

Op woensdag 20 september werd de Chinese minister ontvangen door de heer 
Demotte, onze minister van Volksgezondheid. ’s Morgens om 8.00 uur waren
de heer Steve Stevaert, gouverneur van Limburg en de heer Ludwig Vandenhove, 
burgemeester Sint-Truiden reeds present op onze veiling om te bespreken hoe
zij ons dossier het best konden verdedigen bij de bevoegde instanties. Zij waren
samen met ons aanwezig op het kabinet van minister Demotte, tijdens de
ontmoeting met de Chinese Minister. Symbolisch werd een plateau Conférence
peren overhandigd. De pers was uiteraard eveneens aanwezig en bracht 
inmiddels ook verslag uit. 

Welnu, een doorbraak is alleszins bereikt ! De Chinese minister beloofde om 
het dossier prioriteit te verlenen.  Alles is nu in een stroomversnelling geraakt, 
waardoor wij hoopvol uitkijken naar onze eerste export naar dit gigantische
land.  

Wij danken onze gouverneur en onze burgemeester voor hun zeer positieve
bijdrage in dit dossier. 

Van deze primeur wensten wij u graag persoonlijk op te hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet

Filip Lowette  Erik Champagne
algemeen directeur voorzitter

vlnr: Erik Champagne (voorzitter BFV), de Chinese Ambassadrice in België, Rudi Demotte (minister van
Volksgezondheid), Filip Lowette (alg.directeur BFV), Li Chang Jiang (General Administrator van het AQ-
SIQ), Steve Stevaert (gouverneur van Limburg), Ludwig Vandenhove (burgemeester van Sint-Truiden).n).

Sint-Truiden, 21 september 2006
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>  Aandachtspunten bij peren !
• Om het zacht worden van de peer te vermijden is het van uiterst belang deze KOEL te houden

• Heeft u te maken met ‘zachtere peren’, gelieve de keurders te contacteren ALVORENS te sorteren.

>  TRUVAL
 • Doyenné du Comice :  • voortaan ook maat 85/90 toegelaten
  • tot nu toe enkel voor maat 70/75 - 75/80 en 80/85

>  BLAUWE KISTENKAART
 • Volgende variëteiten kunnen nu ook aangevoerd worden onder de blauwe kistenkaart: 
  • Durondeau 55/60 (geen Sira)
  • Doyenné du Comice 60/65 (geen Sira)

 • vroeger werden deze kwaliteiten aangevoerd onder etiket ‘klasse 2’

>Wijzigingen bij de keuring   

>  Gebruik van TRUVAL-kistenkaarten 
• Contacteer ALTIJD een keurder, VOORALEER u aanvangt met TRUVAL-kwaliteit klaar te maken.
• Bij partijen die aangeleverd worden onder TRUVAL-kistenkaart, maar niet voldoen aan de TRUVAL-kwaliteit:

• WORDT DE WAARBORG VAN DE TRUVAL-KK NIET MEER TERUGBETAALD. 
 • Bovendien worden alle andere kosten aangerekend om deze partijen in een andere kwaliteitsklasse onder te brengen.d

>  Voorschriften i.v.m. aanduiding op kisten, etiketten en kistenkaarten
Wij worden steeds meer geconfronteerd met uiterst strenge controles van het FAVV en de kwaliteitsverantwoordelijken bij onze afnemers.
Vandaar dat wij moeten aandringen op het correct invullen van kistenkaarten en etiketten, zoniet volgt inbeslagname met alle mogelijke kosten tot gevolg. 

Volgende punten dienen STEEDS DUIDELIJK VERMELD te zijn: 
 • de variëteit
 • de maataanduiding !!!

gelegd:  pakblad steeds op 5 MM
los:  steeds op 10 MM
>>>   Dit is een veel voorkomende fout.

 • het gewicht
 • het producentnummer
 • de klasse-aanduiding op stickers dient CORRECT aangebracht nl. duidelijk onderscheid klasse 1 of klasse 2 !

Wij heten u hartelijk welkom op de volgende vergaderingen: 

• maandag 25/09/2006:  vergadering Pinova bij aanplanting Ludo en Annick Lousbergh - 19.00 uur (enkel voor Pinova-telers)  r
• maandag 02/10/2006:  vergadering Greenstar - BFV-Sint-Truiden - 19.00 uur (enkel voor Greenstar-telers)r
• maandag 09/10/2006:  vergadering Braeburn - BFV-Sint-Truiden - 19.00 uur (enkel voor Braeburn-telers)r
• maandag 16/10/2006:  vergadering Sweet Sensation - BFV-Sint-Truiden - 19.00 uur
• donderdag 26/10/2006:  vergadering hardfruittelers - BFV-Sint-Truiden - 19.30 uur
 agenda :  1. evaluatie pluk 2006  (Ir. Ann Schenk, VCBT)
  2. commerciële vooruitzichten
  3. praktische richtlijnen bij de nieuwe aanvoerregistratie
  4. kwaliteitssystemen

>Vergaderkalender

>Adviezen bij bewaring
Waarnemingen geven aan dat het risico op hol en bruin bij Conférence groter is dit jaar, zeker bij de temperaturen die we nu hebben. Let daarom 
goed op de CO2-concentratie in de perencellen. Luik openzetten kan misschien onvoldoende zijn.  Meet dus ook de CO2-concentratie en zet zo nodig 
ook de deur open of de scrubbers aan.  Voor meer info, contacteer Luc Machiels op de Belgische Fruitveiling. Doe alleszins zelf ook wat shelfl ife testen 
op de binnengebrachte Conférence.

>  Vrije frigobewaring te Nederland
Vermits er dit jaar vrije koelruimte te kort is hebben we 6000 Paloxen moeten bijhuren in Nederland. De consequentie hiervan is dat door de hogere 
transportkosten de vaste kost van het vrije frigotarief aangepast moet worden naar boven met 0.30 Euro per palox.


