Nieuwsbrief januari 2019
Allereerst nog de beste wensen en een goede
gezondheid voor 2019!
Over gezondheid gesproken, 2018 was voor mij
een bijzonder jaar. Half november heb ik een
beroerte gehad. Gelukkig was één van mijn
schoonzonen bij mij en ben ik daardoor snel per
ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ik heb
veel geluk gehad, als ik alleen was geweest was
het veel slechter met mij afgelopen. Nu gaat het
weer goed maar moet wel meer rust nemen. Het
is een tijdje geleden dat u een nieuwsbrief heeft
ontvangen, hoogste tijd om u weer te
informeren.
De uienmarkt
Als ik terugkijk op de markt is de prijs in het begin
van dit seizoen (te) langzaam omhoog gegaan. Na
de uiendag op de Rusthoeve is de prijs omhoog
geschoten doordat de handel en de Noordelijke
boeren zich toen ervan bewust werden dat er
zich een bijzondere situatie voor deed. De handel
en speculanten probeerden volop hun slaatje te
slaan. De aardappeltermijnmarkt reageerde al
veel eerder op de droogte, terwijl aardappelen
minder gevoelig zijn voor droogte dan uien.
Er zijn in die periode veel uien verkocht. Van
september tot en met november zijn er ook veel
uien verpakt en geëxporteerd. Nu de uien duur
zijn is de vraag weggevallen, het is misschien te
duur geworden. Verre bestemmingen zijn niet
aan de markt, Afrika neemt misschien nog wel
wat af maar de uien zijn eigenlijk voor dit
continent ook te duur geworden. De mensen
daar verdienen maar een fractie van wat men in
Europa verdient. Europa neemt langzaam aan de
markt over en kan deze hoge prijzen veel
makkelijker betalen. De voorraad is nog maar
7.000 ton per week, andere jaren is de export de
tweede helft van het seizoen rond de 17.000 –
18.000 ton per week. In Europa zijn de
oogstopbrengsten ook lager, dus kan het bijna
niet anders dan dat de uien nog veel duurder
worden. En toch is er een dilemma. De ouderen
onder ons zullen het jaar 1976 nog wel

herinneren, dit was net als 2018 ook een zeer
droog jaar. Toen waren de aardappelen en uien
in het najaar ook al duur maar eindigden in het
voorjaar op lage prijzen. Conclusie: als iets heel
duur is gaan de lijntjes anders lopen. Nu komen
er mondjesmaat uien uit Spanje, China, India en
Amerika naar Nederland. Egypte en NieuwZeeland staan te springen om met hun nieuwe
oogst ook een graantje mee te pikken van de
hoge prijzen. Door de geringe afzet en de
dreigende import kan het anders aflopen dan
iedereen denkt. Telers denken al snel dat de
handel het wel weet wat er gaat gebeuren, maar
in dit geval weet niemand hoe dit gaat eindigen.
Pool A
Pool A is afgerond en heeft € 25,66 per 100 kg
voor 60- en € 31,47 per 100 kg voor 60+
gerealiseerd. Kenmerk was wel het inwendige of
soms uitwendige schot en in de fijne partijen het
hoge percentage drielingen, die soms moeilijk te
plaatsen waren. Positief is dat we nog nooit zo’n
hoge prijs voor pool A hebben gerealiseerd, het
vorige record van pool A stond op oogst 2006
met € 20,47 per 100 kg. De pooltelers van Van
Meir Onions & Potatoes gaan een mooie prijs
tegemoet zien zonder de enorme stress waar een
vrije teler mee te maken krijgt in zo’n jaar. Velen
hebben voor hun gevoel te vroeg verkocht
waardoor er veel frustraties zijn en niet iedereen
kan daar goed tegen. Zeker als er speculanten zijn
die er met de winst vandoor gaan, terwijl er
telers zijn die al twee jaar niets verdiend hebben.
Soms brengt de kwaliteit schade aan de partij, in
een pool heb je daar nagenoeg geen last van
terwijl je toch een mooie prijs voor de uien
ontvangt zonder veel risico te lopen, dit geeft
enorm veel rust.
Voor ons als verwerkers is het van belang dat wij
op tijd de te verkopen voorraad (pool)uien in
kaart brengen en daar een verkoopplan voor te
maken, zodat we elke partij bij de juiste klanten
kunnen plaatsen tegen een zo hoog mogelijke
prijs. Dan draait alles om efficiëntie. Pooltelers

geven ons het vertrouwen en daar zijn wij zuinig
op, we zullen altijd een zo hoog mogelijke prijs
zien te realiseren. Het verkoopbeleid is om zo
veel mogelijk over het seizoen te spreiden, indien
de kwaliteit dat toelaat. Helaas gaat dat dit jaar
niet helemaal lukken vanwege schotproblemen.

ook voor de verwerkers. Het is aan u als teler
goed in de gaten te houden hoe uw afnemer er
financieel voor staat. Voor verwerkers die
binnenkort stil komen te liggen of een
leveringsplicht hebben en zich onvoldoende
hebben ingedekt, breken er zware tijden aan.

Uien 2019
Ons plantuienareaal voor 2019 is volledig
ingevuld. De winterplantuien zijn in areaal
gegroeid en het areaal van de voorjaarsplantuien
is gelijk gebleven. Bij de zaaiuien afland is het
areaal voor 90 procent ingevuld, er is dus nog
ruimte voor een paar percelen.
Ons streven voor Pool 2019 is 500 ha, hiervan is
momenteel 460 ha ingevuld. Er is dus nog
beperkt ruimte. Als u bewaaruien teelt en u bent
het beu om zelf uw uien te verkopen, om wat
voor reden dan ook, neem dan snel contact op
met een van onze buitendienstmedewerkers,
want vol is vol.
Waarom zou u voor de pool van Van Meir Onions
& Potatoes moeten kiezen en niet voor een
andere afnemer? Wij delen onze kennis graag
samen met onze telers door middel van onze
nieuwsbrief. We organiseren minimaal om de
twee jaar een studiereis, hier is meer informatie
over te vinden op onze website: www.vanmeir.nl.
Twee keer per jaar organiseren wij een
bijeenkomst op ons bedrijf, een
wintervergadering en een veldbijeenkomst. Kort
na het inschuren wordt bij al onze telers de cellen
uien bemonsterd en krijgt elk monster een
nummer. Op de wintervergadering worden de
kiembakken getoond met vermelding van dit
nummer. Uit de telersgroep is een actieve
poolcommissie die ons controleert op de
pooluien, plantuien en vroege zaaiuien. Deze
commissie bestaat uit drie commissieleden. Zij
komen 4 à 5 keer per jaar samen om actuele
vraagstukken samen met ons te bespreken en op
te lossen.

Wintervergadering
Woensdag 20 februari houden wij onze
wintervergadering, zet deze datum alvast in uw
agenda. De uitnodiging volgt nog! Het thema gaat
zijn (hoe kan het ook anders) “water”. We nemen
een kijkje hoe onze collega’s het doen in droge
gebieden, wereldwijd maar ook de ontwatering
zal aanbod komen. We brengen uiteraard ook
verslag uit van onze studiereis naar Peru.

De afgelopen 2 jaar zijn moeilijke jaren voor de
uiensector geweest. Het zijn spannende tijden als
je in zo’n jaar als dit verkeerde inschattingen van
de markt hebt gemaakt. Dan kan het heel veel
geld kosten, dat geldt voor de telers maar zeker
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Studiereis
We zijn een jaar geleden gestart met ons te
oriënteren voor de studiereis en nu is het zover,
27 januari aanstaande vertrekken we al! We
vliegen naar Lima, dit is de hoofdstad van Peru.
Hier gaan we allerlei telers van uien en
aardappelen bezoeken, maar ook naar het
International Potato Center in Lima en wat
cultuur opsnuiven van het land. We bezoeken
tevens de Nazca lijnen en het wereldwonder
Machu Picchu. Het belooft een mooie reis te
worden, 7 februari zijn we weer terug in
Amsterdam. U kunt onze reis volgen via
facebook.
Ik hoop u allen 20 februari weer te zien op onze
wintervergadering.
Buitendienstmedewerkers:
Buitendienst@vanmeir.nl
Wim Karelse: 06-13524670
Milou Testers: 06-48858774
Met vriendelijke groet,
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