
 
Aardappelpraatje 

door Guy Depraetere 

Aardappelmarkttoestand op dinsdag 23 oktober 2018  (week 43) 

 
Ons Bintje krijgt klappen! 
 
Er zijn te kort aardappelen en toch worden nauwelijks Bintjes gekocht op de vrije markt. De 
verwerkers nemen in de eerste plaats de contracten op  en Bintjes met problemen moeten wachten. 
Maar er zijn weinig Bintjes zonder problemen. Het glas is een gigantisch probleem. Door het feit dat 
er geen vocht in de grond zit hebben de secundaire knollen de primaire knollen letterlijk 
leeggezogen. Dit glas zorgt nu voor problemen in de bewaring. Er zit maar een ding op: ventileren, 
het vocht verdampen! Voor de opslag waar geen ventilatie voorzien is ziet het er niet goed uit. 
Het wordt echt een horrorverhaal, als men denkt dat naast al die miserie en inkomensverlies, de 
kopers nog eens de boeren zouden laten betalen voor de niet ingevulde contracten. 
We naderen 1 november en er staan nog vele percelen te rooien. Laat ons hopen dat de vorst nog 
een tijdje wegblijft. Van de eerste regen moeten we geen schrik hebben, in tegendeel het is 
kurkdroog. 
De Bintjes prijs op de vrije markt verliest sterk terrein als gevolg van een overaanbod, maar de rest 
van de markt blijf vrij stabiel. Volgens recente berichten vanuit Frankrijk zou de minder productie in 
Frankrijk beperkt blijven tot 10 %. Vermoedelijk heeft dit te maken met het feit dat in grote delen 
van Noord-Frankrijk er beregend wordt. We zien dat hier zelfs de prijs van Bintje ook stabiel blijft. 
 
Telers die problemen ondervinden bij de afhandeling van contracten kunnen bij het ABS terecht 
(0475/326936 Guy Depraetere of 0498/914422 Mark Wulfrancke). 
 



 

  
 
  
 
POMMAK op de smart-phone : 
De smart-phone toepassing is rond en installeerbaar. DOE DE OEFENING ! 
Ga hiervoor naar Google Play Store (https://play.google.com/) en vraag naar 
‘aardappelmarkttransacties’ of gewoon POMMAK.be. Vanaf dan wijst het zichzelf uit om het te 

installeren. Indien er praktische problemen zijn kan je contact nemen met PCA. Registreren op 
www.pommak.be en doorklikken naar POMMAK  Vlaams of via PCA. 

https://play.google.com/
http://www.pommak.be/


 
 
KEN DE JUISTE MARKTPRIJS DANKZIJ POMMAK! 
 
Toch steeds eraan herinneren dat er zoiets als POMMAK bestaat die de meest actuele marktprijs 
weergeeft. We doen nogmaals de oproep aan de telers om hun verkoopprijzen door te geven en 
zodoende tevens  snel een zicht verkrijgen van de huidige markt. U geeft uw transacties door (bijv. 2 à 
3 keer) maar in ruil kan je elke dag alle bewegingen op de markt te zien krijgen. 

 
 
Toestand van de markt:   
Prijs PCA/Fiwap in €/100 kg ex BTW op  23 okt 2018: Bintje: 15,0 - 19,0 ; Fontane: 25,0 – 
27,0; Challenger: 25,0 – 27,0; Innovator: 27,0 – 28,5 
Belgapomprijs in €/100 kg ex BTW op  19 okt 2018: Bintje: 18,0; Fontane: 25,0; Challenger: 
25,0/100.  
 
 (voor de definitie Belgapomprijs zie http://belgapom.be/nl/belgapomnotering/) 
Bereken je kostprijs! 
Vraag bij ABS een rekenprogramma aan om uw kostprijs te berekenen (051/260820 of 
info@absvzw.be). 
  

  

kostkkKK  
 
rode lijn = kost 

  
 
 
Europese markten Bintje (bron : NEPG) : €/ton : 

€/ton Week 40 Week 41 Week 42 Week 43 Tendens 

België 
Bintje 

Fontane 
Challenger 
Innovator 

 

 
250 – 270 
250 – 270 
250 – 270 
/ 

 
200 – 250 
250 – 270 
250 – 270 
 

 
200 – 250 
250 – 270 
250 – 270 
 

 
150 – 190 
250 – 270 
250 – 270 
270 - 285 
 

 
  

Nederland 
Goes VTA 
Andere 

 
250 – 290 
300 - 310 

 
250 – 290 
290 - 310 

 
245 – 300 
300 

  
 

Frankrijk 
Bintje 35+ 

Fontane 

 
225 - 240 
250 - 260 

 
200 - 220 
250 - 260 

 
200 - 220 
250 - 260 

  
 

Duitsl  
Fontane 
Innovator 
Vroege 
halfvroege 

 
280 
290 
270 
260 

 
280 
290 
270 
260 

 
280 
290 
270 
260 

  
 

Groot-
Brittannië 

299,01 299.9    

 
Termijnmarkt (bron Fiwap ):  
EEX (European Energy Exchange) te Leipzig (€/qt) Bintje, Agria en verwerkingsgeschikte 40 mm +, min 60 % 

50 mm + : 

mailto:info@absvzw.be


 16/10 17/10 18/10 19/10 22/10 : €/q sluiting-Volumes- Open posities 

November 2018 25,70 27,70 25,70 25,50 25,70 0 81 

April 2019 29,60 30,00 29,90 29,70 29,20 50 5732 

Juni 2019 31,50 31,50 31,50 31,30 30,00 0 123 

April 2020 16,30 16,30 16,30 16,30 16,10 0 152 

Pootgoedverkoop:  
Voor levering Bintje maart 2019: 
kaliber 28 - 35:  89- 92 euro 
kaliber 35 - 45:   58 -61 euro 
 
Voor up to date (elke woensdag van de week) informatie gelieve te kijken naar de 
“aardappelpraatje” op onze website: www.absvzw.be  
 
Guy Depraetere 
 
 
 

http://www.absvzw.be/

