
 

 

Oranje weken! 
 
Zo noemen we de weken rondom Koningsdag en 4 en 5 mei. Binnen die twee we-
ken hebben we te maken met spannende marktomstandigheden. Sowieso rijst de 
vraag wie is wanneer vrij, welke markt draait wel, welk winkelcentrum doet iets ex-
tra’s of juist niet, wat doen de scholen, één of twee weken vrij, hoe gaat het met je 
schoolgaand personeel, festiviteiten in de stad, en noem maar op.  
 
Dan gaat het ook nog om spannende handel: aardbeien en asperges zijn hot, ten-
minste als het weer meewerkt. Maar, wat is meewerken? Tijdens zonnige dagen 
groeien de aardbeien goed, met regen zijn ze moeilijk te verkopen, en zo werkt het 
ook andersom natuurlijk. Tijdens donker weer groeien ze niet en met mooi weer zijn 
ze niet aan te slepen wegens de grote belangstelling.   
 
Ook dit jaar zullen het opwindende weken zijn. En eigenlijk is dat best leuk, vooral 
als lukt wat je plant of verwacht.  
Eén ding is duidelijk: de consument heeft volop belangstelling voor lekker fruit 
en seizoensgroenten en dat is er volop! Nu is het aan u de kunst om er zo goed mo-
gelijk mee om te gaan en er een zo mooi mogelijke omzet mee te scoren.  
 
Succes deze week! 

 

Zespri 
Regelmatig krijgen wij van u de vraag: wanneer komen de nieuwe oogst Nieuw-
Zeelandse Zespri kiwi’s binnen? Wel nu, Zespri heeft een interactieve kaart op hun 
website staan waarop precies te zien is waar de kiwiboot op dat moment vaart.  Op 
het moment vaart hij in het Caribisch gebied dus met een week of drie wordt de 
boot met de allerlekkerste kiwi’s verwacht!  
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Lekker eten 
 
Afgelopen weekend hebben we met zijn allen in Nederland veel lekkere dingen gegeten. 
Toch zit er een groot verschil in van wat de één lekker vindt en wat de ander lekker vindt.  
Zo waren wij met de paasdagen aan het brunchen bij een grote horecaketen. De één loopt 
met een bord saté met rijst of frietjes, de andere heeft asperges gevonden met een lekkere 
roseval kriel en een lekker stukje vlees. 
 
Het laatste bord met eten had ik niet moeten opscheppen en ik neem aan dat er veel meer 
gasten zijn die dit gedaan hebben. Je eet al snel teveel en de trend van lekker en gezond 
eten ben je dan ook snel vergeten. Om dan ook nog af te sluiten met een toetjesbuffet is 
dan ook helemaal zonde. 
 
Maar wat je valt dan op qua presentatie? Veel producten worden massaal gepresenteerd 
en je hebt dan het gevoel dat het wel lekker moet zijn. De asperges werden hier echter niet 
breed gepresenteerd. Ik weet zeker dat als je de aandacht op de asperges had gelegd dat 
veel meer mensen dit zouden eten. De vraag is alleen of dat de wens was, om zoveel moge-
lijk asperges te laten opscheppen. Ik neem aan van niet.  
 
Bij ons op de groothandel is het anders. We willen juist deze dagen veel lekkere asperges en 
aardbeien verkopen. We geven ze een prominente plek op onze dagtoppers en de verko-
pers brengen ze bij iedere klant onder de aandacht. Eigenlijk is het bij u niets anders. U bent 
allemaal in de stemming om mooie en lekkere producten te kopen en natuurlijk te verko-
pen. Hier ligt dan ook de kracht van de specialist. Achter een product gaan staan en lekker 
verkopen. Actuele producten liggen op een prominente plek in de winkel, zodat geen klant 
hoeft te zoeken. 
 
Het is goed om te horen dat er lekker verkocht is afgelopen week. Het weer hebben we niet 
in de hand, maar bij een positieve stemming is iedereen gebaat. We hebben klanten ge-
hoord die mooi hoge bestedingen in de winkel hebben gehaald.  
Ik weet het nu wel zeker. Je kunt beter iets lekkers en gezonds bij de specialist kopen en 
hiervan genieten dan dat je ongegeneerd zes borden tijdens een buffet loopt weg te wer-
ken. 
 
Goede verkopen en maak er gezonde en lekkere weken van! 
 
Overdenkertje 
Lekker hoeft niet veel te zijn. 
 
Omzetindex 
Het mag dan wel officieel lente zijn, als je naar buiten kijkt is er niet veel van te merken. Op 
de zonnige momenten na is het grijs en ook best wel koud. De nachtvorst ligt gelukkig, ze-
ker voor alle fruittelers, weer achter ons. De komende week regelmatig zon, maar zeker in 
de loop van de week regelmatig een bui. De temperatuur blijft overdag rond de 10 graden 
hangen. Wij zetten in op 105 punten.  
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 21 april 2017  Datum  21 april 2017 

 
ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS 

Bloemkool  Per stuk 1,74  Bloemkool  Per stuk 1,69 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 1,19 

Broccoli  500 gram 1,99  Broccoli  500 gram 1,89 

Komkommer  Per stuk 0,79  Komkommer   Per stuk 0,69 

Courgette  Per stuk 0,54  Courgette   Per stuk 0,49 

Aubergine  Per stuk 0,89  Aubergine  Per stuk 0,88 

Paprika rood  Per stuk 1,25  Paprika rood  Per stuk 1,25 

Sperziebonen  500 gram 2,39  Sperziebonen  500 gram 1,89 

Asperges  500 gram 2,99  Asperges  500 gram - 

Asperges Geschild 400 gram 5,99  Asperges Geschild 400 gram 5,95 

Aardappelen Kruimig  3 kilo 3,89  Aardappelen Kruimig  3 kilo 3,85 

Raapstelen Per bos 100 gram 1,29  Raapstelen  200 gram 2,55 

Bospeen BONUS Per bos 1,19  Bospeen   Per bos 1,38 

Rabarber  300 gram 3,99  Rabarber  750 gram 3,99 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,49  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,45 

Perssinaasappelen Verpakt per net 

BONUS  

2 voor 4,00 

2 kilo 2,59  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,49 

Elstar  1,5 kilo 2,29  Elstar  1,5 kilo 1,89 

Kiwi groen AH  Kilo 2,49  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,38 

Chiquita bananen  Kilo 1,89  Dole bananen   Kilo 0,99 

Mandarijnen  Kilo 2,69  Mandarijnen  Kilo 2,66 

Conference  Kilo 1,39  Conference  Kilo 1,49 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,39 

 

 Druiven wit Pitloos verpakt 

AANBIEDING 

500 gram 1,79 

Druiven rood Pitloos verpakt 

BONUS 

 

500 gram 1,99  Druiven rood Pitloos verpakt 

AANBIEDING 

500 gram 1,79 

Mango  1 stuk 2,05  Mango   1 stuk 1,99 

Ananas BONUS Per stuk 1,69  Ananas  Per stuk 1,99 

Galia meloen  Per stuk 2,19  Galia meloen  Per stuk 1,99 

Aardbeien Hollandse 500 gram 4,79  Aardbeien Hollandse 400 gram 4,69 



           Te koop aangeboden   
 
Wegens overcompleet biedt het Vitamientje uit 
IJsselmuiden deze handige en nette ananassnij-
der aan. 
Professioneel tafelmodel in RVS met hefboom. 
Verwijdert schil en kern in één beweging. De set 
is inclusief 4 maten messen 74, 89, 95 en 102 
mm (nieuwprijs 170,- excl. per mes). Ook gele-
verd met RVS opvangbak en solide kaasmes om 
ananassen mee te snijden. 
Prijs: €800.  

 
 

 

 

Tevens te koop:  
Nette ananassnijder zonder toebehoren inclusief één mes. 
Professioneel tafelmodel in RVS met hefboom. Verwijdert 
schil en kern in één beweging. 
Prijs: €600.  
 
 

Ook te koop:  
Wegens overcom-
pleet. Carrier koel-
meubel in de kleur 

geel met plaat en lucht koeling.  
Kan volledig open gebruikt worden of bij warmte met 
plexiglasplaten half open gedaan worden. Geplaatst op 
verzonken stevig onderstel, makkelijk te verrijden met 
een pompwagen. Met lang krulsnoer van 3,5 meter. 
Afmetingen buitenwerk: 134 x 90 cm en 1 meter hoog. 
Afmetingen binnenzijde: 122 x 75 cm en 33 cm hoog. 
Koelt verder prima en past veel in door de diepte. 
Prijs: €250. 
 
Voor meer info neem contact op met Harmen Westerink door een email te sturen naar: har-
men@vitamientje.nl.  

              Gezocht 
 
Hans Camman uit Rotterdam is op zoek naar Digi weegschalen. Het liefst twee of drie gekop-
pelde Digi weegschalen van de modellen: SM70 of SM5300/SM5500. Heeft u deze weeg-
schalen te koop staan, neem dan contact op met Hans Camman door te bellen naar: 06-404 
59629.  
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