
 

Nieuwe oogst!  

Het Hollandse hardfruit seizoen is weer in alle hevigheid losgebarsten! Een periode 

van, het ene ras komt en het andere ras gaat, is bezig en ook de lange termijn rassen 

zijn al weer beschikbaar.  

Informeer uw klanten met regelmaat over de lekkerste appelen en peren van dit mo-

ment. Laten we eerlijk zijn, Conference meegeven is geen kunst, maar een lekkere 

sappige Triumf of Clapps is eigenlijk veel beter. Zo is het ook met de appelen. Elstar 

zijn er nog maanden, maar de lekkere Delcorf of Alkmene is nog maar enkele weken 

beschikbaar.  

Het is dus eigenlijk ook kiezen tussen lekker gemakkelijk niets zeggen of juist com-

municeren met je klant. Het is overbodig te zeggen dat je je als specialist pas onder-

scheidt als je dat wel doet. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat uw klant uiteindelijk 

niet mag kiezen voor Elstar of Conference, maar het is juist zo leuk om over dit soort 

dingen te praten, al doende tijdens het “helpen” van uw klant.  

Tussen haakjes:  

(“Helpen”, zult u denken tussen aanhalingstekens? Ja, want eigenlijk bedient u uw 

klant, u bent iemand van dienst. De meeste klanten zijn niet hulpbehoevend toch? 

Dit is een van de eerste dingen die ik moest leren tijdens mijn opleiding, misschien 

klinkt het wat ouderwets, maar het is een waarheid als een koe! Bovendien groeit 

uw eigenwaarde. U of uw personeel zijn niet een sloofje van de klant, maar een heer 

of dame die hen bedient).  

Succes deze week! 

 

Boerenkool 

Eindelijk, het is er weer. De stronken hebben we al enkele weken in het assortiment, 

maar vanaf dinsdag hebben we ook weer de gesneden en geblazen boerenkool van 

Glas (op voorraad) in het assortiment. Bij de Groentemannen in Zwartsluis is de  

boerenkool in een 250 gram verpakking te krijgen. U zult begrijpen dat we in het be-

gin met deze voorraden nog voorzichtig aan zullen doen. Dus is het verstandig uw 

bestelling tijdig door te geven als u dit mooie product in huis wilt hebben.  Na deze 

aanloop periode en als het wat kouder weer wordt, dan zal de voorraad stabiel ge-

noeg zijn om gewoon met uw bestelling dit product mee te bestellen.  

 

Schotland 

Onze koolrapen komen dit seizoen uit Schotland! Klinkt best wel vreemd, maar de 

ervaring leert dat de rapen daar beter van kleur zijn en minder worm- en andere in-

sectenschade hebben. Wel jammer voor de telers in Friesland, maar geen stress bij 

onze klanten die veel snijden is ook wat waard.  
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Extreme weersomstandigheden 

 

Wat het afgelopen kwartaal ons geleerd heeft is dat het weer en ons klimaat steeds extremer 

worden. Vorige week maten we temperatuurverschillen van 10⁰C per dag en in de afgelopen 

maanden hebben we extreme neerslag gezien in delen van het land. De fruitteelt in Zuid-

Limburg heeft miljoenen schade van de hagelbui in juni. We hebben zelf ook gezien dat in de 

afgelopen weken onze handel zwaar te lijden heeft gehad van het weer. Het lijkt erop dat de-

ze extremen in de toekomst niet minder zullen worden. Dus voor ons en voor u zal dit het 

nodige betekenen. Zoals een van onze gewaardeerde leveranciers deze week al via LinkedIn 

aangaf: 

 

 

 

Omzet verhogen daar kun je zelf veel aan doen!  

Op de website van outletshops word je een luxueuze shoppingervaring aangeboden. De collectie wordt 

gekenmerkt door luxemerken, een charmante sfeer, een warme en superieure service en een waaier van 

evenementen. ‘s Werelds meest gerenommeerde designermerken in luxueuze boetieks, 30% tot 60% voor-

deliger t.o.v. de originele winkelprijs en dit het hele jaar door. 

Lees je de encyclopedie dan staat er: de outletstore verkoopt producten van bekende merken tegen lagere 

prijzen. Vaak gaat het hierbij om de verkoop van ‘oudere’ collecties. 

Zo zie je een groot verschil in marketing omschrijving en wat er in de encyclopedie staat. Afgelopen vakan-

tie heb ik toch maar de stoute schoenen aangetrokken om eens te kijken bij een outletshopping in het zui-

den van het land. Het was er erg druk dat moet ik zeggen, maar de aangeboden producten vielen mij te-

gen. Wat is dan de kracht? Het grote aanbod van merken? Het gevoel dat het goedkoop is? Dat het er druk 

is dus het moet wel handel zijn? De sfeer was goed. Leuke winkelgevels, een draaimolen voor de kinderen 

en voldoende horeca. 

Wat mij opviel is dat de Nederlanders het meer zien als een uitje, terwijl de buitenlandse klanten (Duits/

Aziatisch) echt komen om iets te kopen. Als het druk is heb je het gevoel dat het wel goedkoop moet zijn 

en dat je je slag moet slaan.  

Na dit bezoek heb ik een groentezaak bezocht en zag ik dat hij volgens de encyclopedie ook aan een soort 

van outletshopping doet. Hij had bijvoorbeeld in zijn winkelopening oude handel liggen voor de helft van 

de prijs. Binnen had hij mooie producten liggen, dan is het toch jammer dat je het beeld geeft dat je alleen 

maar oude handel opruimt. 

Hoe moet het dan wel. ’s Avonds scrolde ik door mijn facebookberichten en zag ik foto’s van diverse win-

kelpresentaties van jullie. De ene met volop aardbeien 1+1 gratis, de andere met volop meloenen en weer 

een ander zomerfruit voor de winkel. Hier krijg je het gevoel dat het wel handel moet zijn. Hier draait het 

om en dan moeten de klanten wel bij je naar binnen komen. 

Voor ons als groothandel is het ook belangrijk dat je handel hebt en bedrijft. Is de stemming van kopen 

goed dan wordt het een super dag. 

Overdenktertje 

Goed gevoel doet een heleboel. 

Omzetindex 

Eindelijk beginnen dan weer alle scholen deze week. Het ‘’normale’’ leven kan weer beginnen. Na wat 

meer kans op regen komend weekend, beloven ze voor volgende week toch weer temperaturen boven de 

20 graden met zo nu en dan zon! De punten voor deze week zetten we in op 115.  

 

 



 

 

Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

 

 

Prijsvergelijking tussen Albert Heijn en Jumbo 

Deze prijsvergelijking is bedoeld om inzicht te geven in de prijzen van de supermarkt 

 

 

Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  
Datum 2 september 2016  Datum  2 september 2016 

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

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

Bloemkool  Per stuk 1,86  Bloemkool  Per stuk 1,86 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,93 

Broccoli  500 gram 1,09  Broccoli  500 gram 0,99 

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

Courgette  Per stuk 0,63  Courgette   Per stuk 0,59 

Champignons   250 gram 0,89  Champignons   250 gram 0,79 

Sperziebonen  500 gram 0,99  Sperziebonen   500 gram 0,99 

Sla  Per krop 0,86  Sla   Per krop 0,85 

IJsbergsla  Per krop 0,69  IJsbergsla   Per krop 0,65 

Bospeen  Per bos 1,70  Bospeen  Niet leverbaar Per bos - 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,49 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Perssinaasappelen Verpakt per net 

AANBIEDING 

2 kilo 1,99 

Elstar  1,5 kilo 3,69  Elstar  1 kilo 2,99 

Kiwi groen AH  Kilo 2,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,30 

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

Mandarijnen  Kilo 2,89  Mandarijnen  Kilo 2,79 

Conference  Kilo 1,49  Conference  Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos 

 

500 gram 2,09  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 1,69 

Druiven rood Pitloos  

BONUS 

500 gram 1,99  Druiven rood Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,19 

Aardbeien 

 

Hollandse 

 

250 gram 

500 gram 

1,79 

2,79 

 Aardbeien 

 

Hollandse  

 

250 gram 

500 gram 

1,70 

2,76 

Galia Meloen  Stuk 1,69  Galia Meloen  Stuk 1,99 



 



 



 
Frans Bauer 
 
Frans Bauer was in Den Bosch voor de opnames van zijn nieuwste videoclip ‘’Ik ben een beetje  
verliefd’’. Niet zomaar een winkel, maar een winkel van een van onze klanten: PUUR NATUUR! 
Een paar foto’s van dit gedenkwaardige bezoek.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 


