
 

Tijd voor beurzen enz. 
 
Bent u er in uw agenda of in uw hoofd al aan toe om de beurzen, vergaderingen en 
bijeenkomsten te bezoeken zo na de vakantie periode?  
Velen van u zullen denken van niet.  

Maar toch, de agenda geeft 
al dit soort zaken al weer aan 
en we zijn ervan overtuigd , 
als u er eenmaal bent, dat u 
zegt: ja dit mag en kan ik niet 
missen. Het is tijd om nieuwe 
plannen te smeden, ideeën 
op te doen, contacten aan te 
halen en uw bedrijf weer een 
stap verder te helpen naar de 
toekomst. Hierbij zijn al die 
activiteiten onmisbaar. Dus 
pak uzelf bij “de kladden” en 
kom!  
 
Op onze stand bent u van 
harte welkom. Wij willen la-
ten wie wij zijn en wat wij 
doen. Wij krijgen graag feed-
back van onze klanten en an-
dere bezoekers over uw ge-
dachten over de toekomst. 
Mist u iets in het assortiment 
of is er iets te veel? Alles is 
bespreekbaar onder het ge-
not van een hapje en een 
drankje, lekker ontspannen. 
Kijkt u ook vooral om u heen, 
ideeën worden vaak geboren 
uit datgene dat u ziet en dat 
hoeft niet eens alleen groen-
te en fruit te zijn. Ook op de 
andere beursafdelingen kun-
nen interessante ontwikkelin-
gen zijn waar u uw voordeel 
mee kunt doen. Veel plezier 
en wij zien u graag op stand 
340! 
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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: 

 

 

David vs. Goliath 
 
Voor iedereen bekend, de kreet: “David tegen Goliath”. U weet allemaal hoe dit verhaal in 
de bijbel afgelopen is. In de hedendaagse praktijk komen we dit nog met grote regelmaat 
tegen. Ik vind het fascinerend om 
te zien hoe David elke keer een 
strategie kan vinden om Goliath te 
verslaan.  
 
Onlangs hebben we bijvoorbeeld 
kunnen zien hoe PSV het bijna luk-
te tegen Atlético Madrid en hoe 
Feyenoord het wel lukte tegen 
Manchester United. 
Grootmachten tegen de qua begro-
tingen kleinere voetbalclubs uit Ne-
derland. 
Wat we zien is dat David zich aan-
past aan Goliath. Op zoek naar een 
manier om de grootmachten te 
verzwakken en toe te slaan op de 
momenten dat het kan. En dat lukt! 
Het is een manier vol passie, strijd en motivatie tot op het bot. 
 
In AGF-land is de situatie niet anders. Wij AGF-specialisten als David en de supermarkten 
als Goliath.  
Qua budgetten ligt het bij Goliath stukken hoger, maar onderschat David niet! Wij slaan 
met de specialist de handen in één! Gezamenlijk moeten we scherp zijn om de zwaktes 
bloot te leggen. Onze wedstrijd duurt alleen niet 90 minuten, maar non-stop! Zo ook deze 
week, de bloemkool markt zakt onderuit. Vanaf 20 kisten kon u ze kopen voor een heel 
klein prijsje. Hier speelt u toch op in? U kunt kort schakelen, u bent snel en wendbaar. On-
danks dat wij een stukje groter zijn schakelen we net zo snel met u mee. Dagelijks zijn we 
voor u op zoek naar de noviteiten, de beste prijs en uiteraard de beste kwaliteit. Handvaten 
als Vol Smaak, Groente Op Maat en Fruit Op Maat zijn concepten waar u, als David, zich zo 
sterk mee kunt maken dat Goliath als logge organisatie dit toch nooit zo snel kan? Wij kun-
nen u dan ook garanderen dat deze concepten exclusief voor u als AGF specialist beschik-
baar zijn.  
 
Afgelopen zaterdag was daarnaast voor een 40-tal specialisten een heel spannende dag! 
Er werd bekend gemaakt welke specialisten één of meerdere sterren boven hun logo mo-
gen plakken. Maar als het om het daadwerkelijke plakken zelf gaat dan plakt u toch zelf de 
sterren erboven? Ook nog een behoorlijk stukje goedkoper! Een mooie opmerking die een 
ondernemer maakte: “doe je mee om de sterren of om het rapport?”. Men was zeer lo-
vend over de kwaliteit van het rapport! 



 

De ondernemers die ik erover gesproken heb 
waren het allemaal met elkaar eens. Het rap-
port heeft zoveel toegevoegde waarde dat het 
de complete organisatie naar een hoger ni-
veau tilt. Ongeacht of men geen of een aantal 
sterren heeft! Je zag op de foto’s stuk voor 
stuk ondernemers die samen met het perso-
neel alles in het werk hebben gesteld om het 
resultaat te behalen. En dat mag gevierd wor-
den! Wij zijn dan ook extra trots dat we van de 
24 AGF- specialisten met ster(ren) er 12 als 
(gedeelde) leverancier mogen beleveren!  

 
Terugkomend op het bovenstaande David vs. 
Goliath, dan zegt de afbeelding in deze column 
denk ik genoeg. Wie kan er zo snel schakelen? 
Wie onderscheidt zich dagelijks weer op vele 
facetten? Natuurlijk, de AGF-specialist!  

 
Veel succes! 
 

Overdenkertje 

Er is een groot verschil tussen van alles het beste hebben en van alles het beste maken.  

 

Omzetindex 

We hebben deze week nog kunnen genieten van een mooie nazomerweek. Na de extreme 

temperaturen van de week ervoor, kwamen we deze week aan een aangename 20 graden. 

Van het weekend beloven ze ons nog een mooi weekend met temperaturen rond de 23 

graden. Daarna neemt de kans op wind en regen toe. Wij zetten in op 100 punten. 



 

 

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 23 september 2016  Datum  23 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 1,49  Bloemkool  Per stuk 0,99 

Witlof  4 stuks 1,29  Witlof  3 stuks 0,99 

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

Komkommer  Per stuk 0,75  Komkommer   Per stuk 0,75 

Courgette  Per stuk 0,50  Courgette   Per stuk 0,49 

Champignons   250 gram 0,86  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 0,75  IJsbergsla   Per krop 0,75 

Bospeen  Per bos 1,70  Bospeen   Per bos 1,33 

Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,79  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,69 

Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,79  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,78 

Elstar  1,5 kilo 2,29  Elstar  1,5 kilo 2,09 

Kiwi groen AH  Kilo 2,99  Kiwi groen (Zespri) AANBIEDING Kilo 1,98 

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

Mandarijnen  Kilo 2,89  Mandarijnen  Kilo 2,69 

Conference  Kilo 1,19  Conference AANBIEDING Kilo 0,99 

Druiven wit Pitloos 

BONUS  

500 gram 1,79  Druiven wit Pitloos verpakt 

 

500 gram 1,69 

Druiven rood Pitloos  

 

500 gram 2,49  Druiven rood Pitloos verpakt 

 

500 gram 2,29 

Aardbeien 

 

Hollandse 

 

250 gram 

500 gram 

2,49 

3,49 

 Aardbeien 

 

Hollandse  

 

250 gram 

500 gram 

2,29 

3,29 

Galia Meloen  Stuk 2,29  Galia Meloen  Stuk 1,99 



 

    Unieke sterrenregen voor de groentespecialist! 

Afgelopen zaterdag vond de uitreiking van de Groenteman met Ster verkiezing plaats. Maar 

liefst 24 ambachtelijk groentespeciaalzaken ontvangen 1, 2 of zelfs 3 sterren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de 24 winnaars die een of meerdere sterren gewonnen hebben mogen wij er 12 tot on-

ze klantenkring rekenen. Wij feliciteren ze met hun behaalde sterren! 

 

 De Groentemannen uit Zwartsluis   

 Wim Hofman De Echte Groenteman uit Veendam 

 Bouwmeester Buitengewoon Vers uit Vaassen  

 Arjan Klarenbeek AGF uit Barneveld 

 Puur Natuur uit Den Bosch  

 Van Marle vers & gemak uit Kampen 

 De Blauwe Bes uit Oosterhout 

 Hilko Jonkman De Echte Groenteman uit Staphorst 

 Koot Eet-Idee uit Den Haag 

 Siebe Jansen De Echte Groenteman uit Burgum  

 De Echte Groenteman Klaas en Maaike van der Meer uit Damwoude  

 De Vitaminetuin uit Vlijmen 
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De volgende 12 winnaars hebben ook mooie resultaten behaald. 

 Landwaart Culinair uit Maartensdijk 

 Gijs van de Hoef uit Veenendaal  

 Simon Dragt De Echte Groenteman uit Vollenhove 

 Schouten Groente en Fruit uit Oss 

 Marco’s Groente & Fruit uit Julianadorp  

 De Braacken Groente- & fruitwinkel uit Goirle 

 De Wiemerink De Echte Groenteman uit Goor  

 De Moestuin uit Koog aan de Zaan 

 Ton Kanters groente & fruit uit Schijndel 

 Van Mossel Groenten en Fruit uit Laren 

 Van Eldijk De Echte Groenteman uit Wijchen 

 Jan Dros puur natuur uit Schoonhoven  

 

 

   

Nieuwe etiketten voor de flessen verse jus        

d’orange van Arjan Klarenbeek.  

Arjan Klarenbeek en zijn team 
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