
 

 

Week 43 
 
Madrid 
Ik mocht een paar dagen naar Spanje, om de Fruit Attrac-
tion te bezoeken. Ondanks het matige weer daar, was 
het goed om daar te zijn. 
Over het weer gesproken; dat was daar het gesprek van 
de dag, want de regenval in Murcia, waar alle groenten vandaan komen, was zo over-
vloedig. Straten vol met water, drijvende auto’s, ondergelopen pakstations en deels 
verwoeste gewassen. Het zag er allemaal niet best uit. Daarnaast was de regen zeer 
welkom voor de Citrus oogst, want veel gebieden hadden al maanden geen water 
meer gezien. Verder hield het nieuws over de al dan niet afscheiding van Catalonië de 
gemoederen aardig bezig. 

Madrid is een kleinere beurs dan die van Berlijn. 
Overzichtelijk en een goede sfeer kenmerken het 
geheel. Veel van de bestaande contacten heb ik ge-
sproken en ik heb zelfs nieuwe mogelijkheden ge-
zien. Het is leuk om mensen die je veel aan de tele-
foon spreekt, mee appt of mailt weer eens face to 
face te spreken over dingen die juist wel goed gaan 
of die minder goed gaan. Wensen voor het nieuwe 

seizoen kenbaar te maken en ook om te voelen wat je nou uiteindelijk voor elkaar be-
tekent.  
 
Voor het lopende mandarijnen seizoen is er best veel te vertellen, maar ik beperk me 
tot de verwachting voor de komende weken: er is voldoende productie, maar na het 
huidige ras, de Oronule, komt o.a. de Clemenule, wat tevens het grootste clementine 
ras is voor de komende weken. De mandarijnen van dit soort zijn dit jaar extreem grof. 
Daar zullen we over een paar weken last van krijgen, want dan zullen de maten die we 
het liefst verkopen erg beperkt zijn. Wellicht 
wordt de soep ook in Spanje niet zo heet gege-
ten als deze wordt opgediend en wordt het te-
kort aan “normale maten” mandarijnen wel weer 
gecompenseerd door andere nieuwe rassen of 
door aanvoer uit andere landen. We gaan het 
wel zien.  
 
Marlene appelen 
Op de beurs in Madrid is het vernieuwde logo 
onthuld. En er is een reclame film gemaakt, die u eenvoudig kunt bekijken op de websi-
te van Marlene:  http://www.marlene.it/en/ 
U kunt deze feel good film ook gemakkelijk in uw winkel laten zien, altijd leuk.  
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Al 65 jaar een vrolijk weekblad! 
Deze week bestaat het weekblad Donald Duck 65 jaar in Nederland en laten we eerlijk zijn, wie kent 
het blad niet? Met ruim 200.000 abonnees en ca. 2 miljoen lezers per week presteert het blad nog 
steeds zeer goed.  
Een opmerkelijke prestatie want hoeveel bedrijven zijn naar de top gerezen en weer verdwenen in 
die 65 jaar? Enorm veel! De uitgeversbranche is een branche waar bedrijven veel last hebben van de 
digitalisering. Krantenabonnementen lopen al jaren terug en ook andere geprinte media hebben het 
moeilijk.  
 
Wat is dan het succes van zo’n ‘kinderblad’? Naast de echt inhoudelijke dingen als de manier van 
humor valt me een ding op in de verklaring die er in een artikel op de NOS wordt gegeven namelijk, 
dat Donald Duck met zijn tijd meegaat. Hij gebruikt namelijk momenteel een eiPad en bezoekt daar-
op Snoetboek en Kwarkplaats. Donald heeft inmiddels ook een leven buiten het papieren weekblad, 
bijvoorbeeld op Twitter en Instagram, maar het belangrijkste misschien nog wel, het karakter van 
hoofdpersoon Donald Duck is wel altijd hetzelfde gebleven.  
 
Toen ik dat las moest ik denken aan onze branche. De AGF specialist bestaat al veel langer dan Do-
nald Duck en u bent net als Donald Duck met uw tijd meegegaan, anders bestond u niet meer. U 
bent niet als V&D of Miss Etam die de tand des tijds niet kunnen doorstaan.  
Wij ondersteunen u graag om ook de komende 65 jaar een vast onderdeel van het straatbeeld te 
blijven.  
 
Aanstaande dinsdag 24 oktober 
vindt bij ons een thema-avond 
plaats genaamd ‘Eenvoudig onder-
scheiden’. Op deze avond zullen 
wij in samenwerking met onze 
partners De Groentemannen en 
Uitgekookt nieuwe concepten pre-
senteren.  
Uw boekhouder of misschien zelfs 
iemand van onze buitendienst 
heeft vast wel eens gesproken over omzet per gewerkt uur. Deze concepten kosten u relatief weinig 
tijd en bieden u toch de mogelijkheid om onderscheidend te zijn richting uw klanten dus goed voor 
uw omzet per gewerkt uur! Wie wil dat nu niet? 
 
Daarom via deze weg nog een keer een hartelijke uitnodiging voor aanstaande dinsdagavond 24 ok-
tober. Heeft u zich nog niet aangemeld of bent u deze avond verhinderd? Neem dan contact op met 
uw verkoper. Bij voldoende animo organiseren wij nog een andere avond op een andere locatie 
waarbij u uw voorkeur uiteraard mag aangeven.  
Laten we er samen voor zorgen dat u net als Donald Duck nog vele jaren een stabiele factor blijft die 
wel met de tijd meegaat, maar zijn onderscheidende karakter niet verliest!   
 
Overdenkertje 
Met vernieuwing gaat u niet met de stroom mee, maar er tegenin 
 
Omzetindex 
De herfstvakantie in combinatie met het weer van volgende week doet niet heel veel goeds voor 
onze branche, vandaar een subtiele 90 punten 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZvcqb1_7WAhWRZFAKHYTlA1oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fifthenisnow.eu%2Fnl%2Fagenda%2Ffilm-donald-duck-al-80-jaar-een-beroemde-eend&psig=AOvVaw0hRVEryyMpBtwbrp47Hjg7&u


 

 

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 
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Prijzen Albert Heijn   Prijzen Jumbo  

Datum 20 oktober 2017  Datum 20 oktober 2017 

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

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/

KILO 

PRIJS 

Bloemkool BONUS 

Vanaf maandag 

Per stuk 1,-  Bloemkool  Per stuk 1,25 

Witlof  4 stuks 1,49  Witlof  3 stuks 1,09 

Broccoli  500 gram 0,99  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer BONUS  

2de gratis 

Per stuk 0,79  Komkommer  Per stuk 0,65 

Courgette  Per stuk 1,09  Courgette  Per stuk 1,05 

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

Paprika rood  Per stuk 0,89  Paprika rood  Per stuk 0,89 

Sperziebonen  500 gram 1,59  Sperziebonen  500 gram 1,29 

Bospeen BONUS Per bos 0,99  Bospeen   Per bos 1,18 

Sla  Per stuk 0,89  Sla   Per stuk 0,88 

Trostomaten  5 stuks 1,99  Trostomaten  5 stuks 1,89 

Opperdoes BONUS  

Vanaf maandag 

2 kilo 2,-  Opperdoes  2 kilo 2,99 

Boerenkool BONUS  

2de gratis  

Vanaf maandag 

300 gram 1,19  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99  Handsinaasappelen Verpakt per net  2 kilo 2,79 

Perssinaasappelen BONUS 

Verpakt per net 

2 kilo 2,49  Perssinaasappelen Verpakt per net 2 kilo 2,99 

Elstar BONUS 

Vanaf maandag 

1,5 kilo 1,99  Elstar  1,5 kilo 2,89 

Kiwi groen AH  Kilo 3,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 4,18 

Kiwi gold (Zespri)   750 gram 3,99  Kiwi gold (Zespri)  Kilo 4,98 

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

Mandarijnen BONUS 

2 voor 3,50 

Vanaf maandag 

Kilo 2,99  Mandarijnen  Kilo 2,99 

Conference BONUS  

Vanaf maandag 

Kilo 1,19  Conference AANBIEDING Kilo 1,39 

Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,49  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 1,99 

Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 2,49  Druiven rood Pitloos verpakt 500 gram 1,99 

Mango  1 stuk 1,99  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado BONUS 

Vanaf maandag 

1 stuk 0,99  Avocado  1 stuk 0,99 

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

Galia meloen  Per stuk 2,19  Galia meloen  Per stuk 1,98 

Aardbeien Hollandse 500 gram 3,79  Aardbeien Hollandse 500 gram 3,78 

Frambozen  140 gram 2,99  Frambozen  125 gram 2,65 

Blauwe bessen  150 gram 3,49  Blauwe bessen  125 gram 2,48 



Ontdek hoe lekker en gezond dit assortiment verse theekruiden is. 
 
Even een moment genieten. Als eerste in Nederland heeft Plukkruid-
je een assortiment verse theekruiden gelanceerd. 
Gezonde verse theekruiden geven een veel natuurlijkere smaak dan 
gedroogde thee. Plukkruidje biedt een verassend assortiment verse 
kruidenthee melanges met elk een lekkere eigen smaak en een ge-
zonde ‘boost’ voor het lichaam. De melanges hebben een zachte en 
natuurlijke smaak en bevatten bovendien geen cafeïne.  
Het assortiment bestaat uit: 
· Natuurlijk zetje   Citroentijm, Echinacea en Pepermunt 
· Even ontspannen  Appelmunt, Slaapmutsje en Citroenmelisse 
· Goed buikgevoel  Citroenmelisse, Pepermunt en Venkelkruid 
· Winterrust    Groene munt en Echte salie 
· Morgenfris    Marokkaanse munt, Appelmunt en Ontster-
felijkheidskruid 
· Groene munt    Aromatische groene munt 

  
Wist u dat? 
Plukkruidje alles in zich heeft om u nog beter te beschermen tegen 
kwaaltjes? Deze verse theekruiden worden al eeuwen gebruikt ter 
ondersteuning van onze gezondheid. Vers betekent ook dat alle 
gezonde stoffen goed bewaard zijn gebleven. 
 
 

Unieke verkoopargumenten 
Houdbaarheid van 15-19 dagen. 
Versheid van eigen kwekerij 
Biologische grondbeginselen (kan ongewassen worden gebruikt) 
Uitstraling door aantrekkelijke verpakking 
Pure authentieke smaak en bovendien super gezond 
Gebruiksgemak (verpakt per theeglas of potje) 
Inkoopprijs €1,35 / adviesprijs €1,99 (per 10 verpakt) 

Actie! 
Alle klanten van Postuma AGF krijgen bij hun eerst volgende bestelling een sample van dit 
(h)eerlijke concept. Test het zelf en ontdek de natuurlijke smaken! 

Productinformatie van De Groentemannen! 
Afgelopen week zijn we de ijsbergsla gaan vervangen door romaanse sla. Dit doen we om-
dat in deze tijd van het jaar de ijsbergsla bijzonder snel verkleurt. Deze perioden zijn de wis-
selingen van Hollandse naar Spaanse en Spaanse naar Hollandse seizoen en is standaard 
tweemaal een korte periode in het jaar. 
Hier en daar hadden we door dit probleem een aantal retouren, welke terecht zijn, maar 
we willen u laten weten dat dit onder controle is! 


