
 

Week 46 

Door de bomen…..  
De Sint is in aantocht en deze titel zou kunnen verwijzen naar een van de liedjes, maar 
dat is niet echt de bedoeling. Ik wil het meer hebben over de appeltjes van oranje, 
maar dan kun je dezelfde associaties hebben. Dus… ik steek maar gewoon van wal. 

Het oranje fruit uit Spanje en Marokko is volop op de markt. We kunnen ons voorstel-
len dat u soms door de bomen het bos niet meer kunt zien. Zoveel merken, soorten en 
streken die door en over elkaar heen aangeboden worden, dat je soms niet meer weet 
wat je moet kiezen.  
Dat heeft te maken met uw en onze zoektocht naar de beste prijs/kwaliteit verhou-
ding. Ik probeer u uit te leggen hoe het zit (met als voorbeeld de mandarijnen) al weet 
ik ook dat het toch niet altijd te bevatten is.  

Mandarijnen groeien in Marokko, 
Agadir en Berkane. Dat ligt al zo’n 
800 km uit elkaar. Dan gaan we 
naar boven, Zuid-Spanje en Valen-
cia liggen ook zo’n 500 km uit el-
kaar verwijderd. De soorten die in 
de genoemde streken groeien (dat 
zijn er een achttal) en die gebruikt 
worden voor de export zijn: Mari-
sol, Mioro, Oronule, Clemenule en 
Lorentina (dat zijn de bekendsten) 
en dan nog de Clauselina, Satsuma 
en Okitsu, maar deze moeten we nog maar even vergeten. Ieder ras is op een ander 
moment rijp genoeg om te oogsten. Tevens spelen de diverse hoogteverschillen ter 

plaatse mee in het hele rijpingsproces.  
Volgt u het nog? Dan zijn er nog de diverse be-
drijven die exporteren. Wat doen ze en vooral, 
wat willen ze? Veel productie, snel plukken en 
hup weg met die handel of plukken met fluwelen 
handschoentjes en verzorgd verpakken, om maar 
eens twee uitersten te noemen.  
U zult begrijpen dat u in deze ingewikkelde situa-
tie wel eens moeilijk kunt kiezen.  
Wij zoeken dan ook naar betrouwbare partners 
die ons leveren. Bekende voorbeelden hiervan 

zijn: Bonaparte, V-Ros, Baby, Cordero en Kantari. Daarnaast zoeken we altijd naar par-
tijen die ons assortiment kunnen aanvullen.  
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Zo ziet u dagelijks op onze prijslijst dat we veel te kiezen hebben. U kunt prima uw wensen 
kenbaar maken en met uw verkoper bepalen wat u het liefste wilt. Als u dat doet, kan die-
zelfde verkoper ook voor een goede beschikbaarheid zorgen. Dan behoort dat te resulteren 
in goede producten en een goed rendement op dit product alleen al. Veel succes met de 
verkoop en bedenk: inkopen en uitstallen zijn een vak apart. Dit laatste gaat niet vanzelf. 
Creativiteit, activiteit en overtuiging zijn noodzakelijk om dit laatste goed in te vullen!  

Let op! De komende weken is er een schaarste in de kleine 
maten mandarijnen. Dit komt met name door de grote 
vruchten van het ras dat nu geoogst wordt in Spanje. Dit 
wordt wel enigszins gecompenseerd door aanvoer uit Ma-
rokko. Om deze reden is onze weekactie hieronder geba-
seerd op diverse merken, omdat we eenieder willen bedie-
nen met uitstekend fruit.  

 
 

 

Hollandse nieuwe oogst…? 
Hoe kan dat nou weer? Er is toch geen product dat 
nu in november nog een nieuwe oogst gaat geven? 
Maar het is echt waar. Al zie je het niet meteen. On-
ze witlofteler Vahl heeft vanaf zaterdag de eerste 
witlof van de nieuwe pennen en dat is goed nieuws. 
Deze witlof heeft meer smaak! Er zit gewoon meer 
power in en de pit is gemiddeld ook kleiner dan van 
de witlof van de oude pennen. Wel is het de eerste 
weken een beetje opletten. Nieuwe witlof verkleurd 
sneller rood en dat komt door het ethyleengas in de 
directe omgeving. Wij letten er ook op. Als u dat ook 
doet, kunt u gewoon genieten van deze kwaliteit lof. 
Opslag in de buurt van ethyleen afgevende pro-
ducten moet dus zoveel mogelijk vermeden worden 
en dan moet u denken aan: bananen, appelen en pe-
ren. Deze zijn het meest bekend, maar ander fruit en 
soms ook enkele groente geven ethyleen af, denk 
aan tomaten en peterselie. Kortom, korte voorraad 
en een goed overdachte opslag helpen ons dit pro-
bleem te voorkomen. 
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Op de kleintjes letten…     
Deze tijd van het jaar, wanneer de meeste blaadjes van de bomen zijn gevallen, is het voor mij  
de tijd om alles weer even goed door te lichten. Ieder jaar sluipen er weer dingetjes in door de 
hectiek van het voorjaar en de zomerdrukte waarvan ik me afvraag, is dat nu echt wel allemaal 
nodig? Een “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” momentje kun je het ook noemen. Wat 
ik bedoel is: hoge telefoonrekeningen (buiten je bundel), onderhoudscontracten van machines, 
abonnementen, spullen of producten die medewerkers min of meer (on)gevraagd privé gebrui-
ken en u kunt er zelf vast ook een heel aantal aan toevoegen. Een goede werkgever waardeert 
natuurlijk zijn mensen, maar een goede werkgever hoeft ook niet altijd maar ja te zeggen. Ieder 
privilege wordt wanneer u niet oppast uiteindelijk bij de meeste medewerkers een min of meer 
verworven recht.  
Met “op de kleintjes letten” is niets mis. Sterker nog het is een belangrijk aspect van uw onderne-
merschap en iedereen moet het vroeg of laat een keer doen. Zelfs de heel grote bedrijven ontko-
men niet aan bezuinigingsrondes. Denk aan Air France, KLM of Unilever, maar ook bedrijven als 
PostNL en KPN. Wat ik wil zeggen, ook al gaat het met de omzet nog zo goed, de post kosten is 
iets waar regelmatig naar gekeken moet worden.  
Fust is een belangrijk specifiek aspect van 
het AGF-vak en is iets wat ik ook regelmatig 
tegenkom in de zin dat ik het juist niet te-
genkom bij onze klanten. Iedereen weet dat 
fust geld is. Als je het op jaarbasis bekijkt 
gaat het bij iedereen om een geldstroom 
van vele duizenden euro’s. Wat valt dan op? 
Dat bij de meeste jaarrekeningen, laat staan 
tussentijdse cijfers die door uw accountant 
worden opgemaakt, deze post nergens te-
rugkomt. Mijn advies is simpel, vraag aan 
uw accountant om de post fust/emballage apart als saldo te specificeren in al uw overzichten, 
zodat u weet dat u hier niet ongemerkt (veel) geld verliest.   
Echter wat ik u dringend wil vragen, mocht u hier na onderzoek wel geld op verliezen is er maar 
één oplossing. Ga het vanaf nu dagelijks bijhouden. Schrijf alles op wat u ontvangt en meegeeft 
bij uw leveranciers, maar ook bij uw klanten. Check alle rekeningen van uw leveranciers, maar 
ook die u wellicht zelf maakt nauwkeurig. Zo doen wij het ook en ik kan u verzekeren dat het een 
kunst is om dit aan het eind van het jaar rond de 0 lijn te krijgen. Het verdient uw en onze aan-
dacht, want als je met pijn in het hart soms producten in de kliko ziet verdwijnen zijn we allemaal 
wakker, maar bij fust gaat het bij velen haast ongemerkt om nog veel meer euro’s. Laten we eer-
lijk zijn, we werken allemaal om ze in de eerste plaats te verdienen, toch? 
 

Overdenkertje 
Elkaar scherp houden is ook samenwerken. 
 
Omzetindex 
Guur herfstweer is, net als de sint, in aantocht. Vandaar een matige 90 punten voor de omzetin-
dex. 
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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 10 november 2017  Datum 10 november 2017 

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

ARTIKEL TOEVOEGING STUK/KILO PRIJS  ARTIKEL TOEVOEGING STUK/

KILO 

PRIJS 

Bloemkool  Per stuk 1,29  Bloemkool  Per stuk 1,25 

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

Broccoli  500 gram 1,29  Broccoli  500 gram 0,99 

Komkommer BONUS  

2 voor €0,99 

Vanaf maandag 

Per stuk 0,69  Komkommer  Per stuk 0,65 

Courgette  Per stuk 0,99  Courgette  Per stuk 0,98 

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

Paprika rood BONUS 

2 voor €0,99 

Vanaf maandag 

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

Sperziebonen  500 gram 1,79  Sperziebonen  500 gram 1,59 

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

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

Trostomaten BONUS 

Vanaf maandag 

5 stuks 0,99  Trostomaten  5 stuks 1,95 

Boerenkool BONUS 

Vanaf maandag 

300 gram 0,99  Boerenkool  300 gram 1,00 

Handsinaasappelen Verpakt per net 

BONUS  

2 voor €3,50 

Vanaf maandag 

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

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

Elstar BONUS 30%  

Vanaf maandag 

1,5 kilo 2,30  Elstar  1,5 kilo 3,19 

Kiwi groen AH  Kilo 3,99  Kiwi groen (Zespri)  Kilo 3,98 

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 

1 + 1 gratis 

Kilo 2,69  Mandarijnen AANBIEDING 

2 voor €2,50 

Kilo 2,29 

Conference BONUS  Kilo 1,19  Conference  Kilo 1,98 

Druiven wit Pitloos verpakt 

BONUS  

500 gram 2,19  Druiven wit Pitloos verpakt 500 gram 2,69 

Druiven rood Pitloos verpakt 

BONUS  

Vanaf maandag 

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

Mango BONUS  

Vanaf maandag 

1 stuk 1,49  Mango   1 stuk 1,98 

Avocado  1 stuk 1,09  Avocado  1 stuk 0,99 

Ananas  Per stuk 2,19  Ananas  Per stuk 1,99 

Galia meloen BONUS 

Vanaf maandag 

Per stuk 1,99  Galia meloen  Per stuk 1,98 

Aardbeien Hollandse 250 gram 2,19  Aardbeien Hollandse 500 gram 3,49 

Frambozen BONUS 

Vanaf maandag 

140 gram 2,29  Frambozen  125 gram 2,65 

Blauwe bessen  150 gram 3,09  Blauwe bessen AANBIEDING 125 gram 2,49 



Postuma denkt met u mee 

Afgelopen maand heeft Postuma tweemaal de thema-
avond “eenvoudig onderscheiden” georganiseerd. 
Twee volle zalen en vele enthousiaste reacties beves-
tigden het succes van dit initiatief.  

We weten allemaal dat we ons moeten onderschei-
den, echter stellen we onszelf dagelijks de vraag 
hoe we dit keer op keer moeten doen tussen de 
hectiek van alledag. Postuma AGF probeert hierin 
met de specialist mee te denken en betrekt hierin 
ook zijn partners onder het motto samen staan we 
sterk.  

Na de inleiding van Enzo Cassaro, groenteman in 
Den Bosch, over het belang van onderscheiden en 
de keuzes die er dagelijks op de winkelvloer ge-
maakt moeten worden gaf Johan van Marle, eige-
naar van Uitgekookt, tekst en uitleg over zijn 
nieuw ontwikkelde concept van maaltijden, die 
nog beter aansluit bij de wensen van de heden-
daagse consument. De kernpunten van dit con-
cept zijn minder loonkosten en werk voor de de-
taillist en meer diversiteit en kwaliteit voor de 
consument met behoud van de ambachtelijke uit-
straling. 

Nadat de ondernemers in de zaal de kookkunsten 
van Johan hadden geproefd was het de beurt aan 
Jacco de Lange van de Groentemannen te Zwarts-
sluis. Zij snijden nu al enkele jaren de groente voor veel 
klanten van Postuma AGF. Ook zij zitten niet stil en zijn 
continu op zoek naar vernieuwing en verbetering. Jacco 
introduceerde deze avond 4 nieuwe roerbakpakketten 
inclusief bereidingsideeën.  

De avond werd afgesloten door Enzo Cassaro met de 
introductie van een nieuwe lijn pure groente en fruit-
sappen. Deze sappen hebben een bijzonder goede 
houdbaarheid zonder dat er gebruik is gemaakt van con-
serveringsmiddelen of pasteurisatie. De sappen worden 
zonder etiket geleverd, zodat elke detaillist zijn eigen 
sticker/logo op de flessen kan plakken en hierdoor ook 
een ambachtelijke uitstraling behoud. 

De ondernemers die de tijd hadden genomen om deze 
avond te bezoeken hebben dus heel veel nieuwe en 
praktische handvatten mee naar huis gekregen om juist 
veel tijd te kunnen besparen en daardoor meer tijd over 
te houden om zich te focussen op hetgeen waar het al-
lemaal om draait, namelijk de klant. 



Heropening! 

Bouwmeester Buitengewoon Vers heeft na een verbouwing vandaag zijn deuren geopend 
en het resultaat mag er zeker zijn! Bouwmeester Buitengewoon Vers heeft een zeer breed 
assortiment met o.a. aardappelen, groente, en fruit maar ook dagverse maaltijden, soepen, 
rauwkost- en maaltijdsalades. Wij wensen Marcel en Frieanne heel veel succes en werkple-
zier in deze prachtige speciaalzaak! 



 

Wegens succes verlengt! Week 46 nogmaals dezelfde actie !! 


