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PietPraat
Al vanaf de start met AGF.nl en ook 
later met Primeur maak ik me er sterk 
voor dat zowel de grote als de kleine 
bedrijven in beeld komen. Natuurlijk 
vinden we het mooi om de nieuwe 
commercieel directeur van Total 
Produce, de CEO van Chiquita en de 
directeur van Wonderful Citrus in 
dit blad te hebben met uitgebreide 
interviews, maar we zullen er op 
blijven toezien dat ook de kleinere 
bedrijven en producten aandacht 
krijgen. Voorbeelden zijn in dit nummer 
bijvoorbeeld de raapstelen, Surinaamse 
groenten en uiencommissionairs.
 
Een andere insteek is mijn inzet om 
gezondheid voor het voetlicht te 
krijgen. De redactie wordt soms gek van 
de hoeveelheid gezondheidstekstjes 
die ik doorstuur, maar ik ben ervan 
overtuigd dat we met onze handel 
de gezonde apotheek in huis hebben 
tegen tal van ziekten. Vandaar ook de 
maandelijkse gezondheidscolumn van 
Juglen Zwaan en in dit nummer vertelt 
ook kinderarts Koen Joosten van het 
Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam 
dat veel gezondheidsklachten deels 
worden veroorzaakt door verkeerde 
voeding. Hij pleit voor ludieke acties 
en brede samenwerking om de 
consumptie te verhogen.
 
Naast de thema’s Bewerkte AGF en 
Verpakkingen dit keer volop aandacht 
voor het 100-jarig bestaan van Veiling 
Zaltbommel, dekhengst Siert van 
groentenhandelaar Fer Smit, het fileleed 
in België en kunt u lezen wat Peter Slot 
tegenwoordig allemaal uitspookt. Tot 
ziens op de Empack (stand E125) en 
een mooie lente toegewenst!

Pieter Boekhout
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“De boodschap moet de bühne over” 
Jan-Willem Kaslander, Total Produce:


