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Industrie-AGF. Voor veel AGF-handelaren 
een ver-van-hun-bedshow, maar voor 
de mensen die ermee werken een 
behoorlijke business. In deze special 
verslaan we de laatste trends.

25 jaar geleden klapte de Nederlandse 
tomatenexport helemaal in elkaar toen 
het Duitse Bild de Hollandse tomaten als 
Wasserbomben bestempelde. In deze 
Primeur blikken we terug op de crisis, die 
enerzijds een harde leerschool was, maar 
anderzijds ook de inzet op smaaktomaten 
inluidde.

Iemand die ook graag de historie induikt 
is Harrie Veldhuis. Deze voormalig mede-
eigenaar van Koelhuis Dronten stort zich 
tegenwoordig op de geschiedenis van 
de Noordoostpolder. Ook Leen Weerheim 
blikt terug op zijn 53-jarige loopbaan in 
de AGF-handel, waarvan 42 jaar in dienst 
van Combilo.

Een nieuwe beurs aan het front is het Vak 
Event Groente & Fruit helden, ofwel VEG. 
De Onderzeebootloods in Rotterdam is 
20 en 21 juni het verspodium voor zo'n 50 
exposanten. Wij staan er ook (stand 163) 
en een vooruitblik en beursplattegrond 
vind je in dit nummer, waar ook nog 
eens de detailhandel uitgebreid wordt 
beschreven.

Tot slot een welkom voor onze nieuwe 
columnist Jan Bakker van 4 Fruit 
Company. Hij heeft aangegeven zijn 
bijdrages te vullen met onzin en dingen 
die hij meegemaakt heeft. We zijn 
benieuwd!

Veel leesplezier!

Pieter Boekhout


