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PietPraat
December is een periode bij uitstek om 
terug te kijken en vooruit te blikken. 
Dat doen we in deze Kersteditie dan 
ook met een aantal bekende AGF'ers. 
Verder hebben we twee uitgebreide 
interviews met rashandelaren die niet 
zo vaak in de publiciteit zijn: Dammis 
van der Staaij en Bram Troost. Beide 
heren benadrukken het belang van de 
daghandel in onze sector.

Ook kijken we wat er deze kerst 'hot' 
is en bekeken we de gevolgen van 
blurring bij foodmarkten als Landmarkt, 
Beej Benders en de Valk Versmarkt. Ook 
de exoten staan deze maand volop in 
de belangstelling en we bezochten een 
bananencongres in Geneve om ons te 
laten voorlichten over de gevreesde 
schimmel TR4.

Met Koos Apotheker en Arie de Groot 
komen er ook oudgedienden langs in 
het blad, maar ook het verse bloed in 
de sector (Jidou Galema), een AGF'ster 
(Els van Herpen), een switcher (Randy 
Dijksman) en de hobby komen weer 
langs. De laatste is van Aram Troost die 
pallets levert aan Duindorp om het 
hoogste vreugdevuur te maken.

We hopen dat u deze Kersteditie met 
plezier zult lezen en wensen u een 
gezegend 2018 toe!

Namens het hele team,  
Pieter Boekhout
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Twaalf AGF’ers vertellen openlijk over 
de mooie en minder mooie momenten 
van 2017 en ze kijken vooruit naar het 
nieuw jaar. Wat brengt 2018? Wat willen 
ze anders doen?

Welk hoogtepunt van 2017  
is u het meest bijgebleven? 
“Zonder meer de award van het beste 
kruiden en bloemen bedrijf in de BENE-
LUX, gekregen door de groentenkok Frank 

Fol naar aanleiding van de week van de 
groente. Als derde generatie groenten- en 
fruithandelaars en telers van kruiden en 
eetbare bloemen was dit een emotioneel 
moment voor ons. Dank aan allen hiervoor 
om dit te bewerkstelligen.” 

Welk dieptepunt van 2017 
is u het meest bijgebleven?
“Het was echt wel een annus horibilis 
voor ons. Privé vanwege gezondheids-
problemen bij de naaste familieleden en 
zakelijk speelde het klimaat ons parten van 
waar de goederen mochten komen. Ook 
op ondernemersvlak wordt het ons niet 
gemakkelijk gemaakt. In Vlaanderen nog 
iets willen ondernemen wordt resoluut 

afgestraft. Een bouwvergunning bekomen 
duurt nu al 4 jaar om dan toch finaal afge-
wezen te worden of toch niet want er is 
steeds beroep mogelijk?!”

Wat wilt u anders doen in 2018 
 en waarom?
“Een van mijn goede voornemens voor 
het volgende jaar is mijn mails vlugger 
beantwoorden…..LOL. Ik zou graag in 2018 
op het eind van het jaar nogmaals durven 
stellen dat we ons opperste best hebben 
gedaan in de uitoefening van onze job en 
ons mens zijn.”
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“De handel is nu nog veel te leuk  
om te stoppen” 
Dammis van der Staaij


