
3AGF Primeur  1   •   2018

32ste jaargang • januari 2018

PietPraat
En zo zijn we weer terecht gekomen 
in het nieuwe jaar. Met omvallende 
containers en vrachtwagens was het weer 
duidelijk in welk jaargetijde we zitten, 
hoewel de gemiddelde temperaturen 
redelijk hoog blijven.
Jammer voor de AGF'ers die al jaren 
hopen op een Elfstedentocht en ook voor 
de wintergroentenhandelaren. Over deze 
wintergroenten volop aandacht in dit 
nummer.

Robots, beelddata, nieuwe digitale 
ketens. Ook automatisering krijgt in 
deze editie volop aandacht. Als het 
aan leveranciers ligt is het over met de 
verouderde software en de papierwinkel. 
Deskundigen en gebruikers vertellen 
over de laatste ontwikkelingen.

Dit jaar starten we ook met een nieuwe 
columnist in de persoon van  
Mark Heemskerk van AGF Detailhandel 
Nederland. Om het nummer zal hij de 
detaillisten vanaf deze hoek prikkelen. 

Ik wens jullie veel leesplezier en zie jullie 
graag weer in Berlijn (Hal 3.2 – B-02)

Pieter Boekhout
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