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Dit was een erg warme dag, met vertegenwoordigers uit allerlei landen, allemaal met respect voor
elkaar en eensgezind in het willen werken aan fruitgenot en groentenvreugde, maar ook aan
wereldvrede.
Ik heb een praatje gemaakt met een dame uit Polen van het paprikabedrijf euroPapryka. Een tedere
kennismaking gehad met Maria, die het Siciliaanse verpakkingsbedrijf SCF vertegenwoordigde. Ik heb
een Japanse dame in kimono bedankt dat ze mij teriyaki hebben leren maken. Ik heb de ZuidKoreanen succes gewenst met de Olympische Winterspelen. Ik heb dadels, zeer zacht van smaak
geproefd uit Algerije. Ik heb een blauwe bes gegeten uit Marokko en Griekse gedroogde besjes
geproefd (Nijlpaard bessen?). Ik heb de mensen uit India bedankt dat ik elke eerste vrijdag van de
maand een Boeddhistische lunch mag bereiden. Van een Nederlands bedrijf kreeg ik een tas gemaakt
van gras. Met een Nederlandse man van een Oostenrijks bedrijf heb ik een nuttig gesprek gehad over
Marketing. Dat het zo belangrijk is, om je plek tussen al die kopstukken te verdienen.
In het technische gedeelte waren veel machines te bewonderen, die het sorteren, wassen, verpakken
en andere onderdelen van het productieproces automatiseren.
Ik heb Carmel gesproken van een Israëlisch bedrijf dat kennis in wil zetten om de kwaliteit van
gewassen te verbeteren en haar manager Ofer Ben Mazia een hand gegeven. Ik heb Carmel beloofd
dat ik in Nederland ga navragen of er behoefte is aan hun product. Ik heb vriendelijk gedag gezegd
aan de Turken, een dame gekleed als Cleopatra mogen begroeten (waarvan ik dus vermoed dat ze
Egypte vertegenwoordigt) en ik ben door het Libanese kwartier uitgenodigd om eens naar Libanon te
komen. We gaan kijken of ik iets kan doen om een handelsrelatie tussen ons van de grond te krijgen
met hun druiven en kersen.
Tot slot is het mij opgevallen dat er dus weliswaar volgens het congres Kunstmatige Intelligentie aan
zit te komen voor de groenten en fruit sector, maar dat een gespecialiseerd bedrijf hiervoor nog
ontbreekt, in ieder geval op deze beurs.

