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Het Beste Leerbedrijf 2010
van Nederland in de plantenteelt!
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Ik geef de pen
aan……..

2

Geslaagd

2

Geboren

2

Dit is een mooi resultaat wat
veel publiciteit heeft opgeleverd voor KBB Holland,
LGS en de Tuinbouwsector in
zijn algemeenheid.

12,5 jaar in
3
dienst bij KBB
Holland

Ik ga een week genieten van
mijn vakantie en mijn gezin.
Voor degene die nog op
vakantie gaan, die wens ik
alvast een prettige vakantie
toe.

Nederland in
3
wereldtop verse
tomaten
Even
voorstellen
Pieter Willem

4

KBB verkozen 4
tot Beste
leerbedrijf 2010

groei in het gewas en veel
naloopwerk in het gewas
i.v.m. bothrytus. We hebben
te maken gehad met
scheurtomaten, mindere
kwaliteit tomaten en
gelukkig ook hele goede
tomaten. De prijs is tot op
heden redelijk te noemen,
met een redelijke productie
voor de tijd van het jaar.

Op het moment dat ik dit zit
te schrijven is het zomer. Het
is lekker warm en zonnig,
eindelijk.
Tevens sta ik op het punt om
op vakantie te gaan.
De drukte is de afgelopen
weken toegeslagen op het
bedrijf. Veel tomaten, veel

Martin

Pagina 2

Ik geef de pen aan…………..

bezig met zakken en voor de rest
ben ik bij bladsnijden en oogMijn naam is Grzegorz Dziewit sten.
en ik ben 34 jaar oud. Ik ben
Momenteel zijn we druk bezig
geïnteresseerd in sport zoals
met de voorbereidingen voor
vissen en fitness.
onze bruiloft omdat we op 4
september dit jaar gaan trouwen.
Ik hoop dat ons trouwfeest
succesvol verloopt.
Hallo!

Ik werk bij KBB Holland sinds
2006 samen met mij vriendin
Iwona. Ik ben voornamelijk

En zo heb ik in een paar woorden iets over mijzelf verteld. Nu
geef ik de pen door aan Lukasz
Mierzwiak.

Geslaagd

Heaven Leigh de Vette, Felicia de Vette, Brian Bal, Javad Majidi
en Anthony Struijk zijn allen geslaagd voor de opleiding
Plantenteelt!
Van harte gefeliciteerd.

Geboren

Joanna is geboren op 10 maart. Zij is de
dochter van Wasana en Luc Corporaal.
Zusje van Mike
Gefeliciteerd!

12,5 jaar in dienst bij KBB Holland

Op 9 juli jl. hebben we Patricia van Aart en Mustafa Etik gehuldigd omdat zij dit jaar 12,5 jaar in dienst waren bij KBB Holland. We hadden hiervoor een borrel georganiseerd in de kantine
van tuin III. Martin hield een speech voor de jubilarissen.
Patricia en Mustafa zijn in het zonnetje gezet met een bloemetje
en vanuit de Personeelsvereniging kregen zij een cadeaubon.
Voor een hapje en drankje was gezorgd. Er was een gezellige opkomst waarbij Aukje (dochter Patricia en Patrick) in de tuin van
Martin en Georgette heeft gespeeld met Charlotte.

Nederland in wereldtop verse tomaten

Nederland heeft vorig jaar 965 miljoen kilo verse tomaten
geëxporteerd, 4 procent meer dan in 2008, met een waarde
van 1,1 miljard euro.
Daarmee rukte Nederland op naar een tweede plaats in de wereld
met de export van de verse rode vrucht. Alleen het warme Mexico bleef Nederland voor door de export vorig jaar met 9 procent
te vergroten naar 1140 miljoen kilo.
Dat ging bijna allemaal naar de Verenigde Staten, de grootste importeur van tomaten
ter wereld.
Spanje
In 2005 stond Spanje nog bovenaan in de wereld als exporteur van verse tomaten. De
Spanjaarden verloren de eerste plek in 2006 aan Mexico en raakten vorig jaar hun
tweede plaats kwijt aan Nederland. Spanje exporteerde toen 830 miljoen kilo.
Voor Nederland waren vorig jaar de belangrijkste afzetlanden Duitsland (393 miljoen
kilo) en het Verenigd Koninkrijk (170 miljoen kilo).
Van de export uit ons land vond 95 procent zijn bestemming in een ander land van de
Europese Unie. Een kwart van de geëxporteerde hoeveelheid tomaten uit Nederland is
van buitenlandse afkomst, zogeheten re-export.
Turkije
Turkije is sterk in opkomst als exporteur van verse tomaten. De export bedroeg in
2005 nog 250 miljoen kilo en is in 4 jaar tijd meer dan verdubbeld. In totaal werd in
2009 wereldwijd 6 miljard kilo tomaten geëxporteerd.
Bron: www.nu.nl
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Even voorstellen……….. Pieter Willem

Hallo allemaal,
Ik ben Pieter Willem Kaptein en werk
sins 17 april bij KBB als junior
teeltmanager. Dit in samenwerking met
Kees en Brian. Samen zijn we
verantwoordelijk voor de teelt en de
biologie in de drie tuinen.
Ik ben geboren in Terneuzen ( ZeeuwsVlaanderen) en ben 23 jaar. Nu woon ik
samen met mijn vriendin in Heerle. We
gaan graag de
deur uit om bijv.
een terrasje te
pakken of om
lekker uit eten te
gaan.

zijn die me erg goed opgevangen
hebben. Ik vind de sfeer die in het
bedrijf hangt dan ook erg prettig.
Eigenlijk heb ik een akkerbouw
opleiding gedaan op het Groen College
in Goes. Voor één van mijn
eindopdrachten moest ik in een bedrijf
leiding geven en planningen verzorgen
en zo ben ik in contact gekomen met de
tuinbouw. Ik heb deze opdracht gedaan
bij Van der Lans in Rilland, toen ik
klaar was hebben zij mij gevraagd of ik
wilde blijven werken. Hier heb ik bijna
3 jaar gewerkt als o.a. hoofd teelt.
Ik hoop een leuke tijd te hebben bij
KBB en veel te kunnen leren.
Groeten Pieter Willem Kaptein

Wat erg mij erg opvalt binnen KBB is
dat het erg vriendelijke open mensen

KBB Holland verkozen tot Beste Leerbedrijf van 2010
In de sector plantenteelt is tomatenkwekerij KBB Holland in Steenbergen
gekozen tot “Beste Leerbedrijf van 2010.
De bekendmaking van de beste leerbedrijven in de verschillende sectoren vond
17 juni jl. plaats bij Aequor in Ede.
Volgens de jury investeert KBB Holland in de kwaliteit van de medewerkers om
op die manier zelf kwaliteit te kunnen leveren. 'Het bedrijf is een voorbeeld voor
de glastuinbouw, met uitstraling in de regio', aldus het juryrapport.
Tuinbouwklas
KBB Holland in Steenbergen is een moderne tomatenkwekerij. Het bedrijf is
initiatiefnemer van de Tuinbouwklas, een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
onder de noemer Leerwegtraject Glastuinbouw Steenbergen (LGS). KBB werkt
in dit traject samen met 8 collega glastuinders en het Prinsentuin College.
Bron: Nieuwe Oogst
Publicatiedatum 22-06-2010

