Joh. Vos Capelle en Groenselekt:
alles voor de greenkeeper
synergie ten dienste van de klant

Joh. Vos Capelle

De afspraak met Peter Bartels, marketing-en
salesmanager GroenService bij GroenSelekt
B.V. en Jeroen Hovens, marketing- en ketenmanager bij GO B.V. vindt plaats in Horst.
Co Vos, algemeen directeur van Joh. Vos
Capelle B.V., kan niet aanwezig zijn bij het
gesprek. Maar de twee enthousiaste jonge
mannen weten het verhaal van een succesvolle samenwerking binnen de tuinbouw
heel goed over het voetlicht te brengen. Zij
zitten boordevol plannen en hun boodschap
naar de greenkeepers toe is duidelijk: een
totaalpakket aan producten en diensten
biedt voordelen!
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GO, de groene alliantie
In GO B.V. werken sinds 1997 toeleveringsbedrijven op het gebied van tuinbouw samen. Samen
bestrijken zij een groot gedeelte van Nederland.
Hun doel is het creëren van synergie om nog
beter in te spelen op de individuele wensen van
de klant.
In GO B.V. nemen deel: Agrarische Unie uit
Meppel, Handelsonderneming C.J. Klep uit EttenLeur, Mertens uit Horst en IJsselmuiden, Joh. Vos
Capelle uit Sprang-Capelle en Windhorst van
Veen uit Hazerswoude-dorp en Boskoop.
GroenSelekt B.V. maakt deel uit van de Mertens
bedrijven.
Deze vijf bedrijven beseffen dat samenwerking
noodzakelijk is in een tijd die hoge eisen stelt aan
bedrijven die opereren in de groene sector.
Joh. Vos Capelle en GroenSelekt ruime ervaring in
de golfwereld

Joh. Vos Capelle B.V. en GroenSelekt B.V.
hebben allebei klanten in de golfwereld.
GroenSelekt levert aan Limburgse banen en Vos
levert aan banen in Brabant en de rest van het
land.
Beide bedrijven zijn al lang werkzaam op het
gebied van de land- en tuinbouw.
Joh. Vos Capelle B.V. is reeds 60 jaar actief in de
tuinbouw. Alle voorkomende artikelen voor de
glastuinbouw, vollegrondstuinbouw, boomkwekerij en sportvelden, variërend van complete klimaatcomputers en beregeningsinstallaties tot
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
bevinden zich in het assortiment. Sinds 1982 is
het bedrijf ook actief op de markt van het openbaar groen.
GroenSelekt B.V. bestaat onder de huidige naam
sinds 1995. Het is ontstaan binnen de Mertens
Bedrijven. Daarvóór heette het bedrijf sinds
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1982 Jan Mertens Selekt B.V. De geschiedenis
van de Mertens Bedrijven gaat terug tot 1953.
Op het ogenblik is Mertens Holding voor 100 %
eigendom van Agrovista, de Europese divisie van
Marubeni, een Japans bedrijf dat actief is in de
agrarische- en groensector.
Totaalpakket
De kracht van beide bedrijven bestaat uit het
leveren van een totaalpakket.
De specialisten geven, meestal gratis, voorlichting op diverse gebieden zoals biologische en
chemische bemesting en gewasbescherming en
zijn ook gespecialiseerde ARBO deskundigen. Er
zijn gecertificeerde specialisten voor ongedierteen mollenbestrijding en voor VCA-keuringen van
klimmaterialen in dienst.

Frisstads), zaagkleding en signaalkleding.
Ook bieden ze de mogelijkheid om wildbloemmengsels te leveren die naar eigen inzicht kunnen worden samengesteld. Bloemrijke bermen,
slootkanten en roughs krijgen hierdoor een perfecte uitstraling.

Neem voor meer informatie contact op met:
Een bemestingsadvies op maat voor aanleg of
onderhoud van de golfbanen is standaard. Joh.
Vos Capelle en GroenSelekt leveren zo'n 150
soorten vaste en vloeibare meststoffen, zowel
organisch als anorganisch.
Wilt u een vijver aanleggen op uw golfbaan?
Joh. Vos Capelle B.V. en GroenSelekt B.V. kunnen vijverfolie (Firestone, Ecolan), vijverpompen
en andere toebehoren leveren.

Joh. Vos Capelle B.V. en GroenSelekt B.V. leveren een geselecteerd totaalpakket van goederen
en diensten aan de greenkeeper. In hun assortiment hebben zij o.a. alle biologische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van PHC,
Ecostyle, DCM, Culterra en Koppert, waaronder
het middel Terranem. (Terranem is een biologisch product voor de bestrijding van engerlingen).

dan niet om een van de adviseurs te bellen!
Door de landelijke dekking zijn zij in staat om
vandaag of morgen een bezoek te brengen aan
uw golfbaan en met u de situatie te bekijken
om zo tot een goede oplossing te komen!

Het is aan u, de klant, om het voordeel van een
leverancier met een totaalpakket te ontdekken.

Joh. Vos Capelle
Groenselekt B.V.
Hoofdstraat 35
Transportstraat 4
5161 PD Sprang-Capelle
5960 AE Horst
T 0416-31 13 26
T 077-398 7777
F 0416-31 14 95
F 077-398 7685
E info@voscapelle.nl
E info@groenselekt.nl

Beide bedrijven hebben een uitgebreid assortiment Arbo/veiligheidskleding in hun pakket,
zoals schoenen (Gerba, Elten, Double Force),
handschoenen, hoofd- en gelaatsbescherming
(3M, Peltor), gehoorbescherming (Earfoon
Otoplastieken, Peltor), werkkleding (Snickers,
Zowel Vos als GroenSelekt leveren door heel
Nederland en staan u graag bij met advies. Door
jarenlange ervaring in de golfwereld en door
samenwerking met onderzoeksinstellingen, veredelaars en laboratoria is er een schat aan kennis
opgebouwd op diverse gebieden.
GO biedt meerwaarde en...
de klant profiteert!
De samenwerking binnen GO B.V. biedt mogelijkheden voor de klant. Doordat het klantenbestand groter is geworden, is er meer kennis aanwezig. Binnen GO wordt er hard aan gewerkt
deze kennis te delen en over te dragen aan
elkaar.
De adviseurs van Joh. Vos Capelle B.V. en
GroenSelekt B.V. willen deze kennis graag zo
inzetten dat de klant er beter van wordt.
Een praktisch voorbeeld: u hebt problemen met
ziektes in of bemesting van de grasmat. Aarzel
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