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TERUGBLIK BENELUX PEST WOENSDAG 25 APRIL 2018
We kunnen opnieuw zeer tevreden terugblikken op
de 8e editie van de Benelux Pest die op woensdag
25 april 2018 bij eventlocatie NH Conference Centre
Koningshof in Veldhoven werd gehouden. Net als in
2016, toen de beurs voor het eerst op deze nieuwe
locatie plaatsvond, werden er ruim 400 bezoekers
verwelkomd en konden we vaststellen dat, naast het
merendeel Nederlanders, ook steeds meer Belgen,
Luxemburgers en internationale bezoekers uit o.a.
Frankrijk, Cyprus, Zweden,... de weg naar deze unieke
vakbeurs gevonden hebben. Met 45 standhouders
uit binnen- en buitenland, waaronder uiteraard ook
Killgerm en PestWest, wordt de beurs elke editie
weer een stukje groter en internationaler.
Dat Killgerm er weer stond, zal de bezoekers
wellicht niet onopgemerkt voorbij zijn gegaan.
Met onze nieuwe catalogus, gloednieuwe stand,
de gesponsorde goodie bags en natuurlijk ons
steeds groter wordend assortiment aan eigen
producten onder de Killgerm®, Sakarat®, AF® en PX®
merknamen, diverse publicaties en onze exclusieve
samenwerkingen met vertrouwde fabrikanten
zoals o.a. Bell Laboratories, Syngenta, Unichem, Lodi
Group, Dimo Systems (Xignal Solution), Bird Control
Group en Bird Free, hopen we onze relaties een zo
compleet mogelijk pakket aan producten en advies
te kunnen bieden. Dankzij onze nauwe relaties met
voorgenoemde fabrikanten waren we ook weer
in staat een reeks exclusieve beurspromoties voor
te stellen en een 30-tal nieuwe producten in de
kijker te zetten. Deze nieuwe producten staan zoals
gewoonlijk vermeld in onze nieuwe catalogus*
(op p. 7 & 8) en hebben we, speciaal voor de
beurs, ook in een aparte leaflet gegoten, die u op
onze website kunt terugvinden bij de downloads
(brochures). Verder hebben de bezoekers ook
alvast kennis kunnen maken met onze nieuwe

Accountmanager Jan-Jaap van Dorst, die per
1 mei 2018 ons team is komen versterken en die u
binnenkort ongetwijfeld vaker zult horen en zien.
Niet alleen Killgerm maar ook PestWest pakte
uit met een mooie stand waarin zowel het
vertrouwde assortiment vliegenlampen als de
nieuwere generatie energiezuinige toestellen in
een vernieuwde opzet aan het publiek getoond
werden. Wellicht is het u ook weer opgevallen dat
het mogelijk is om bepaalde modellen te laten
personaliseren (zoals de oranje Sirius die zeer
toepasselijk vlak voor Koningsdag getoond werd).
Deze extra service is niet nieuw, maar werd tijdens
de beurs nogmaals extra in de kijker gezet om aan
te tonen dat PestWest graag meedenkt met haar
klanten en steeds openstaat voor nieuwe ideeën
en innovaties. Als sponsor van karikaturiste Jill kon
PestWest ook weer op veel animo rekenen dankzij
de geestige portretten die zij van menig bezoeker
maakte.
Zoals hierboven reeds vermeld, kunnen we met veel
plezier terugblikken op een succesvolle en steeds
internationaler wordende beurs. Wij willen alle
bezoekers nogmaals van harte bedanken voor de
massale opkomst, voor het vertrouwen en vooral:
voor de gezelligheid! De volgende editie van de
Benelux Pest zal in april 2020 gehouden worden
maar wij zien u natuurlijk graag weer terug op
één van onze eerstkomende events, trainingen en
workshops. Om geen enkele update te missen, raden
we aan om onze nieuwsbrieven, website, mailings
en Social Media goed in de gaten te blijven houden.

www.killgerm.nl
www.facebook.com/killgermbenelux
www.twitter.com/killgermbenelux
N.B.: het volledige verslag van de Benelux Pest zal
te raadplegen zijn in de eerstvolgende editie van
Pest Control News Benelux, die naar verwachting
in juni bij de abonnees in de bus zal zitten. Indien u
nog niet bent geabonneerd op Pest Control News,
maar deze graag (gratis!) wenst te ontvangen,
gelieve dan een berichtje te sturen naar Joeke
Nijboer, de redacteur van het magazine, via
Joeke@pestcontrolnews.com.
Pest Control News Magazine is tevens digitaal
beschikbaar via www.pestcontrolnews.com/dutch
*heeft u, als Killgerm klant, onze nieuwe catalogus
2018 nog niet ontvangen maar wenst u graag een
exemplaar toegestuurd te krijgen? Stuur dan even
een berichtje naar marketing-benelux@killgerm.com
met uw bedrijfsgegevens en dan zorgen wij dat onze
catalogus zo spoedig mogelijk naar u toe komt. Tip:
De catalogus is tevens digitaal te raadplegen in uw
persoonlijk dashboard in onze Online Catalogus. Nog
niet geregistreerd? Maak snel een account aan via
www.killgerm.nl/onlinecatalogus/customer/account/create

NIEUWE MEDEWERKERS

KILLGERM® BENELUX
JAN-JAAP VAN DORST

“Mijn naam is Jan-Jaap van Dorst en vanaf 1 mei 2018 werkzaam als nieuwe Accountmanager
bij Killgerm. Ik ben 33 jaar en woonachtig in Gilze. Ik heb sinds 2 jaar een relatie met Zara. Voor
de nodige ontspanning maak ik graag een rondje op mijn racefiets, MTB of op mijn motor.
Ook kan ik erg genieten van lekker eten en een biertje op zijn tijd.
Voor Killgerm op mijn pad is gekomen, ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij verfgroothandel
van Hassel Verf te Breda. Hier was ik verantwoordelijk voor de verkoop binnendienst en de
afhandeling van orders. Ik was echter toe aan een nieuwe uitdaging en op dat moment kwam
ik in gesprek met Marc van Zanten, die het verkoopteam bij Killgerm wilde uitbreiden. Na
een aantal gesprekken met Marc en Ad voelde het meteen goed en hebben we besloten om
het avontuur samen aan te gaan. Ze gaven aan dat de plaagdierbestrijdingsbranche leuk,
vernieuwend en uitdagend is, wat mij ook direct duidelijk werd op de Benelux Pest waar
ik mijn eerste kennismaking heb gehad, en veel vriendelijke en behulpzame mensen heb
mogen ontmoeten.
De plaagdierbestrijdingsbranche is nieuw voor mij maar samen met het team van Killgerm
durf ik deze uitdaging wel aan te gaan! Ik kijk er naar uit op termijn bij u langs te komen of te
ontmoeten bij een event...Tot snel!”

CORIEN GRAUMANS - DE SWART
“Mijn naam is Corien Graumans – de Swart en ik ben sinds medio januari 2018 één dag in
de week werkzaam bij Killgerm als debiteurenbeheerder. De andere dagen van de week vul
ik in als planner bij een groothandel in horeca- en projectmeubilair en natuurlijk als moeder
van mijn 2 dochters. Wanneer ik niet druk ben met werk, of met mijn man en kinderen, zit ik
graag wat te knutselen met leer achter de naaimachine. Om ook een beetje fit te blijven, rijd
ik graag een rondje op de racefiets.
Een aantal jaren geleden heb ik bij diverse bedrijven als debiteurenbeheerder gewerkt.
Vanwege andere uren en nieuwe uitdagingen raakte ik hier verder van verwijderd. Erg
jammer, want ik kwam tot de conclusie dat ik dit altijd het allerleukste heb gevonden.
Juist op dat moment kwam Marc van Zanten met het bericht dat hij een debiteurenbeheerder
zocht voor 1 dag in de week. Voor mij een lot uit de loterij: 1 dag in de week het werk doen
dat ik het liefste doe. Ik ben inmiddels een paar maanden aan het werk bij Killgerm en heb
het er enorm naar mijn zin.”

PRODUCT UPDATE
AF® DEMI-DIAMOND TRANSPARANT

Binnenkort verkrijgbaar!
Graag willen wij u op de hoogte brengen van een kleine product update betreffende
onze AF® Demi-Diamond val. Naar aanleiding van feedback van verschillende klanten
heeft ons Product Development Team in Ossett (UK) de val zodanig aangepast dat hij
binnenkort ook aan diverse soorten kledingrekken gehangen kan worden, waaronder
aan alle standaard rails (25 mm rond en 30 mm ovaal). Het originele ophanggat werd
behouden waardoor de AF® Demi-Diamond nog steeds aan muren en aan schappen
bevestigd kan worden in commerciële omgevingen en in de voedingsindustrie. Bij de
nieuwe modellen zal er ook een extra ophanggat voorzien zijn aan de onderkant voor
extra stevigheid bij standaard montage.
De productcode (110-000561) en prijs voor het valletje blijven hetzelfde.
De blauwe versie zal later dit jaar ook dezelfde transformatie ondergaan.

SAVE THE DATE!

ONTBIJTSESSIE WASPBANE
VAN DER VALK HOTEL GILZE
Wespen... Eigenlijk kennen we maar één oplossing voor dit probleem, namelijk het nest
bestrijden. Maar wespen zijn ontzettend nuttig en het is dus niet altijd noodzakelijk om
het complete volk te doden. Er is nog een manier om wespen te beheersen en dat is met
de WaspBane: een wespenval die niet willekeurig wespen vangt, maar juist die wespen
die voor een probleem kunnen gaan zorgen. Het volk kan dan worden gespaard en het
vele nuttige werk blijven doen!
Gastspreker Mark van den Akker (Wespenbeheer.nl) maakt ons tijdens deze exclusieve sessie
wegwijs in het gebruik van deze unieke val.
PROGRAMMA:
08u00 - 09u00: ontbijtbuffet
09u00 - 10u00: sessie 1
10u00 - 10u15: koffiepauze
10u15 - 11u00: sessie 2
Einde uiterlijk 11u30

INSCHRIJVEN?
Meld u nu aan via marketing-benelux@killgerm.com
of telefonisch via +32 (0)14 44 22 74.
INSCHRIJFKOSTEN incl. heerlijk ontbijt + certificaat van
deelname: € 35,00 p/p (ex. BTW)

Er kunnen maximaal 20 personen* per sessie deelnemen, dus wees er snel bij!
De aanmeldingen komen binnen op het “first come, first served” principe.
*Bij minder dan 10 aanmeldingen zijn wij genoodzaakt de sessie te annuleren.

HET MIERENSEIZOEN IS WEER BEGONNEN!
GA DE STRIJD AAN TEGEN MIEREN MET

ADVION MIEREN GEL!
VOORDELEN ADVION® MIEREN GEL
•
•
•
•
•
•
•

Revolutionair werkingsmechanisme
Zeer aantrekkelijk voor alle belangrijke mierensoorten
Bestrijding van totale kolonies
Toegelaten voor het gebruik in voedselverwerkende bedrijven
Perfecte viscositeit, voor alle situaties
Doorzichtig, geurloos, vlekt niet
Voor gebruik binnen en buiten

VOOR EEN ONGEËVENAARDE BESTRIJDING VAN:
•
•
•
•

Zwarte wegmier (Lasius niger)
Faraomier (Monomorium pharaonis)
Argentijnse plaagmier (Linepithema humile
Spookdraaigatje (Tapinoma melanocephalum)

VOORDELEN VAN BIOACTIVERING
Bioactivering is een proces dat gebruik maakt van de
stofwisseling van de mier om de moleculaire structuur
van indoxacarb te veranderen, voor een efficiëntere
insectendodende werking. Na het innemen van Advion
Mieren Gel benut dit metabole proces inwendige enzymen
van het insect om de indoxacarb-molecule om te zetten in
zijn insectendodende vorm. De geactiveerde molecule bindt
zich aan de doellocatie en blokkeert de natriumkanalen van
het insect. Het insect raakt verlamd en gaat dood. Door deze
metabole activering kan indoxacarb doeltreffend onderscheid
maken tussen het ongedierte waarop het gericht is en
organismen de geen doelwit zijn, zoals zoogdieren. En omdat
deze omzetting naar de werkzame vorm plaatsvindt binnenin
het insect, kunnen ongediertebestrijders beter de juiste balans
vinden tussen gerichte insectenbestrijding en de invloed ervan
op het milieu.

OORDEEL NIET TE SNEL!

In vergelijking met andere mierengels kan het zijn dat Advion Mieren Gel niet onmiddellijk resulaten laat zien. Maar vergis u
niet! Deze mierengel met unieke werkzame stof en werking (zoals hierboven beschreven) is minstens zo effectief en kan de
meest voorkomende mierenkolonies op enkele dagen volledig uitroeiien. Voor meer informatie over Advion Mieren Gel kunt u
steeds een kijkje nemen op onze website www.killgerm.nl.

KILLGERM® TECHNIEKDAG
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018
Fort Altena, Werkendam (Nederland)
Killgerm vindt kennisoverdracht erg belangrijk en organiseert daarom
om het jaar de inmiddels welbekende “Killgerm Infodagen” en
doorheen het jaar ook trainings (met examinering) en workshops
(zonder examinering). Om hier nog een aanvulling op te kunnen
bieden, zullen we vanaf dit jaar in samenwerking met BAYER en B&G
de eerste editie van de KILLGERM TECHNIEKDAG organiseren. Deze
dag zal gevuld zijn met lezingen die rechtstreeks te maken hebben met
de praktische uitvoering van plaagdiermanagement activiteiten, zoals:
•
•
•
•
•

Opslag & Transport Gevaarlijke Stoffen
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Biociden (formuleringen)
Apparatuur & Spuittechnieken (theorie)
Apparatuur & Spuittechnieken (praktijk)

Het concept van deze TECHNIEKDAG is om deze 5 sessies tegelijk te
laten lopen en te laten rouleren. Er zullen maximaal 10 deelnemers
per sessie kunnen deelnemen (dus in totaal 50 personen). Ook zullen
er nascholingspunten aan vasthangen voor het up-to-date houden
van uw vakbekwaamheidsdiploma. INTERESSE? Aanmelden kan al
door een mailtje te sturen naar marketing-benelux@killgerm.com met
vermelding van uw contactgegevens, bedrijfsnaam en het nummer
van uw vakbekwaamheidsdiploma. Aanmeldingen zullen op het “first
come, first served”principe binnenkomen dus wees er op tijd bij!

Meer informatie volgt zeer spoedig dus houd onze mailings, social
media en website goed in de gaten!

SAVE THE DATE! 20 JUNI 2018 NVPB NETWERKBIJEENKOMST
VAN DER VALK HOTEL (STATIONSWEG 91, 3621 LK BREUKELEN)
Op woensdag 20 juni 2018 organiseert branchevereniging NVPB
een netwerkbijeenkomst met als thema “Insecten”. Ook Killgerm zal
tijdens deze bijeenkomst aanwezig zijn met een stand waar u onze
laatste nieuwe producten kunt ontdekken.

Meer informatie omtrent het (middag)programma, de sprekers en de
netwerkborrel volgt zeer spoedig. U kunt ook steeds de website van de
NVPB raadplegen via www.nvpb.org.

Lid van CEPA - Confederation of European Pest Control Associations

De brancheorganisatie
voor kwaliteit in plaagdiermanagement

WAAR WIJ VOOR STAAN:
Kwaliteit
Lobby en regelgeving
Opleiding en training
Statistiek
Communicatie
Ledenondersteuning
Sociaal Platform

Waarom NU lid worden?
Samen staan we sterk.

www.nvpb.org

MAXFORCE LN
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BEPERKING NEONICOTINOÏDEN
GEVOLGEN VOOR BAYER
ENVIRONMENTAL SCIENCE
Mei 2018 - bron: Bayer Environmental Science Nederland / Bayer Environmental Science België
De EU-lidstaten hebben op 27 april 2018 ingestemd met een verbod in de Europese Unie op buitentoepassingen van
gewasbeschermingsmiddelen op basis van de drie neonicotinoïden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam. Deze
beslissing is gebaseerd op risicobeoordelingsconclusies van de Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).
Het Bayer Environmental Science product dat door de
aangekondigde maatregelen geraakt zal worden is de
imidacloprid-bevattende Merit Turf. Op dit moment
moeten we de concrete implicaties van het besluit nog
analyseren en wachten op verdere informatie over de
respectievelijke implementatie termijnen in elk van de EUlidstaten. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we in overleg
met u de juiste stappen voorwaarts bepalen, inclusief
communicatie over de resterende toepassingen en het waar
mogelijk aandragen van potentiële productalternatieven die
we eventueel kunnen aanbieden.
Voor de duidelijkheid willen we hier nog melden
dat de registratie van imidacloprid bevattende
biociden ongewijzigd blijven. Aan de toelating en
toepassingsmogelijkheden van Maxforce White (NL/BE),
Maxforce Prime (NL), Maxforce Platin (BE), Maxforce
LN (NL), Maxforce Quantum (NL/BE) en QuickBayt
WG (NL) verandert niets!

BELGIË: De Waalse regering had reeds op 4 april 2018 een
besluit genomen over het gebruik van neonicotinoiden welke
van kracht gaat op 1 juni 2018. In Wallonie mag Merit Turf
daarom niet meer toegepast worden na 1 juni 2018. Het
besluit van de Waalse overheid heeft ook betrekking op
biociden gebaseerd op neonicotinoïden. Hieronder vallen
de middelen Maxforce White, Maxforce Platin en
Maxforce Quantum. Deze biociden die neonicotinoïden
bevatten, kunnen alleen worden gebruikt door professionele
gebruikers geregistreerd als gebruikers van biociden van
het gesloten circuit, wegens het natuurbehoud, het behoud
van het plantenerfgoed, het beheer van de sanitaire risico’s of
de veiligheid van personen, met inbegrip van de bestrijding
van invasieve exotische soorten. De vraag is inmiddels reeds
gesteld in hoeverre het gebruik van de genoemde middelen
vallen onder het beheer van sanitaire risico’s zoals gesteld in
het recente Waalse decreet!

Om het volledige nieuwsbericht van Bayer Environmental Science (Nederland en België) te raadplegen, kunt u terecht op onze
website via www.killgerm.nl/nieuws/branche-nieuws
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