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25 jaar SVO in •••
•
•
•
•
nazomermiddag, heeft de SVO (Stichting Vakopleiding •
Ongediertebestrijding) haar 25-jarig jubileum gevierd en •
•
tegelijkertijd het nieuwe trainingscentrum in de Dunoveste •
te Doorwerth officieel in gebruik genomen. De opening, •
waar zelfs de spuit aan te pas moest komen, werd voorafge•
gaan door lezingen van enkele kopstukken uit de branche.
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KONINGEN EN COWBOYS
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Henk Scharp, directeur van de jubilerende
SVO, zette in zijn welkomstwoord direct de
toon: 'Geachte aanwezigen, in deze overvolle
zaal met genodigden bevindt zich de 'crème
de la crème' van de branche. Nu ben je dat al
snel, in deze wereld van beunhazen, charlatans en cowboys.
Vanmorgen
vroeg
tijdens een interview op de radio
werd ik nog geconfronteerd met nietgediplomeerde spuiters die tekeer gingen in een warehouse met notabene
voedingsmiddelen!
.... 25 jaar opleiding
op het gebied van
dierplaagwering en
-bestrijding heeft al
heel veel ten goede gekeerd, maar U ziet het,
er is nog volop werk aan de winkel. Ook voorspel ik een nog veel actievere rol van de SVO
als het gaat om het opleiden van onze
opdrachtgevers. Want als aan die zijde geen
aandacht is voor de wettelijke bevoegdheden
van de uitvoerenden, dan blijft er altijd ruimte over voor knoeiwerk. Daar komt bij dat het
hen nog teveel aan kennis ontbreekt over wat
zij zèlf kunnen doen om problemen te voorkomen.'

GOEDE NAAM SVO IS
TERECHT
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De inleiding door Scharp werd
gevolgd door een boeiend betoog van
de heer Tommel. Dr. D.K.J. Tommel is
sinds de wettelijke verzelfstandiging
van 1 januari 2000 voorzitter van het
CTB (College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen) te Wageningen.
Het CTB neemt beslissingen over de
toelating van bestrijdingsmiddelen op
grond van de Bestrijdingsmiddelenwet.

Het
betreft
bijvoorbeeld
de toelating van
gewasbeschermingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
• Tommel begon zijn betoog met felicitaties. 'Ik voe l mij buitengewoon vereerd om hier als
• eregast tijdens de viering va n het jubileum van de
SVO het woord te mogen voeren. Zonder enige terughoudendheid kan ik stellen dat de goede naam van de SVO in de
markt op zijn plaats is. De grote waarde van de SVO rust m .i. op
twee pijlers: uw deskundigheid in combinatie met uw onafhankelijkheid. Een goede opleiding is onvoorstelbaar belangrijk. Weet

commerciële belang hier
in Nederland gering is en
in de rest van Europa men
het soms gewoon zonder al
die papieren rompslomp
op de markt mag brengen.
Als we volgend jaar twee
nieuwe toelatingen kunnen
afgeven, dan is dat veel. '

OPROEP VOOR
DEBAT
Wat zijn de alternatieven ?
De Bestrijdingsmiddelenwet
moet veranderen, vindt ook
Tommel die voorheen lid van de Tweede
Kamer was in de D66-fractie. (Van 1994-1998
was hij Staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke O rdening en Milieubeheer.) Het
wetswijzigingsvoorstel om m.b.t. de landbouwbestri jdingsmiddelen bestaande toelat ingen uit te breiden voor andere groente- of
fruitsoorten, komt binnen kort op de agenda
van de Tweede Kamer. Tommel: 'Ik adviseer u,
ga met het ministerie van VWS in debat en
kaart het probleem aan. En doe dat nu, nu het
toch in de Kamer aan de orde is. Mogelijk dat
deze uitbreidingsregeling ook voor uw bestrijdingsmiddelen kan worden doorgetrokken.
Ga naar Den Haag, laat uw stem horen.'

OVER SUIKER EN ZOETJES ...

hoe je met gif om moet gaan en (en dat is minstens zo belangrijk)
weet hoe je met mènsen om moet gaan. Zeker als het gaat om
kwetsbare groepen.'

PUNT VAN ZORG
Hij zette vervolgens uiteen wat het CTB doet en maakte daarbij
onderscheid tussen huishoudmiddelen ('hoe minder, hoe mooier')
en bestrijdingsmiddelen ('welke beslissing we ook nemen, er komt
ALTIJD bezwaar en beroep tegen'). Het
toelatingsproces voor bestrijdingsmiddelen is
Europees gestuurd. Daarnaast mag je nationaal
eisen stellen die bóven de Europese eisen gaan,
mits deze worden goedgekeurd door Brussel.
Dit komt m.n. voor bij landbouwmiddelen.
'Wat u vlak over de grens kunt kopen, mag u
soms hier niet gebruiken. Dat is ook voor ons
een punt van zorg. Ik weet bijvoorbeeld dat er
resistentieproblemen zijn met bruine ratten aan
de oostgrens van ons land. Wat het CTB daar
aan kan doen? Niets! Er moet immers eerst een
toelating gevraagd worden en er is niemand die
ons dat vraagt. Waarom niet? Elke aanvraag
kost een pallet papier aan dossiers, terwijl het

Hans Bronk, directeur van de NVRD
(Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement) volgde het betoog van Tom mei op
met een presentatie
over het werk van de
Opor Opleidingen.
De NVRD is 25 jaar
geleden nauw betrokken geweest
bij de oprichting
van de SVO en is
aandeelhouder
van de Opor. De
Opor
verzorgt
opleidingen in
de afvalbranche
en werkt achter
de
schermen
samen met de SVO aan de verdere optimalisering van lesstof, leerplannen en cle
formulering van nieuwe leerdoelen. 'Er
is een trend in de markt voor reinigingsdiensten in de richting van schaalvergroting en verticale integratie die ervoor
zorgt dat een steeds breder taakgebied
wordt bediend. Onze dienstverlening,
zowel door de private als de publieke
organen, wordt steeds meer kwaliteits-

gedreven. Stel die klan t centraal en
verminder de verzuiling door een
gezamenlijke aanpak tussen publieke
en private o rganisaties,' zo riep Bronk
op. Dat hij zij n 'roots' heeft in de
internationale marketing en sales,
verloochent zich niet. 'Van suiker
weet je als consument niet eens welk
merk je koopt. Het kan je ook weinig
schelen. Van zoetjes weet je dat wel
precies. Je kent de verpakking en
vaa k ook de prijs. Zo zou het met de
ontwikkeling van het 'product' dierplaagbestri jding ook moeten. Maak
van suiker zoetjes!'

VERDER OPTIMALISEREN
Het slotwoord was voor Jan de Bruine, voorzitter van cle NVO, die
aanslu itend ook de opening van het nieuwe trainingscentrum
verrichtte. Zijn toespraak werd ingeleid door Henk Scharp:
'Professionalisering van de branche juich ik vanzelfsprekend van
harte toe. Beide brancheverenigingen, NVO en AVO, komen daartoe
met goeie initiatieven. Iedereen die beroepsmatig werkzaam is in de
dierplaagbestrijding, zou zich moeten aansluiten. Dat is helaas nog
lang niet het geval. Ik spreek de hoop uit dat een krachtenbundeling
van de brancheverenigingen binnenkort tot de mogelijkheden
behoort, want een gespleten aanpak zou wel eens een rem op de ontwi kkelingen kunnen geven en dat
is jammer.' De Bruine toonde zich
een warm voorstander van aansluiting van de lessen op de
beroepspraktijk. 'Als je nu alleen
met houtvercluurzaming bezig
bent, moet je op grond van de
wet, ook in je opleiding alles leren
over wespenbestrijding en bruine
ratten. Dat is niet logisch. De NVO
pleit er clan ook voor om alleen de
nieuwe SVO-cursus 'Houtbescherming' verplicht te stellen voor diegenen die met houtrotverwekkenVervolg op pagina 7
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Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven
LedenNVO

Nederlandse Vereniging van
Ongediertebestrijdingsbedrijvcn

D

De Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven behartigt al meer dan 25 jaar
de belangen van zowel particuliere als (semi)overheidsbedrijven, die diensten verrichten of producten verkopen op het terrein van ongediertebestrijding en curatieve houtbescherming. Als
zodanig is de NVO ook gesprekspartner voor de
overheid en andere belanghebbende organisaties en
instanties. Voor meer informatie:
Secretariaat, Postbus 80523, 2508 GM te Den Haag
vanmeeteren@brabers.nl * www.ongedierte.nl

member of confederation of curopcan pest control a\socia1ion~.

cm,

De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (SVO) verzorgt opleidingen voor
iedereen die uit hoofde van zijn beroep of
functie te maken heeft met de wering en
bestrijding van dierplagen. Naast de basiscursus 'Bestrijdingstechnicus' die aansluit op het
EVM-vakbekwaamheidsdiploma, verzorgt de
SVO praktijkgerichte cursussen die punten
opleveren voor de naschol ing bij het EVM en

►
►

een aparte kennismakingscursus voor de eerste lijnsopvang bij gemeenten en dierplaagbestrijdingsbedrijven.
Bel voor inschrijfformulieren en nadere infor-
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matie mevrouw C.H. Louwers,
tel. (026) 339 75 02 .
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voor wering en bestrijding van dierplagen
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Houtsniplaan 1' , 6865 XZ Doorwerth
Postbus 18, 6865 ZG Doorwerth
Tel. (026) 339 75 02, fax (026) 339 75 09
E-mail info@svo-opleiding.nl
Internet www.svo-opleiding.nl

►
►

040 - 24 1 88 00
Alpha Protect
026 - 354 75 47
ARA Holding N.V.
076- 541 12 00
Anticimcx
0 I 62 - 48 38 00
Aventis Environmental Science
0297 - 28 06 66
Baycr B.V.
0492 - 36 42 92
Bisseling B.V.
030- 261 36 36
Browin B.V.
050 - 501 77 33
Bescon B.V.
0162- 67 22 67
Conserduc / Renofors B.V.
0342 - 45 54 55
Denka International B.V.
0180 - 42 63 88
Flexchemie B.V.
0524 - 5 I 20 53
Fonvi!Ie B.V.
0 I0 - 262 I0 00
Irado N.V
0032 - 14 442 270
Killgerm Benelux N.V.
050-501 1291
Lameijer-Exon
Lamon Bedrijfshygiëne B.V.
050 - 50 I I0 5 I
0172-43 35 14
Van Lierop Impregneerbedrijven B.V.
010-426 96 55
Fa. W. van Loon Internationaal
Mega-Des
0527 - 27 70 00
0575 - 52 20 30
Muraka B.V.
024 - 677 59 00
Nijmeegse Ontsmettingsdienst e.o.
043 - 35 I 08 38
Olischlager B.V.
Ongedierte Bestrijding Nederland B.V.
038 - 477 36 02
0162 - 67 22 76
Property Care B.V.
Ratvang Ongediertebestrijding
072- 58997 62
0528 - 22 93 33
Remmers Bouwchemie B.V.
Rentoki l Initia! B.V.
0800 - 736 86 54
040 - 286 37 99
Rido v.o.f.
Riwa B.V.
076 - 548 46 50
050 - 577 00 81
Aannemingsbedrijf Schipper & Meijerink
Ten Dijk Ongediertebestrijding B.V.
0571-29 13 76
0 I 13 - 63 97 60
Traas Ongediertebestrijding
Van Veldhuijzen-Boxmeer
0485 - 57 1I 86
0348 - 47 04 79
RUVOMA B.V.
072- 520 8028
Woodchcm B.V.
041 3 - 26 66 I 2
Zungo

NIEUW!

KENNISMAKING
Lesdag: 20 september 2002
Tota le kosten incl. lesmateriaal € 275,-

VLEERMUIZEN
Lesdagen: sept. en okt. 2002
Schriftelijke eindtoets: 10/10/02 en 7/11/02
Totale kosten incl. lesmateriaal € 1.025,-

STEENMARTERS
Lesdag: oktober 2002
Schriftelijke eindtoets: 7/11/02
Totale kosten incl. lesmateriaal € 570,-

MIDDENKADER
Lesdagen: december 2002
Tota le kosten incl. lesmateriaal € 885,-

HOUTBESCHERMING
Drie lesdagen+ schriftelijke eindtoets:
november 2002
Totale kosten incl. lesmateriaal € 1135,-

de schimmels bezig zijn.' De NVO is destijds
('72) opgericht met als doel kennisverbreding
en is één van de initiatiefnemers geweest om
enkele jaren later een eigen vakopleiding te
ontwikkelen. Dat werd de start van de SVO.
Nog steeds is de NVO nauw betrokken bij het
verder optimaliseren van het opleidingenaanbod. 'Dierplaagbestrijders anno 2002
moeten verstand hebben van wering en
bouwkundige aspecten. Ze moeten aangetroffen problemen èn oplossingen
rapporteren naar hun opdrachtgever.
Denk hierbij aan de nieuw geformuleerde criteria voor de KAD-standaardovereenkomst. Ook het in ontwikkeling zijnde Keurmerk Dierplaagpreventie van de NOA kent criteria
voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De NVO draagt hier aan bij door
kritisch mee te denken en deze ontwikkelingen actief te ondersteunen. '

•••••••••••••••
SVO ANNUAL AWARD
UITGEREIKT
Herman van Blaade ren , Thijs Zandbergen en
enkele andere coryfeeën uit de branch e gingen hem voor. Dit jaar is de SVO Award uitgereikt aan Jan de Bruine, voorzitter van de
NVO, SVO en (tot voor kort) directeur van
Muraka. De SVO Award is destijds ingesteld
als symbolische blijk van waardering voor
iemand die in belangrijke mate heeft bijgedragen aan d e ontwikkeling en groei van de dierplaagbestrijdingsbranche. Dezelfde Award is
inmiddels uitgegroeid tot een fel begeerde
onderscheiding die jaarlijks van eigenaar w isselt. Ooit begonnen in de vorm van een
medaille, is de SVO Award dit jaar voor het
eerst uitgereikt als houten beeldje. Als model
hiervoor heeft het sprookje van de rattenvanger van Hameln met de koperen fluit
gestaan.
Jan de Bruine ontvangt de SVO Award vanwege zijn tomeloze inzet voor kwaliteitsverbetering in het vakgebied. De Bruine maakt zich
sinds jaar en dag hard voor een gedegen opleiding die aansluit op de actualiteit en waar
ruimte is voor zowel kennisverbreding als
-ve rdieping. Zelf kent hij de opleiding 'van
huis uit'; hij was 25 jaar geleden namelijk
één van de eerste deelnemers aan de SVOopleiding B (Bestrijdin gsdeskundige). Later is
hij ook nog als examinator werkzaam geweest
voor de SVO. Cursuscoördinator Jan de Jonge
die de Award uitreikte: 'Terugkijken is niet
bepaald onze gewoonte, we kijken liever vooruit. Maar als je er h et eerste kwart eeuw op
hebt zitten, dan mag dat wel voor een keertje.
In onze strijd voor verbetering en vernieuwing van het vak is Jan de Bruine een con-

stante factor gebleken. Hij was er om een
eigen vakopleiding te promoten , hij kwam
met alternatieven toen we zochten naar
milieuverantwoorde vormen van dierplaagbestrijding en toen preventie een steeds nadrukkelijker rol ging spelen. Toen het thema voedselveiligheid nog lang geen 'item' was, was het Jan de
Bruine die pleitte voor meer aandacht voor hygiëne en
de risico's van kruisbesmetting. Hij deed dat op kleine schaal (in
zijn eigen bedrijf), maar ook op landelijk niveau als spreekbuis van
de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven.
Zijn inzet en zijn voortrekkersrol verdienen het om na 25 jaar eens
in het zonnetje te worden gezet. Jan d e Bruine is de terechte winnaar van d e SVO Award 2002.'

OVENVISJE BLIJKT
PAPIERVISJE TE ZIJN
Het ovenvisje blijkt in Nederland nauwelijks voor te komen. Tot
nu toe werden veel franjestaarten die aan het Kennis- &
Adviescentrum Dierplagen werden toegezonden gedetermineerd als de soort Thermobia domestica Packard, het ovenvisje.
In het blad Entomologische Berichten verscheen echter enkele
maanden geleden een artikel waarin onderzoekers
meedeelden dat de door hen
gevonden exemplaren niet
behoren
tot
de
soort

Thermobia

domestica

Packard, maar tot de soort

Ctenolepisma
longicaudatum Escherich. De beide
onderzoekers hebben deze
franjestaart de Nederlandse
naam papiervisje meegegeven. Nader onderzoek door
de entomologen van het
KAD bracht aan het licht dat
inderdaad de tot nu toe als
ovenvisje gedetermineerde insecten papiervisjes blijken te zijn.
In het volgende nummer van Dierplagen Informatie zullen we
over dit fenomeen uitgebreid berichten.
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