•
••
Van een examenkandidaat ••
•
'Onlangs heb ik de cursus Gasmeetdeskundige GMl /04 met succes afgerond.
•
Deze cursus werd verzorgd door Musea Opleidingen (onder het motto: één •
meting is geen meting) en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het •
•
Dräger Opleidingscentrum. De examens, zowel het mondelinge als het prak•
tijkexamen, zijn afgenomen door KAD-EVM. Alhoewel het hier gaat om een
•
cursus die nog tamelijk nieuw is, heb ik het lesmateriaal en de manier waarop •
•
het gepresenteerd is door de docenten, als duidelijk en ' to the point ' ervaren .
•

NASCHRIFT
Als een zeecontainer nog een te
hoog percentage methylbromide
bevat, wordt soms een periode
van ventilatie geëist. Reders en
expediteurs zijn daar niet blij mee,
want vertraging in de haven kost
handenvol geld. In dat geval ka n
het KAD-EVM een contra-expertise uitvoeren. Han Karsenberg,
adviseur van het KAD-EVM, is als
gediplomeerd gasmeetdeskundige flexibel inzetbaar. Voor vragen
of informatie: (0317) 419660.

Zelfs voor iemand d ie geen ervaring heeft in deze branche, zoals ik zelf, was de
cursus interessant en uitstekend te volgen . Het is een goede zaak dat vooruitlopend op regelgeving va n het M inisterie va n VROM die, helaas nog steeds in
ontwikkeling is, deze cu rsus alvast beschikbaar is en daardoor
in de toekomst in de vraag naar gecerti ficee rde gasmeetdesEven weten·
kun digen kan voorzien.
de
eerstvolgende·
Afsluitend wi l ik graag een ieder d ie een bijdrage heeft
Musea-cursus
geleverd bij het totstandkomen en het geven van de cursus
Gasmeetdeskundige
bedanken voor hun professionele aanpak en succes
start op
wensen met he t vervolg va n de cursus.'
8 oktober 2004.

/~ Bnkker, Eurocoin Heinenoord

Herkomst en bestemming weten
Op 1 januari 2005 wordt in alle landen van de Europese Unie de Genera! Food Law van kracht. Deze algemene levensmiddelenwet verplicht alle bedrijven in de keten van levensmiddelen en diervoeders om hun processen te volgen en de herkomst en bestemming van grondstoffen, hulpstoffen en producten traceerbaar te
maken. De verordening is een raamwerk voor wetgeving in alle lidstaten. Afkomst, bewerking en bestemming moeten uit veiligheidsoverwegingen door de hele keten heen getraceerd kunnen worden. Het valt te
verwachten dat dit een zwaardere druk legt op de monitoring van plaagdieren. Tevens wordt eind 2005 een
nieuwe ISO-norm verwacht: de ISO 22.000 voor de agro-foodketen. Deze norm gaat in grote lijnen HACCP
en ISO 9001combineren.

ADR wijzigingen per 2005
Per 1 januari worden de regels voor het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen aangepast. Voor de
nieuwe voorschriften geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2005. DIERPLAGEN Informatie gaat hier
in een van de volgende edities dieper op in.
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Bell verbetert de Trapper 24/7
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De Trapper 24/7, een populaire, veelzijdige muizenval, is
onlangs op enkele punten verbeterd. Het klapmechanisme is
vernieuwd voor een betere vangkans. Ook naar de uitvoering
is gekeken: de muizenval is nu vervaardigd van stevig, duurzaam kunststof dat tegen een stootje kan zonder in stukken te
vallen. Zonder de val te openen, kan door het getinte deksel de
vangst bekeken worden. Meer informatie bij uw distributeur.

0
C

z

w

'"'
....
<(

0..

"'w
ëi

