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Benelux Pest 2009 groot succes
Donderdag 24 september 2009 vond in Zoetermeer de eerste Benelux Pest Control Exhibition
plaats, georganiseerd door Pest Control News. De beurs, die geheel in het teken van wering
en/of bestrijding van plaagdieren stond, trok 26 standhouders en ruim 300 bezoekers.

Van alle markten thuis
Geïnteresseerden konden hun hart ophalen , want praktisch al Ie
grote , vertrouwde en nieuwe ondernemingen waren vertegenwoordigd om de meest geavanceerde tech nieken en slimme
wetenswaardigheden te presenteren. Kortom, een leerzaam en
interessant eveneme nt, zo waren de reacties.
In de ochtend was er een goed bezochte lezing over bedwantsen door Annelies van Bronswijk , hoogleraar Gezondheidstechniek van de TU Eindhoven .
Uiteraard was ook het KAD van de partij, zowel met een stand
als met een 7-tal mensen van de vaste kern om bij te praten
en contacten te leggen . Ook het goed georganiseerde en
smakelijke diner gaf daar al le gelegen heid toe.

Op naar 2010
Hoewel de beurs het predi ca at Benelux draagt, was 92 % van
de bezoekers Nederlands. 5% kwam uit België en 3% uit de
rest van de wereld (met name Engeland).
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Wering van muizen is net zo
belangrijk als de bestrijdin g
ervan .
MuisStop is een niet giftige
weringpasta, die allerlei ongedierte de toegangswegen

De stands werden al vanaf de vroege ochtend vaak en langdurig bezocht en er zijn goede contacten gelegd . Er was een
positieve, open sfeer en de reacties waren ronduit positief. De
beurs zal dus zeker een vervolg krijgen en deze is gepland op
donderdag 30 september 2010. De locatie is nog niet bekend , want hij zal in 20 10 alleen maar groter worden, zo is de
verwachting .
Rinus van Zanten , nog maar net met pensioen na een
succesvolle carrière bij Killgerm , tekende voor de organisatie.
Heeft hij nog goede voornemens voor de Benelux Pest beurs in
2010?
Rinus: " We gaan zorgen voor meer standruimte, we willen
zowel in de ochtend als in de middag een lezing plannen en
de tijdsduur tussen het einde van de beurs en het happy hour
(dit jaar genereus gesponsord door Michel Wimmers van Bayer,
red.) iets kleiner maken." We kijken er naar uit!

naar uw voorraden verspert.

• Bevat géén giftige substanties • Bevat geen oplosmid delen • Gebruikersvriendelijk • Flexibel • Eenvoudig aan
te brengen met een kitpistool • Weerbestendig, dus
binnen én bu iten toepasbaar • Blijft niet plakken én is
overschilderbaar!
MuisStop voor afdichting van gaten, naden en kieren e.d.
Wij of uw ongediertebestrijdi ngsbedrijf kunnen u
informeren . Distributeurs Riwa & Edialux.

voor meer informatie: Q-chem BV
Mosselaan 116 - 1934 RD Egmond a/d Hoef
072 520 72 85 - www.qchem.nl
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