
Uitnodiging

Koepelgevangenis in Breda

20 september 2018

BENELUX
SMEEROLIECONGRES



Graag nodigen wij u uit voor het Benelux Smeeroliecongres
dat gehouden wordt op

donderdag 20 september 2018
van 9.15 uur - 17.30 uur

voormalige Koepelgevangenis
Nassausingel 26 in Breda

Een inspirerende dag, bedoeld voor iedereen die in België en Nederland ac0ef is
in het onderzoek naar en de ontwikkeling van smeermiddelen, dan wel in de
produc0e of verkoop van smeermiddelen. De organisa0e is dit jaar in handen
van de VSN.

De commissie is erin geslaagd een breed programma samen te stellen waarin tal
van branche gerelateerde onderwerpen de revue passeren.

Naast het boeiende programma is er deze dag ook ruim de gelegenheid uw
collega’s uit de branche te ontmoeten.

Kosten
Mede dankzij de sponsoren zijn de kosten van deze dag (inclusief lunch en
consump0es) voor leden van de VSN, de LAB en de BvM € 150,– per persoon
(excl. BTW). Niet-leden betalen een bijdrage van € 200,– per persoon (excl.
BTW).

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor het congres door het bijgevoegde
antwoordformulier te retourneren aan het secretariaat van de VSN
(clock@nvg.nl).

Na uw aanmelding ontvangt u in de loop van september een beves0ging met
daarbij een routebeschrijving en de factuur voor de kosten van deelname.



                                    Programma

08.30 uur Ontvangst

09.15 uur Opening

09.20 uur ‘Harry’s Lube Circus’ door Harry van Leeuwen (BvM)

10.05 uur ‘How lubricants help to improve machine efficiency’ door
Robert Ian Taylor (Shell Global Solu0ons UK) [in english]

10.50 uur Koffiepauze

11.20 uur ‘Polypropylene – A Grease Technology for Energy Efficient
Lubrica0on’ door René Westbroek (Senior Development
Engineer, Axel Chris0ernsson B.V.) [in english]

12.00 uur ‘FuelsEurope Vision 2050, a pathway for the evolu0on of
the refining industry and liquid fuels’ door Liesbeth
Jansen (Industry Liaison Officer, Kuwait Petroleum
Research & Technology)

12.30 uur Aperi0ef en lunch

14.00 uur ‘Waarom produc0e bij ona�ankelijke blenders belangrijk
is’ door Mar0ne Union (Commercial Director, VLS-Group)

14.35 uur ‘E-Mobility - What does the future look like’ door Nadia
Bha1 (EMEA Market Manager, Infineum) [in english]

15.10 uur ‘Wat ondernemers kunnen leren van criminelen’ door
John van den Heuvel, misdaadverslaggever

16.00 uur Afslui0ng

16.00 – 17.30 uur Borrel
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