› Ingezonden

Nertsen houden? …
waar ligt de toekomst?
Saga Furs Young Potential Club,
Nieuwjaarsbijeenkomst
Dat de toekomst voor
pelsdierenhouderijen in
Nederland zorgelijk is, valt
helaas niet te ontkennen, maar
wat zijn de mogelijkheden
elders en waar moet je
rekening mee houden? De
Saga Furs Young Potential
Club (SYPC) denkt mee met
jongeren, die voor zichzelf
een toekomst zien als

Farmproject samen met Saga Furs

zelfstandig pelsdierenhouder.
Door ons uitgebreide

Marktupdate

internationale netwerk heeft

De 25 aanwezige jongeren werden eerst bijgepraat over de laatste marktontwikkelingen.
Het seizoen 2015/16 was niet het makkelijkste
seizoen. Voor de tweede keer in drie jaar tijd
halveerde de pelsprijs en kwam uit op het
laagste niveau in zeven jaar. Toch zijn er wel
degelijk positieve signalen, zo stegen de prijzen langzaam gedurende 2016 en is de
wereldproductie, ten opzichte van de piek in
2013, fors gedaald. Ook de start van het nieuwe seizoen was positief, zo noteerde de vossenverkoop prijsstijgingen tijdens de Saga Furs

Saga Furs een goed beeld
van de (on)mogelijkheden
voor de pelsdierenhouderij
wereldwijd. Als start van
een nieuw en uitdagend jaar
hebben Michiel Zoontjens,
Ron van Essen en Mark
Willems op 11 januari 2017

decemberveiling en lijkt Rusland weer terug te
keren op de kopersmarkt. De eerste nertsenverkoop in januari kon deze positieve trend
helaas niet voortzetten en de prijzen daalden
terug naar het niveau van juni 2016. Maar we
weten dat de belangrijkste afzetmarkt in China
zo vroeg in het seizoen nooit erg actief is en
dus zal de werkelijke trend van de nertsenmarkt dit seizoen tijdens de voorjaarveilingen
worden gezet. Saga Furs investeert ondertussen fors in de toekomst zowel in de faciliteiten
en service aan de koperskant, maar ook in uitbreiding van farmer service teams wereldwijd.

een informatieve en gezellige
nieuwjaarsbijeenkomst
georganiseerd. Op
het programma
stonden marktupdates,
farmcertificeringen, het doel
van de SYPC en een analyse
van de perspectieven van de
pelsdierenhouderij in andere
landen. Deze middag werd
georganiseerd bij restaurant
Keizerberg in Elsendorp.
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Initiatief SYPC

de pelsdierenhouder

› Ingezonden
SYPC
Vanaf de eerste kennismakingsbijeenkomst
op 21 juli 2010 tot en met heden, is de Saga
Furs Young Potential club bezig met het uitwerken van haar doelstelling: “Georganiseerde begeleiding van jonge ondernemers die
kansen zien als pelsdierenhouder in Europa”.
Inmiddels staan er 67 namen op de ledenlijst,
waarvan ook een aantal uit België en Ierland.
Een terugblik op de afgelopen 6 jaren gaf een
goed beeld van alle georganiseerde activiteiten, zoals studie reizen, selectie cursussen,
informatieve bijeenkomsten en bezoeken aan
het Finse veilinghuis. Helaas hebben we in
deze periode ook afscheid moeten nemen
van Sepp, de oprichter en grote initiator van
deze club. Het Saga Furs team in Nederasselt
is vastbesloten om door te gaan met een
ieder die zich oriënteert op een toekomst in
de pelsdierenhouderij. De jeugd heeft de toekomst en is dus ook ontzettend belangrijk
voor Saga Furs als verkoop organisatie.

Toekomstmogelijkheden
Na een korte pauze gingen de presentaties
verder over de toekomstmogelijkheden voor
een pelsdierenhouder in verschillende delen
van de wereld. Deze informatie is belangrijk
voor een ieder die de vraag: “Wil ik een toe-

komst als pelsdierenhouder?” met JA beantwoordt.
Een farm kopen in het buitenland lijkt de eenvoudigste weg, er zijn genoeg opties. Een
nieuwe farm bouwen in het buitenland
brengt al meer uitdaging op het gebied van
vergunningen en regelgeving. Maar het vinden van het juiste land en de juiste locatie is
de belangrijkste eerste stap. Er zijn zoveel
afwegingen die gemaakt moeten worden
voor een goede keuze, zoals: “wil ik emigreren of moet de nieuwe locatie ‘bereisbaar’
zijn?” “Kan ik volledig zelfvoorzienend zijn of
wil ik liever aanhaken bij een bestaande infrastructuur?” “Hoe zit het met politieke dreiging
en kostprijs per pels?” Al deze zaken zijn
besproken.
Allereerst werd een inkijkje gegeven in de
pelsdierenhouderij in Noord-Amerika met
voor- en nadelen tov Europa. De kansen zijn
daar zeker aanwezig, maar de kostprijs is
hoog en de investeringen lonen zich alleen
voor mensen die groot willen denken.
In Europa blijven heeft als voordeel dat alles
‘bereisbaar’ blijft, er is over het algemeen een
goede infrastructuur waar je bij aan kunt sluiten en een gunstigere kostprijs. De politieke
situatie binnen EU-landen zal echter altijd wat
instabieler blijven. Welke landen binnen Euro-

pa zijn het meest geschikt? In de presentaties
hebben we verder ingezoomd op de mogelijkheden in Finland, Polen en Spanje.
Er zijn perspectieven in verschillende landen,
overal met voor- en nadelen. Saga Furs is
actief bezig met het onderzoeken van die
nieuwe mogelijkheden. Welke stap je in de
toekomst ook voor ogen hebt, zorg dat je
jezelf goed oriënteert. Saga Furs heeft de
kennis en de mogelijkheden om samen met
jou een succesvolle toekomst tegemoet te
gaan. Wij gaan graag met jullie in gesprek.

Voerkeuken en pelscentrale
Keizersberg
Na het informatieve gedeelte bezochten we
de voerfabriek en pelscentrale van Keizersberg, waar we alles mochten zien en vragen.
De middag werd afgesloten met een heerlijk
diner bij restaurant Keizersberg, aangeboden
door onze gastheren en -dames. Familie Van
Deurzen hartelijk bedankt voor jullie gastvrijheid!
Ben je ook geïnteresseerd in de SYPC of wil je
meer informatie over de besproken onderwerpen op deze bijeenkomst, neem dan
contact op met Mark Willems via mark.willems@sagafurs.com

Rondleiding bij de Pelscentrale

Laboratorium van Keizersberg Voerkeuken

De eerste kennismaking in juli 2010

de pelsdierenhouder

Afsluitend diner bij Keizerber
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