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25-JARIG JUBILEUM
PELSDIERENHOUDERS
CONTACTDAG
Saamhorigheid duidelijk voelbaar
Op 21 september jl. kwam voor
de 25ste keer de Nederlandse
nertsenhouderij weer bijeen
tijdens de Pelsdierenhouders
Contactdag te Venray. Door
de vervelende politieke/
juridische situatie waarin
de pelsdierenhouderij
momenteel verkeert,
hadden enkele kleinere
standhouders het dit jaar af
laten weten. Gelukkig waren
veilinghuizen, voerfabrieken,
machine- en andere
farmequipment leveranciers
en adviesbedrijven wel
allemaal van de partij. Dit
werd door alle aanwezigen
zeer gewaardeerd omdat,
eerlijkheidshalve, het woord
Contactdag in plaats van Beurs
nooit eerder zo toepasselijk
was.

Jacqueline Manders,
PR & Communicatie
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Het was dan wel een jubileumjaar maar echt
iets te vieren had niemand. De organisatie
had haar voelhorens hier en daar uitgestoken en uiteindelijk besloten om toch niet te
kiezen voor een gratis door de evenementenhal aangeboden kleurrijke ballonnenboog
bij de ingang of (uiteraard tegen betaling)
dames met hoepeljurken vol met champagneglazen. Dan toch maar liever niemand irriteren dan een enkeling enigszins teleurstellen. De reacties daarop varieerden van
“helemaal terecht” tot “jammer nu kan het
nog, we zijn nog niet weg”. Ondanks het feit
dat in elk gesprek de huidige situatie waarin
de sector zich nu bevindt wel even
genoemd werd, was de sfeer toch heel
goed. Iedereen kent elkaar door de jaren
heen inmiddels wel en samen delen helpt.
Wie weet waren vooral diegenen aanwezig
die nog volop proberen om de komende
jaren zo goed mogelijk te scoren. De sector
mag er apetrots op zijn dat zij het elk jaar
gezamenlijk weer voor elkaar krijgen om alle
leveranciers, pelsdierenhouders en belangstellenden bijeen te brengen. De grootste
standhouder sinds jaar en dag, Henk Vliek,
omschreef de dag heel treffend: “Zakelijk
gezien was deze dag voor mij niet interessant, dat wist ik eigenlijk van te voren al wel,
maar het was wel heel gezellig. Heb de dag

goed volgepraat en had uiteindelijk nóg tijd
te kort. Iedereen wil wel even een praatje
maken.” Zijn Scandinavische leveranciers en
ook die van collega’s hadden toch weer de
moeite genomen om met een hele lading
machines af te reizen naar Nederland. Zij
werden dinsdag en woensdag in een mum
van tijd gelost en door de heftruckchauffeurs van de evenementenhal in no time op
de juiste plek gezet. Iedereen is inmiddels
door de wol geverfd en alles verliep voorafgaand aan de beurs op rolletjes. Boven de
door de evenementenhal geleverde gratis
stands stond keurig de naam van het betreffende bedrijf.
Bedrijven die zelf een stand bouwen zorgen
elk jaar voor een extra professionele touch.
De drie veilinghuizen hadden er allen voor
gezorgd dat zij de allernieuwste bontverwerkingstechnieken konden showen. Combinaties met stof, leer, kant en zelfs staal verwerkt in meerdere kleuren en zelfs in 3D.
Creativiteit met bont maar ook de duurzaamheid van dit prachtige materiaal werd
daarbij onderstreept. Kopenhagen Fur had
vanwege het 25-jarig jubileum een pelzenen fotowedstrijd georganiseerd. Diverse
pelsdierenhouders hadden grappige, verrassende, mooie foto’s ingestuurd. Een viertal
foto’s viel in de prijzen. Daarnaast had KF

de pelsdierenhouder

› Public Relations

Winnende foto van de fotowedstrijd.

een pelzenwedstrijd, waarbij ook 3 prijzen
werden uitgereikt.
De winnaar van het bontbeertje voor de
mooiste foto was Bertus Blom, de 2de prijs
was voor Lyon Hutten, de 3de prijs voor
Harry Hendriks en de 4de prijs voor Afra
Knijnenburg. De winnaar van de pelzenwedstrijd, Sipke Storteboom, won een mooi tasje
van nertsenbont. De 2de prijs was voor Arjan
Oosting en de 3de prijs voor Marina Rutten.
Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs
in ontvangst mogen nemen.
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In diverse stands kon men (alleen die dag)
mooi (af)geprijsde bont accessoires aanschaffen, of gratis relatiegeschenken ophalen
variërend van ballonnen, pennen, t-shirts,
een zaklampje of een lekkere verse vis!
Team Fur Life, dat dit jaar voor het eerst met
groot succes veel geld ophaalde voor hersentumoronderzoek en op 8 september de
Ventoux daarvoor beklom, greep haar kans
om nieuwe zieltjes te winnen voor 2018. Zij
kregen daarvoor een mooie hoek tot hun
beschikking.
Zoals elk jaar zagen we ook weer diverse
buitenlandse bezoekers. Langzamerhand
behoren bijvoorbeeld de Italianen tot onze
vaste gasten. Vluchten van Milaan naar het
dicht bij Venray gelegen Eindhoven of
Weeze bieden hen de mogelijkheid om voor
1 of 2 dagen heen en weer te vliegen. Ook
onze zuiderburen en een groepje Scandinaviërs en Polen zijn elk jaar van de partij. Het
walking dinner kwam na een vermoeiende
beursdag minder uit de verf maar zittend
genoten alle aanwezigen even goed van een
heerlijk diner met een lekker drankje.
De jaarlijkse Contactdag was dit jaar vooral
een dag van ontmoetingen, gesprekken en
samen zijn. Dank aan alle standhouders die
deze gezellige dag voor de 25ste keer
mogelijk maakten!

Contactdagdeelnemers 2017
ABAB Accountants & Adviseurs,
C.B.M. Handel in Pelterijen B.V.,
Coöperatieve Federatie van
Edelpelsdierenhouders, Flevo
Animal Nutrition B.V., FURlab,
Geling Advies, Inlevercentrale
B.V./Kopenhagen Fur, Ipves
technische service B.V., Keizersberg Diervoeders B.V., Leeyen
farm equipment B.V., Lifarma
B.V., Möller Pelse and First Class
Mink Consulting IVS, M. Mulder
B.V., NAFA Europe B.V., Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders, Norpol SP.z.o.o.,
Pamutec A/S, Pecon B.V., Rademakers Fur & Fashion, Remie
FJA LLP, Sagafurs Holland B.V.,
Sleegers Farm Equipment, Termaat handel.mij, United Vaccines Inc., Henk Vliek Techn. Service (Frakoo, Hedensted,
Minkpapir), Vogels Farm Equipment B.V., JL Wire Mesh Ltd.,
Z.P.B. Europa B.V
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