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HERNING 2017
ONTMOETINGSPLAATS
Internationale beurs en pelzenshow
Van 29 maart t/m 1 april kon men weer terecht op de Internationale pelsdierenhouderijbeurs / pelzenshow
in Herning, Denemarken. Een verrassende optimistische sfeer zorgde voor een goede stemming bij zowel
bezoekers als standhouders. De sector klimt langzaam uit het diepe dal van overproductie, met als gevolg
lage opbrengstprijzen. Diverse Nederlanders genoten van de prachtige pelzenshow en de vele stands. Ook
de moderne flitsende modeshow in de vorm van een pro-bont protestmars, inclusief protestborden en
toeters en bellen, deed de aanwezige nertsenhouders zichtbaar plezier.
Gelukkig weer offertes
uitschrijven

Jacqueline Manders,
PR & Communicatie
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Een rondje langs de standhouders doet ons
begrijpen waarom de sfeer anders is dan
vorig jaar. Jos Vogels: “Vorig jaar waren we
hier natuurlijk ook. Als leverancier moet je
hier wel zijn, maar onze verwachtingen
waren toen (terecht bleek al snel) niet hoog
gespannen. De bezoekers kwamen wel,
maakten ook gezellig een praatje en een
enkeling nam nog een brochure mee. Animo
om te investeren in nieuwe machines proefden we toen logischerwijze niet echt. De
Nederlanders verdienden met hun kostprijs
misschien nog wel iets maar in veel andere
landen was dat al helemaal niet het geval. Dat
voelt nu anders. De prijzen trekken langzaam

een beetje aan en men heeft het idee dat de
voorraden aan het ‘opdrogen’ zijn. Ik kan nu
samen met mijn zoon, inmiddels is hij nu ook
officieel ingestapt en tot ‘directeur’ gebombardeerd, gelukkig weer wat offertes uitschrijven.”

Grote pelzenshow
Collega’s/concurrenten Ruud van Meerveld
en Henk Vliek zijn ook aanwezig en bevestigen dat de beurs levendiger is dan vorig jaar.
Zij geven aan dat het vaak elk jaar dezelfde
Nederlanders zijn die de moeite nemen om
helemaal naar Herning te rijden. Zij staan
geïnteresseerd gebogen over de meest
prachtige pelzen die men zich voor kan stellen. De prijswinnende pelzen liggen, tussen
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de vele inzendingen, met opvallende rozetten
uitgestald op de lange tafels. De puntentelling
wordt bestudeerd. Cees Groen en zoon Maurits verbazen zich in eerste instantie over de
Black velvets. Heel kortharig maar open en
zonder de zijdeachtige glans. Tot blijkt dat
deze uit 2013 zijn en het verschil moeten
aangeven met de naastgelegen pelzen uit
2016. Hilariteit over de kwaliteitsverbetering.
Overduidelijke vooruitgang en gespreksonderwerp van velen.

Veel nieuws of toch niet?
Verandert er eigenlijk veel in de sector en zijn
er nog nieuwigheden op de beurs? Daarover
zijn de meningen verdeeld. De informatie die
je in de wandelgangen opvangt is afhankelijk
van hoe actief men alles op de voet volgt en
hoe geïnteresseerd men is in nieuwe technieken, nieuwe machines, of men wel of niet zelf
pelst etc. De antwoorden variëren dan ook
van “eigenlijk niet zo veel” tot ”ja voor mij
wel”. Vorig jaar kon ik niet dus, heb ik bijvoorbeeld de introductie van de nieuwe FIX-3
gemist.” Natuurlijk beantwoordt elke standhouder mijn vraag overtuigend met ja. Zo
horen we bij drie verschillende leveranciers
bijvoorbeeld een aantal aanpassingen aan en
de verschillen tussen de diverse opspanmachines en pelsplanken.
De opspanmachine van Jasopan, de T5 maxi
stretch, is volgens de ons bekende standme-
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dewerker Ruud van Meerveld ‘natuurlijk’ de
beste. Te midden van een scala aan lichtblauwe, alleen al door de kleur zeer herkenbare,
machines legt hij uit dat de pels onderaan
stevig wordt vastgezet met folie en van neus
tot staart uniform en efficiënt wordt opgerekt.
De machine meet de individuele pelzen en
maakt automatisch een juiste inschatting van
de te gebruiken kracht tijdens het spannen.
Het heeft geen zin om een pels die de volgende maat toch niet haalt tot het uiterste op
te rekken. De XL plank, easy off board, verwijdert de pels snel en gemakkelijk en heeft
een magnetische chip die herkend wordt
door de machine waardoor de opgerekte
pels ook nog eens keurig wordt verwerkt in
de statistieken. De luchtkanalen garanderen
dat de pelzen effectief en gelijkmatig drogen
met een extra lengte van 10 mm ten opzichte
van dichte planken. De plank is 12 cm langer
en geschikt voor alle systemen. Volgens hem
het meest goedkope systeem met het beste
resultaat. De statistieken blijken perfect te
kloppen met de latere gegevens van de veiling. In het maar liefst 96 pagina’s tellende
dikke boek van de betreffende firma zegt een
van de gebruikers: “Je hebt pas echt iets aan
de machine als hij de pels zover oprekt dat
deze daadwerkelijk in een volgende klasse
terecht komt. Deze kan dat. Hebberigheid of
gebrek aan ervaring zorgt er bij medewerkers
soms voor dat pelzen verloren gaan. Bij deze
machine is dat aanwijsbaar minder het geval.”
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Pamutec

Pamutec is duidelijk herkenbaar aan de
groen/gele kleur. Dit jaar voor Pamutec
nieuw te zien op de beurs is de apparatuur
die ervoor zorgt dat de pelzen volautomatisch voor je neus verschijnen om ze op te
spannen. Werken met PAMU T-MAX 1500 is
volgens de documentatie beter voor uw
gezondheid omdat de machine het u
mogelijk maakt om gedurende het hele
proces te blijven waar u bent en de pelzen
te bevestigen zonder zwaar lichamelijk tilwerk. Een motor zorgt ervoor dat de planken automatisch vóór u worden geplaatst.
Pamutec werkt niet met folie maar met een
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eenvoudig te bevestigen kunststof klem.
Gedurende het hele droogproces worden
de huiden gestrekt en de klem houdt de
huid goed op de plaats waardoor geen
krimp ontstaat. Bovendien betekent dit
minder werk doordat hoezen overbodig
zijn. Effectieve circulatie van de lucht onder
de huid door middel van vele kleine luchtkanalen waardoor de pelzen volledig drogen van kop tot staart. Het strekken van de
huiden start pas wanneer alle huiden zijn
gemonteerd waardoor het monteren veel
makkelijker wordt omdat deze dan niet
onder spanning staan. Elke plank is opgebouwd uit zes afzonderlijke delen die uitge-

vouwen worden wanneer zij door luchtdruk
worden geactiveerd. De lengte van de plank
kan worden verhoogd met 20 cm gelijkmatig verdeeld over de bovenkant en onderkant. Dat zorgt voor een regelmatige
oprekking van de huid in plaats van oprekking van een specifiek deel, waardoor het
risico van schade aan de huid geminimaliseerd wordt. De Pamutec folder geeft aan
dat 10-15% van de huiden terecht komt in
een hogere klasse dan voorheen. “Dit geeft
u betere prijzen bij verkoop van de huiden.”
Samen met een Nederlandse ervaringsdeskundige leg ik mijn oor te luister bij het
merk waarvoor Henk Vliek in Nederland
dealer is met de herkenbare kobaltblauwe
kleur Minkpapir. Natuurlijk volgt ook hier
een uitgebreide enthousiaste toelichting
over hun FIX-3. De Fix3 Pinning Machine
wordt dit jaar getest en volgend jaar op de
markt gebracht. Een nieuwe methode
zorgt ervoor dat de pelzen tot tweemaal
toe opgerekt worden. Conventioneel en,
nieuw nu, ook ‘verdeeld over de huid’
waardoor extra lengte verkregen wordt. De
machine heeft meer trekkracht terwijl de
software daarover een betere controle
heeft, elke cm telt. De machine is bovendien gebruikersvriendelijker gemaakt en
veiliger voor de ‘bestuurder’. De pelzen
worden steeds langer dus hun planken
ook. Was de FIX-2 al 2 maten langer dan
de houten planken, de FIX-3 is maar liefst
3 maten (19 cm) langer. Hij noemt het vol
trots de grootste en lichtste plank op de
markt. De huid wordt bevestigd zonder
het gebruik van nietjes en de ovale vorm
zorgt ervoor dat de FIX-hoes de pels op
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Met gezond verstand doorgaan

zijn plaats houdt. De staartverspreider
zorgt ervoor dat er minder kruipende en
opstaande staarten voor komen. Het
mechanisme om de pelzen eraf te halen is
ook weer uitgebreid. Kon men de FIX-2
alleen dunner maken, de FIX-3 kan met
een kliksysteem ook smaller gemaakt worden waardoor de pelzen makkelijker te
verwijderen zijn. Een kind kan de was
doen. De nieuwe snuithouder reduceert
het beschadigingsrisico. De voet is vergroot en verbeterd en de planken hebben
grotere ventilatiegaten waardoor er 30%
meer lucht doorheen gaat waardoor de
droogtijd, weliswaar afhankelijk van het
klimaat in de droogkamer, weer versneld
en verbeterd wordt. De voorzijde is dicht
gemaakt waardoor er minder luchtverlies
is. De digitale klok licht op wanneer de
droogtijd erop zit. Om de aanschafkosten
van dit volledig nieuwe systeem enigszins
te spreiden, kan men om te beginnen een
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nieuwe arm op de FIX-2 bevestigen waardoor beide planken tegelijkertijd gebruikt
kunnen worden. Daarna kan men alsnog
later overstappen op nieuwe droogkarren.
Bij alle drie de systemen zorgt een transportband of carrousel ervoor dat altijd een
plank met vel klaar staat voor de bestuurder
van de opspanmachine. Alle drie de standhouders zijn begrijpelijkerwijs overtuigd van
hun systeem en het is aan de nertsenhouders om alle verschillen naast elkaar te leggen en een persoonlijke voorkeur te kiezen.
Ook de bijbehorende droogkasten/trolleys
met hun timers, luchtverdeling, luchthoeveelheid, transportsystemen en andere specificaties worden uitvoerig geshowd en
toegelicht.

Lucht is duur
Wel degelijk echt nieuw tussen alle lichtblauwe machines van het reeds genoemde
merk is de insnijmachine met bodyhaak in
één, nl. de onthuidtoren. Dit betekent in
praktijk één machine minder. De verrassende uitspraak van de standmedewerker
“lucht is duur” verwijst naar de keuze voor
elektrisch aangedreven messen.
Stroom(energie)verbruik per nerts is minder, de machine gaat langer mee en maakt
ook nog eens veel minder geluid. De elektrische messen zorgen ervoor dat niet meer
met de hand aan de pelzen getrokken hoeft
te worden en voorkomen dus elke lichamelijke belasting. De machine is door haar
extra vermogen en nieuwe techniek zelfs
geschikt voor de grootste reuen. Bovendien
kan heel snel gewisseld worden van reuennaar tevenpelzen. Mocht u het niet meteen
allemaal begrijpen, natuurlijk organiseert de
betreffende leverancier ook gratis trainings/
themadagen.

Mocht je het pelzen uitbesteden en minder
geïnteresseerd zijn in bovengenoemde
machines, dan nog is in Herning voldoende te zien. Wil je alle stands bezoeken en
uitvoerige toelichting krijgen op alles wat er
te zien is, dan heb je aan drie dagen niet
genoeg en ga je huiswaarts met een tas vol
brochures en visitekaartjes. Op beurzen
hoorde ik vroeger in Hardenberg, Gorinchem, Den Bosch, Borne of bijvoorbeeld
Venray wel eens de opmerking: och die
nertsenhouders hoeven verhoudingsgewijs
maar weinig te investeren. Je bouwt goedkoop een paar sheds, koopt fokdieren en
huppakee voeren maar. Inmiddels zijn de
vroegere eenvoudige sheds vaak vervangen
door dubbelrijige kwaliteitssheds, stallen of
kassen en in Herning staat een kapitaal aan
prachtige voer,- pels-, meet- en bijvoorbeeld schoonmaakmachines. De nieuwe
voermachine met een capaciteit van 2000
liter en 44 PK kost bijvoorbeeld € 37.825,-,
de nieuwe insnijmachine T4 XL € 19.585,-,
de nieuwe loutermethode de body drum XL
voor 300 reuen of 450 reuen/teven €
17.555,-. En dan hebben we het nog niet
over de prijs van goede fokdieren. Elk jaar
zijn er weer nieuwe ontwikkelingen.
Natuurlijk heel begrijpelijk dat Nederlandse
nertsenhouders (zonder opvolgers of zonder plannen om naar het buitenland te
gaan) hier heel anders rondlopen dan
anderen. Hoe ga je om met de bekende
kreet ‘stilstand is achteruitgang’ in een sector die per 2024 verboden wordt. Een van
hen was hier heel duidelijk over: “Het moet
wel leuk blijven maar je moet natuurlijk niet
je kop in het zand steken. Met gezond verstand doorgaan met die zaken die noodzakelijk maar wel verantwoord zijn.”

Voorbeeldshed
Iets verderop staat een voorbeeldshed
opgebouwd waarvan het dak van het linkerdeel bestaat uit wit PVC doek en het
rechter deel uit grijze dakplaten. Een duidelijk verschil in lichtopbrengst. Op mijn
vraag naar informatie wordt als de wiede-
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weerga een specialist gezocht die mij alle
indrukwekkende voordelen kan uitleggen
van dit ‘geweldige’ doek. Het is makkelijk
aan te brengen en gaat 15 jaar mee.
Belangrijker: je krijgt er rustigere dieren
door die beter paren. Sneeuw glijdt er af en
tijdens warm weer kan het temperatuurverschil oplopen tot wel 6°C minder warm.
Het is niet alleen prettiger voor de dieren
maar ook fijner werken voor hun verzorgers. Wanneer ik opper dat 15 jaar voor
Nederland, gezien de situatie, erg lang is en
het doek misschien daarom duur, antwoordt hij dat het wel een snelle vervanger
is voor kapotte asbestdaken die verplicht
vervangen moeten worden voor, let wel,
weer dat bekende jaartal 2024! In diezelfde
sheds zien we diverse typen rennen. De
platte rennen of de normale horizontaal
gekoppelde rennen voor 2 (of 5) dieren, de
verticaal gekoppelde rennen voor 4 dieren
of (vooral de in Denemarken gebruikte)
rennen met een schuine achterwand voor 3
dieren. In de verticaal gekoppelde rennen
zien we ook een voorbeeld van een extra
nachthok in de bovenren met een transparante voorkant.
Dat Jan de Rond jaren geleden iets in gang
gezet heeft dat langzamerhand onmisbaar
aan het worden is zien we overal op de
beurs in diverse varianten. Drinkwater in het
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nachthok voor de pups geeft duidelijk betere resultaten. In het nieuwe WelFur programma kan men ook alleen 100 punten
halen, verdeeld over de drie periodes, als
men drinkwater in de buurt van het nachthok aanbiedt. In het kader van dierenwelzijn weegt dit dus heel zwaar. In de overgangsperiode, wanneer de moeder minder

melk gaat geven, en de drinknippel achter
in de ren nog te ver weg zit, hebben sommige pups duidelijk behoefte aan water.
Ook in deze sheds op de beurs zien we
drinkwater in (de buurt van) het nachthok.
Naast de gewone kwaliteits-drinknippel
zien we hier, omdat het maar voor een
korte periode in het jaar is, 2 zeer betaalba-
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re simpelere uitvoeringen. Een waterbakje
met een slangetje eraan dat leidt naar een
extra waterleiding aan de achterzijde van de
ren of een plastic buisje bevestigd aan de
klep aan de voorzijde van de ren met
onderaan een drinknippel. De een gaat voor
duurzaam, de ander voor goedkoop en
gemak. De klant is koning.
Aan de overkant van het gangpad zien we
nieuwe nachthokinrichting in de vorm van
een houten blok waarin aan de bovenkant
een cirkelvormige uitsparing gemaakt is in
de vorm van een nest. In de houten blok is
een sleuf gefreesd voor een opstaand
plaatje als nestverkleiner.

Digitale informatie
De liefhebbers van digitale snufjes kunnen
(bijvoorbeeld voor diverse groepen fokdieren) terecht bij FarmGain. “Gain Online”
biedt accurate en gedetailleerde informatie
over je voer-, water- en medicijngebruik op
de farm, evenals een overzicht van beschikbare kooien, de dierenlocatie, geslacht,
type en fokkerijgeschiedenis. Een zeer
internationaal modern georiënteerde nertsenhouder/ondernemer liet ons jaren geleden (toevallig ook in Herning) op zijn tele-
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foon al trots zien hoe zijn medewerkers aan
de andere kant van de wereld bezig waren
op de farm. Gain Online presenteert nu op
de beurs ook een systeem waarbij uw
mobiele telefoon onmisbaar wordt. Deze
geeft een overzicht van uw werkzaamheden en herinnert u aan dagelijkse klusjes.
Daarnaast is het gemakkelijk om informatie
via de app of de barcode te updaten. Op
die manier worden geen taken vergeten en
kunnen prioriteiten beter vastgelegd worden. Alle handelingen inclusief bijvoorbeeld
nauwkeurige medicatie kunnen per nertsenren worden vastgelegd. Ziekte-uitbraken of andere belangrijke zaken zullen
meteen opvallen.
In de rennen hangen eenvoudige gazen
platforms die bij nader inzien dienst doen
als weegschaal. Al heeft Jan de Rond
onlangs bewezen dat lengte zeker zo
belangrijk is naast het gewicht van de dieren, ook de bodyscore, blijft een waardevol
hulpmiddel bijvoorbeeld tijdens de dracht
en zo ziet u bijvoorbeeld op uw vakantieadres op het strand of uw nertsen op het
juiste gewicht zijn. Zijn verhaal eindigt
uiteraard ook hier met een mooie brochure
en een filmpje waarin via aanschouwelijk

onderwijs de snelle en betrouwbare rapportage wordt bevestigd. Hij wijst ook op
apparatuur waarmee het water-, en voerverbruik op de farm gemeten wordt. “U
kunt altijd uw gegevens invoeren, zelfs als
er geen netwerkverbinding is. Gain Online
vereist geen software-installatie, geen
onderhoud en geen back-ups. U beschikt
altijd over de meest recente versie.” De
meningen van de aanwezige nertsenhouders zijn hierover duidelijk verdeeld. De een
vindt het onzin en een duur speeltje: “ik
weet toch wel hoe mijn voerverbruik is”, de
ander vindt het interessant en ‘de toekomst’. De standhouder is natuurlijk heel
duidelijk: “u kunt niet zonder!”

Interessant en gezellig
Tijdens de gezellige gesprekken in de wandelgangen met landgenoten verwijst Toon
van Son me naar de stand van Westcoast.
Hij is namelijk enthousiast over een toevoe-
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ging aan de handschraapmachine voor het
schrapen van beschadigde vellen. De nieuwe jonge directeur Martin van Vogels Farm
Equipment legt uit dat op de machine een
elektrisch cirkelvormig mes geplaatst is.
Met behulp van dit mes worden dikkere
lagen vet en vlies van het vel handmatig
voorzichtig weggesneden. Vooral handig
bijvoorbeeld voor de nek van de wat taaiere
breeders. Hierdoor wordt de pels soepeler

en krijgt hij meer lengte. Een filmpje
demonstreert uitvoerig de werking van het
mes. Ondertussen wordt u in de stand
voorzien van heerlijke vers gezette koffie en
lekkere bonbons. Klanten worden overal in
de watten gelegd. Ton Jacobs en zijn echtgenote genieten zichtbaar van hun uitje.
Ton: “De boog kan niet altijd gespannen
zijn. Ik wilde eigenlijk plastic platen bestellen voor op mijn pup-verzetkar. Nu neem ik

ze zelf mee naar huis. We zijn er nu toch.`
Hij vertelt inhoudelijk wat hij afgelopen jaar
gedaan heeft om zijn fokdierenbestand te
verbeteren en over zijn verwachtingen voor
het komende seizoen. Ton heeft zijn
arbeidsvreugde en motivatie duidelijk nog
niet verloren ondanks de tegenslagen van
afgelopen jaren. `Wij zijn hier niet alleen
functioneel maar vinden het ook héél
gezellig.” Op de achtergrond horen we toeters en bellen en trekt de kar voorbij met
professioneel dansende pro-bont demonstranten uitgedost in heel kleurrijk bont.
Ton: “Kijk prachtig, dat kunnen wij ook hè!”

Niet nieuw, wel functioneel
De families Hutten en Meijer genieten ook
zichtbaar van hun drankje op het terras. Op
mijn vraag of hij iets nieuws in de hand
heeft reageert Hans Hutten: “niet nieuw
maar wel functioneel.” Tijdens de NVWAcontroles ging het regelmatig over het feit
dat de nertsen het stro soms zo snel uit het
nachthok kwijt zijn. De betreffende rubberen sluipgatsluizen zorgen er volgens hem
voor dat veel van het stro niet mee naar
buiten genomen wordt naar de ren maar
achter blijft in het nachthok. Daarnaast
blijkt het goed te werken tegen tocht.
Nieuw is in ieder geval wel de laatste bont-
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mode die te zien en te koop is in diverse
stands. Vooral de betaalbare bontknuffeltjes
en tassenhangers vliegen als zoete broodjes over de toonbank.

Ontmoetingsplaats voor pelsdierenhouderij wereldwijd
Directeur Wim Verhagen van de NFE/United
Vaccines gaat niet hoofdzakelijk naar Herning voor dit soort kleine snuisterijen of
grote nieuwe machines. Hij heeft afspraken
met (Nederlandse) standhouders, (internationaal) geïnteresseerden of afnemers van
vaccin, met verzekeraars, met Europese
collega’s of gewoon om de sfeer binnen de
sector te proeven. Herning is een ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is
bij de pelsdierenhouderij wereldwijd. Informatie wordt uitgewisseld en contacten (in
ons geval ook met diverse standhouders in
verband met het 25-jarig jubileum van de
Contactdag in september) verstevigd. Herning zelf is gedurende deze drie dagen ook
volledig in de sfeer van Fur. De verdeeldheid binnen Europa wordt wederom bevestigd door de vele aankondigingen van de
beurs, zelfs op parasols en advertentieborden op straat. Diep van binnen doet het wel
een beetje pijn hoe trots men In Denemarken is en mag zijn op deze mooie sector.
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