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HERNING
22, 23 & 24 MAART 2018
Een begrip in de nertsenhouderij
De plaats Herning is bij een
doorsnee burger in Nederland
zeer waarschijnlijk volledig
onbekend. De meerderheid
zal niet eens weten dat het
een plaats in Denemarken is.
In de nertsenhouderij ligt dat
heel anders en is Herning een
begrip.

Jacqueline Manders, Communicatie
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Pelskwaliteit en nieuwe ontwikkelingen
Al sinds jaar en dag bezoeken Nederlanders
de ‘udstilling pels gård’ in Herning, Denemarken. Pelsdierenhouders doen dit omdat
ze geïnteresseerd zijn in de kwaliteit van de
pelzen die daar tentoongesteld worden en
om op de hoogte te blijven van alle nieuwe
ontwikkelingen in het belangrijkste ‘nertsenland’. Hier en daar staat men gebogen zich
te vergapen aan bundels winnende pelzen,
druk met elkaar in discussie. Anderen zitten
gezellig bij een van hun leveranciers aan de
koffie. Zowel mannen als vrouwen, allemaal
zijn ze geïnteresseerd in de bontshow die
weer als vanouds plaatsvindt op een heuse
catwalk. Zonder de echte pelsdierenhoudsters te kort te willen doen, de dames willen
deze flitsende modeshow met veel dans,
show en dit jaar veel kleur, soms zelfs meerdere keren, vooral zien om te weten wat ze
volgend seizoen aan moeten schaffen. Of
gewoon om te kijken wat ze wel of niet
mooi vinden. De heren daarentegen komen
een blik werpen vooral om te zien wat er dit
jaar weer van hun grondstof gemaakt is.

United voor het eerst op de beurs
Sinds de CFE United Vaccines overgenomen
heeft zijn de internationale contacten voor
Wim Verhagen een steeds belangrijkere drijfveer geworden om de beurs in Herning te
bezoeken. De hele internationale pelsdie-

Airwheel of segway, zoeven i.p.v. lopen over de
farm.
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Een kopje koffie in de United (CFE) stand

renhouderij die er toe doet komt hier
tenslotte bij elkaar en alle nertsen moeten
toch weer elk jaar opnieuw geënt worden.
Voor het eerst in de historie was de CFE als
‘major owner’ met een stand aanwezig op
de beurs in Herning om voorlichting te
geven over United Vaccines. Samen met
haar Deense mede-eigenaar Biovet was
vooraf uitgebreid overleg gevoerd over de te
volgen strategie op de beurs. In Denemarken is het namelijk niet toegestaan om
medicijnen commercieel te presenteren met
merknaam. Voorlichting geven is wel toegestaan. Van die mogelijkheid werd dankbaar
gebruik gemaakt. Ondanks het feit dat we als
nieuwkomers (nog) niet de beste plek
kregen op de beurs, trokken de voor insiders

herkenbare flesjes vaccin ook zonder merknaam en bedrijfslogo’s, op een 8 meter
lange wand, volop de aandacht. Met onze
Deense collega werd de afspraak gemaakt
dat hij zich vooral zou richten op de Deense
en Noorse bezoekers en wij als CFE op alle
(andere) buitenlanders. Wat beurzen
concreet aan opdrachten of bestellingen
opleveren is altijd moeilijk te meten. Een
ding is zeker, er is veel koffie gedronken in
onze stand. Dan bedoel ik niet alleen met
onze Nederlandse bezoekers, die natuurlijk
allemaal wel een keer gezellig van de partij
waren, maar ook met heel veel (potentiële)
buitenlandse klanten. Persoonlijk klantencontact is in elke branche erg belangrijk, dus
ook in de onze. Hiervoor waren nieuwe

huisvestingsysteem voor 2 dieren

huisvestingsysteem voor 3 dieren
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Bij Norcar werd de koffie gezet door een robot,
robottisering is hun specialiteit

huisvestingsysteem voor 4 dieren
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Tafels vol prachtige pelzen, het neusje van de zalm

omslagmappen gedrukt met daarin een
aantal leaflets met daarop de benodigde info
over de verschillende ziektes en het daarbij
behorende te gebruiken United vaccin.

Veel kijken kijken, niet kopen….
Al snel blijkt uit de gesprekken dat iedereen
zijn hart vast houdt voor het komende
seizoen. Overal in de wereld is het minder
en wat dat betreft is het niet alleen voor
Nederlanders zwaar. Gaan voldoende pelsdierenhouders dieren afpelzen om de markt
weer terug in balans te brengen? Dat lijkt
hard nodig maar wie begint ermee en wie is
in staat om nog af te wachten? In een en

dezelfde zin komen zelfs volledig tegengestelde meningen naar voren: ‘eigenlijk zou ik
er gewoon mee moeten stoppen en alle
dieren weg doen maar ja…. als ze straks nog
goedkoper worden, koop ik misschien wel
een heleboel mooie fokdieren op’. Van de
standhouders horen we woorden van
dezelfde strekking: ‘tja het is veel koffiedrinken en kijken kijken, niet kopen’. Zij houden
hun klantencontacten warm. Investeren in
een betere toekomst heet zoiets. Alleen
moet die betere toekomst voor de Nederlanders wel snel komen. Dat de Denen zelf
gokken op afpelzen in de rest van de wereld
moge duidelijk zijn uit een stijging van de

voerproductie in Denemarken van 6% in
februari 2018 t.o.v. februari 2017. De

Diverse Nederlandse standhouders in Herning

Buffet voor alle internationale gasten.
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verwachtingen zijn echter dat dit jaar hier
en daar ook productie weg zal vallen.

Vaste gasten

wegen en kwaliteitsbeoordeling met ledverlichting en kabelvrij

Toch is er voor de resterende jaren nog
hoop voor de nertsenhouders van onze
eigen bodem, mits zij door de jaren heen de
adviezen van onderzoeker Jan de Rond
hebben opgevolgd en de juiste nertsen
hebben zitten voor een juiste kostprijs.
Ondanks de moeilijke situatie in ons land
waren toch nog diverse Nederlanders naar
Herning afgereisd. Voerfabrikanten, machine-leveranciers, dierenartsen, ze waren er
allemaal. En natuurlijk waar het allemaal om
draait: nertsenhouders. Martien Rijkers was
voor het eerst na lange tijd weer terug en
genoot zienderogen: “dit is waarvoor ik leef,
prachtig om het allemaal weer eens te zien.”
Ook de mannen Hutten en Meijer zijn ongeveer elk jaar vaste klant met hun echtgenotes. Daarnaast zien we diverse vaders met
hun zoon zoals de heren Groen en Jaspers
en de zwagers van de Kokse, Verhoeven en
De Ruiter. Niet vreemd toch dat we nertsenhouderijen vaak zien als echte familiebedrijven? Meteen na de eerste beursdag op
donderdagavond organiseerde Kopenhagen
Fur traditiegetrouw weer een gezamenlijk
diner voor alle buitenlandse gasten waarbij
nog steeds op 3 ronde tafels een Nederlands
vlaggetje prijkte.

Wij geloven dat bont onderdeel uit maakt
van de toekomst en daarom moeten wij het
voortouw nemen. De pelsdierenhouders
samen met de veilinghuizen. Welfur moet bij
iedereen een grote rol spelen. Mocht u zich
nog niet aangemeld hebben (wat u vast al
wel gedaan hebt) teken dan alsnog morgen
meteen in bij de Welfur-stand. Klop sowieso
bij iedereen aan voor een goed advies als u
ergens mee zit. Uw productie van 2019
moet namelijk volledig Welfur-gecertificeerd
zijn. Nog steeds is de vraag naar bont groot
maar consumenten willen steeds weer nieuwe trends. Dat vraagt veel inzet van manufacturers in China en elders in de wereld.
Kopenhagen Fur werkt in veel lagen van de
business. Aan de retailerskant opent Kopenhagen Fur weer een Studio in Beijing om
hen te ondersteunen en de markt voor bont
te vergroten en ervoor te zorgen dat uw

Speech

houten nachthok met een korfje geeft optimale
isolatie in koude regio's

welfur vraagt om tochtbescherming in het
nachthok en extra drinkwater voor pups die het
nodig hebben binnen 30 cm van het nachthok
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In haar speech refereerde de plaatsvervangende verkoop directeur van Kopenhagen
Fur aan de interactie tussen alle nertsenhouders internationaal. Zij noemde daarbij o.a.
farmbezoeken, open dagen, selectiecursussen en allerlei andere interne opleidingen.
“Uw enthousiaste en harde werken maken u
tot de beste pelsdierenhouders van heel de
wereld. We zijn er ons goed van bewust dat
de markt op dit moment moeilijk is. Als
gevolg van overproductie moeten zowel
pelsdierenhouders als de bonthandel proberen te overleven. Daarnaast is de politieke
situatie in diverse landen een echte uitdaging en sommige designers van grote
modehuizen hebben bont in de ban gedaan.
Ik hoop van harte dat wat in de bijbel staat,
niet klopt. Dat na 7 goede jaren, 7 slechte
volgen. Wij realiseren ons dat niet iedereen
deze slechte pelsprijzen zal overleven. Ze
zeggen echter ook dat uit iets slechts vaak
iets goeds tevoorschijn komt. Daar geloof ik
in. Ik weet ook dat ontwerpers bijvoorbeeld
vaak van mening en van baan veranderen.
Kopenhagen Fur heeft vertrouwen in de
toekomst. De toekomst is nu, Welfur is nu!

Kunststof nachthok met drinknippel

Vorm van kooiverrijking
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Een computersysteem van HG slaat de gewichten
op en houdt het hele seizoen alles bij

kopje koffie bij de leverancier

Het weegsysteem van Jasop volgt de
gewichtsontwikkeling tijdens de groeiperiode

pelzen voor hogere stabiele prijzen verkocht
kunnen worden.” Afsluitend wenst ze iedereen een goed seizoen en een goede gezellige avond en beurs samen met collega’s en
de staf van Kopenhagen Fur. “Proost!”

Nieuwe ontwikkelingen

Een cilinder als automatisch weegsysteem in de ren

Het nieuwe weeg- en meetsysteem van WestCoast-Mink
weegt de dieren en meet de buikomvang 3355 euro
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Echt nieuwe dingen zijn er niet zo veel. Of je
moet bijvoorbeeld het nieuwe weegsysteem
de ‘WeightLog’ van de Hedensted Gruppe,
de ‘Mink Weight’ van Jasop of het nieuwe
weegsysteem van WestCoast-Mink nog niet
gezien hebben? Zij geven u de mogelijkheid
om de dagelijkse en wekelijkse (gemiddelde)
gewichtsontwikkeling van uw dieren te
volgen. Cilinders in de ren zijn verbonden
aan een computer-weegsysteem op de ren.
Wanneer de dieren in de cilinder klimmen
wordt hun gewicht geregistreerd. De totale
investering, verspreid over 5 jaar voor 36
rennen (bijvoorbeeld verspreid over 3 kleurtypen met de mogelijkheid om 72 dieren te
wegen), is bij Hedensted Gruppen tijdens de
beurs € 1920,- per jaar ofwel € 5,24 per dag.
Leasen behoort ook tot de mogelijkheid.
Doordat de dieren zelf in de cilinder springen en u ze niet uit de ren hoeft te halen om
te wegen geeft het minder stress voor de
dieren en minder werkdruk voor de pelsdierenhouder. Hierdoor ontstaat meer tijd en
aandacht voor uw dieren. U kunt uw voerstrategie beter bepalen en eventueel
aanpassen en u ziet steeds tussentijds alle
resultaten in statistieken. U ziet ook meteen
wanneer zich plotseling grote veranderingen
voordoen. Het maakt niet uit waar en
wanneer (u hoeft daarvoor niet op de farm
te zijn), u hebt steeds het overzicht van uw
resultaten op uw telefoon. Per kleurtype en

geslacht volgt u zo 24/7 de dagelijkse
ontwikkeling van uw dieren. Een klein gevaar
van dit systeem is volgens de aanwezige
dierenartsen dat je de dieren uit de rennen
met dit volgsysteem zorgvuldiger voert
waardoor het zijn waarde voor een deel
verliest en het misschien juist een verkeerd
beeld van de hele farm kan geven.

Niet alleen bekers en schildjes maar mooie prijzen

Moderne couveuses

Nog meer koffie bij de leveranciers
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Inleghorren niet helemaal tot achter in de ren, daarover
zijn de meningen verdeeld

perfecte afwerking doorgang bovenkooi

verzetkar

Aanpassingen (soms maar klein) vinden ook
elk jaar plaats in de pelsapparatuur. Tussen
de aanwezige nertsenhouders en machineleveranciers vinden bijvoorbeeld professionele discussies plaats over de voor- en
nadelen van de diverse Fix systemen. Hoe
creëer je zonder schade meer lengte. Waar
ligt de grens? Controle is daarbij heel
belangrijk. Hoe vermijd je opspanfouten,
scheef liggen etc..?
Al wandelend over de beurs valt vooral de
luxe afwerking op van diverse huisvestingssystemen en allerlei ondersteunende hulpmiddelen. Wanneer alle bedrijven in Dene-

marken er uit zien zoals op de bijgevoegde
foto’s, ligt het verschil in kostprijs dus niet
alleen aan de hoge voerkosten.

kop niet terwijl een reparatie in pelstijd super
vervelend is. Een aantal jaren geleden was
dit geen onoverkomelijke zaak. Tegenwoordig proberen we daar beter op te letten.
Wat kost nou een dagje Herning? Misschien
dat de helft van de mensen in Nederland wel
zelf pelst. Het is belangrijk om bij te blijven.
Wanneer je met een paar kleine aanpassingen of een nieuwe update van je bestaande
machine je pelzen naar een volgende maat
kunt trekken of beter kunt schrapen heb je
weer genoeg verdiend. Goed pelzen is heel
belangrijk! Daar laten mensen echt nog geld
liggen.”

Aanpassen aan nieuwe situatie
Henk Vliek merkt als machineleverancier dat
veel van zijn klanten nog moeten wennen
aan de nieuwe situatie. Om het kostenplaatje
zo laag mogelijk te houden probeert hij zijn
klanten anders op te voeden. “Wanneer ik
300 km uit en thuis moet rijden voor een
kleine reparatie is het voor beide partijen
beter om ook meteen het onderhoud van de
andere machines te doen. Bijhouden kost de

Een podium vol met prijswinnaars

de pelsdierenhouder

juni 2018

177

› Internationaal
huidige pelsdieren gezondheidssituatie te
bespreken. Samen behandelen zij ongeveer
75% van alle Deense nertsen.
Een speciale hoek was ingericht met bontmachines waar men zich kon inschrijven
voor een workshop bontbewerking. Vol ijver
werd daar onder bezielende leiding van
professionele bontwerkers hard gewerkt aan
het creëren van een decoratieve bontbloem.

Afsluiting

Veel koffiedrinken = investeren in de toekomst

Geconcentreerd bezig tijdens de workshop
bontverwerking

De beurs in Herning wordt ook aangegrepen
om allerlei mensen bijeen te brengen of
internationale contacten te onderhouden.
Op donderdag was het beduidend minder
druk dan de dagen daarna. Zeer waarschijn-

op vrijdag volle bak

lijk omdat op vrijdag de Deense ledenvergadering van Kopenhagen Fur gehouden werd.
Daarna stroomde de hal vol. Ook alle Deense pelsdieren-dierenartsen (maar liefst 27 in
getal) kwamen tijdens de beurs bijeen om de

Recht tegenover de catwalk was een volle
wand gevuld met cadeaus voor de prijswinnaars van de pelzenshow. Naast bekers of
schildjes krijgen winnaars op zaterdagmorgen koffie-apparaten, serviesgoed, wekkers,
mixers, bloemen etc.. Na afloop van de prijsuitreiking gaan alle prijswinnaars, zij fokken
het neusje van de zalm, gezamenlijk trots op
de foto. Een podium vol! Iemand merkt
cynisch op: “Daar kunnen de nieuwkomers
nog veel van leren. Die zijn bijvoorbeeld een
aantal jaren geleden in de goede tijd overgestapt van telefoons verkopen op de markt
naar de nertsenhouderij. Ze weten niets van
nertsen en hebben nog niks meegemaakt.
Niet dat de prijzen ook naar beneden
kunnen gaan of dat er wel eens dieren ziek
kunnen worden. Denk alleen dat ze dat niet
meer halen want als het zo doorgaat zijn ze
dan al lang weer omgevallen.” Om de beurs
en ook dit verhaal toch positief af te sluiten,
een leuke foto van de jeugd gemaakt tijdens
een workshop dans voor alle aanwezige
kinderen. De jeugd heeft tenslotte de
toekomst!

workshop dansen voor de kleintjes
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Collage modeshow beurs Herning

Veel belangstelling voor de modeshow
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