Voorlichting

Congratulations
Pelzenselectiecursus bij Kopenhagen Fur in Gemert

Selecteur Ørno Flemming feliciteert moeder Joke en dochter
Janine De Hullu met hun eerste proef. Congratulations! Uit 10
pelzen moeten zij de vijf goede pelzen en de 5 slechte pelzen bij
elkaar leggen. Vader Adrie is samen met Cees Schellekens bij de
‘experts’ ingedeeld. Daar tussen in zitten volgens de selecteurs de
‘in betweens’. Iedereen krijgt opdrachten passend bij zijn of haar
niveau.
Ook Cobi Dijkshoorn en Jimmie Gilissen
doen voor het eerst mee. Zij kijken naar de
kleur en de kleurzuiverheid van de pelzen,
de haarlengte, zitten er genoeg haren op,
zijn die haren dik en stug of zijn het veel
haren die zijdeachtig en dun zijn? Zij luisteren aandachtig naar de selecteur. Wanneer
de haren van de totale pels in dezelfde richting liggen en de oppervlakte er vol, niet
open, ruw of langharig uitziet is al 80%
gewonnen! Ook zij slagen voor de eerste
proef. De kop is eraf.

Zijn er nieuwe inzichten? Waar
moet ik speciaal op letten?

Jacqueline Manders, PR & Communicatie

de pelsdierenhouder

Het is weer de hele week volle bak bij
Kopenhagen Fur, zowel in Putten als in
Gemert. Of je nu wel of niet behoort tot de
‘experts’, volgens alle aanwezigen is het elk
jaar weer nodig om de reeds opgedane
kennis weer even op te frissen. Elk jaar
opnieuw moet je er weer even ‘in komen’.
De selecteurs van Kopenhagen Fur doen
het hele jaar door niets anders en weten
alles van de hoed en de rand. Zijn er nieuwe inzichten? Waar moet ik dit jaar speciaal
op letten? Waar ligt de grens voor een velvet 1 of 2? Bij de lichte types is velvet 1

prima terwijl bij de andere kleurslagen velvet 2 beter betalen. Dit kan 1 (soms zelfs 2)
euro extra per pels opleveren. Een Velvet of
een Classic scheelt al snel 3 tot 4 euro per
pels. Een velvet 3 wordt echter weer te kort.
Waar sta ik zelf? Hoe zien mijn dieren op de
farm eruit ten opzichte van de pelzen die
hier op tafel liggen?
Medewerker Hans Peters van Bedoma
selecteert al meer dan 30 jaar sowieso liever levende dieren op de farm. Samen met
Hans van Lierop buigt hij zich over een
bundel Wild pelzen. Hans: “Bij ons op de
farm doet iedereen zo zijn vaste eigen ding.
Wij concentreren ons al jarenlang samen op
het selecteren. Wij komen hier ook alleen
voor de kleurslagen Wild, Silverblue en
Pearl. Andere kleurslagen hebben we thuis
ook niet.” Ook Lidy Weenink en zoon Jan
hebben blijkbaar een vaste taakverdeling.
Lidy: “Bennie heeft hier het geduld niet
voor. Hij doet ongeveer alles op de farm
maar het selecteren laat hij graag aan ons
over. Dat vraagt echt geduld.” Uit alles blijkt
dat veel nertsenhouderijen nog familiebedrijven zijn. Veel ouders met kinderen,
diverse broers, zussen en zwagers. Allerlei
familie-combinaties zijn aanwezig op de

november / december 2016 319

cursus. Ook veel vaste medewerkers worden bij dit proces betrokken en discussiëren volwaardig mee.

De goede en slechte haal ik er zo
uit maar de finishing touch……
Ook al is het een serieuze aangelegenheid,
gelachen wordt er ook. Hilariteit wanneer
men elkaar kan aftroeven hoort erbij. Ook
al bewondert de selecteur hem om zijn
vakmanschap, Geert Kersten kijkt bedenkelijk en moeilijk. Als door en door ervaren
pelsdierenhouder zucht hij toch diep met
de woorden “wat blijft het toch moeilijk”.
Geert: “Thuis doe ik wel de voorselectie
maar de finishing touch doet een ervaren
selecteur. Zij werpen er één blik op en roepen meteen in welke klasse hij thuis hoort.
De goede en de slechte haal ik er zo uit
maar als ik de uiteindelijke selectie zou
moeten doen zou ik medelijden hebben
met degene die de dieren onder de lamp
moet houden. Die krijgt lamme armen
hoor.”
Valse bescheidenheid van Geert of niet,
selecteur ben je niet zomaar. De nieuwe
medewerkster van Kopenhagen Fur, Monique van Leunen; “Het is een tweejarige

opleiding en vervolgens doen de selecteurs dag en nacht ongeveer niets anders
meer. Ik heb deze cursus nu twee keer in
Denemarken gedaan en ook vandaag kijk
ik weer mee. Ik heb echt bewondering voor
hen. Zo goed word ik waarschijnlijk nooit,
maar ik wil het wel heel graag zo goed
mogelijk in de vingers krijgen.” De selecteur
vult aan: “De lijn bij de cross types moet
recht zijn, een silverblue mag niet te bruin
zijn en bij een velvet moeten de haren voldoende dekken. Zijn die witte haartjes van
een beet, of zitten ze toch genetisch verspreid door de vacht? Is dit nu een platinum of een burgundy? Zit er nu wel of niet
een metallic glans over die pels?”
Tijdens de koffiepauze komen alle selectiepunten nog een keer voorbij. Natuurlijk is
het een optelsom van fokresultaat, maat,
haarlengte, kwaliteit, diergezondheid maar
ook kostenbeheersing. Pieter Schoone wijst
erop dat de maat nog steeds het meeste
telt. En dat de velvets van nu inmiddels net
zo groot of zelfs groter zijn als de classics.
Ook wijst hij op het grote belang van de
gezondheid van de dieren. Soms zijn Elisauitslagen meer doorslaggevend dan kwaliteitsdieren. Hans Roelofs maakt van de

De duim is belangrijk

De bovenste pels is ‘leeg’

Licht en beige
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gelegenheid gebruik om te informeren
naar de meest gewilde kleurslagen. Om
een lang verhaal kort samen te vatten: de
Silverblue cross is de enige kleur die er
nog een beetje boven uit springt. Voor het
overige zitten alle types dicht bij elkaar en
spelen hoofdzakelijk maat en kwaliteit een
rol bij de prijsvorming.

Ogen en duim belangrijkste tools
bij selectie
Ook al valt het niet altijd mee, Jean Marc
en Geert Louw hebben er plezier in. Dat
geldt ook voor Peter Geerts en Niels Helmer. Zij zijn erg gemotiveerd en willen
graag vooruit in kwaliteit. Na enig heen en
weer geschuif liggen de pelzen in de juiste
volgorde en worden de formulieren ingevuld..
De oude rot in het vak Michael Egevang (al
jaren doet hij niets anders) noemt de
belangrijkste tools voor een goede pelzenselectie: ogen en duim. Alleen kijken naar
de pels is net niet voldoende, je moet
vooral ook voelen. Door de pels vast te
pakken en er met je duim overheen te glijden controleer je de hoeveelheid onderwol. Tevens controleer je hiermee of de

Kromme en lange haren

Vetvlekken

haren veerkrachtig zijn en goed terugspringen. Daarnaast is hij ervan overtuigd
dat niet voldoende gehamerd kan worden
op het belang van goede genen bij de
reuen. “Wanneer er bijvoorbeeld niet
genoeg haar op zit (vooral vanaf de voorpoten tot op de heupen): niet gebruiken
voor de fokkerij. Zo’n reu geeft zijn genen,
als alles mee zit, al snel door aan minstens
25 pups.”
De vier Deense selecteurs, Ørnø Flemming,
Lars Santin, Michael Egevang en Michael
Johannesen, reizen het hele jaar door naar
o.a. Polen, Litouwen, Griekenland, Spanje,
Noorwegen, Finland etc… Zij gaan deze
middag van groepje naar groepje om uitgebreid de scores te bespreken en alle vragen te beantwoorden. De pelstijd komt
eraan en met het goed selecteren van de
beste fokdieren wordt de basis gelegd voor
een goed volgend seizoen en verdere kwaliteitsverbetering.
Na afloop gaan alle deelnemers met zachte
handen voldaan naar huis. Misschien
maakt menigeen nog snel een rondje over
de farm voor een vergelijking, nu de pelzen
van deze middag nog vers op het netvlies
staan?

Rechte haren

