› Voorlichting

“LANG VAN LIJF,
KORT VAN HAAR”
Selectiecursus in Kopenhagen,
Putten en Gemert 2017
De selectiecursussen zijn bij NAFA en Kopenhagen Fur een
jaarlijks terugkerend ritueel. NAFA-klanten kregen al in
september 2 volle dagen de kans en ook bij Kopenhagen
Fur waren dit jaar weer mogelijkheden in allerlei vormen en
maten. De echte fanatiekelingen kozen voor 2 volle dagen in
Denemarken op het veilinghuis met nog een extra excursie op de
derde dag. Alle andere geïnteresseerden konden nog kiezen uit
een korte cursus ’s avonds, of een lange of korte cursus overdag.
Mogelijkheden te over dus … excuses waren er niet. Maar liefst
23 deelnemers kozen voor de uitgebreide cursus in Kopenhagen
en 55 deelnemers (toch beduidend minder dan vorig jaar) voor
Putten of Gemert.

Opwarmbundels voor beginners,
gevorderden of experts
Op 18 en 19 oktober beet de eerst groep het
spits af in Kopenhagen. Zij kwamen in
groepjes ingevlogen via Düsseldorf en
Schiphol of gewoon per auto. Op 17 oktober
’s avonds was iedereen al in Kopenhagen
omdat men de volgende morgen om 9.00
uur aan moest treden voor de eerste test.
Deelnemers werden onderverdeeld in
beginners, gevorderden of experts. Om
ervoor te zorgen dat er volop gediscussieerd
kon worden over wat men zag en voelde
werden groepjes van 2 samengesteld. De
zogenaamde opwarmbundels moest men
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verdelen in pelzen die beter (platinum) of
juist slechter (burgundy) waren dan het
voorbeeld.

Focussen op 1 onderdeel per
bundel
Na de pauze werd de volledige focus gelegd
op 1 onderdeel per bundel. Er kwamen maar
liefst 5 of meer verschillende bundels per
onderdeel ter tafel. De belangrijkste kwaliteitsfactoren heeft Kopenhagen Fur duidelijk
op papier staan. Welke pelzen van de desbetreffende bundel hebben de meeste onderwol? Deze moet dicht en vol zijn. Welke pelzen uit de bundel hebben de mooiste
topharen? Zij moeten zijdeachtig en redelijk
elastisch zijn en de onderwol bedekken.
Bovendien moeten de topharen in proportie
staan tot de onderwol. Over de beste lengte
van de topharen (niet te kort of te lang)
wordt veel gediscussieerd. Over langhaar
(een mooie classic wordt nog wel best goed
verkocht) is iedereen het eens, de consument wil dit niet meer dus zij worden volledig uitgeselecteerd. Velvet I en het merendeel van Velvet II is kwalitatief het neusje van
de zalm. Velvet III is juist weer te veel van het

goede. In Nederland heeft men daar nog
geen last van en is dit nog geen probleem
maar in Denemarken daarentegen heeft
men op diverse bedrijven reeds te veel Velvet II dieren gefokt waardoor nu langzamerhand te vaak Velvet III dieren (te korte haren,
de zogenaamde mollen) de kop opsteken.
Tè is nooit goed en dat geldt ook hiervoor.
Daarnaast moeten topharen zijdezacht zijn.
De beste zijdeachtigheid bereikt men met
rechte en parallel staande topharen van
dezelfde lengte. Hoe meer topharen en hoe
fijner de topharen hoe beter. Bij de beoordeling van de dichtheid van de topharen moet
niet teveel gekeken worden naar de zijkant
van de pels, deze lijken vaak wat open door
het uitrekken. Let ook op bij pelzen die veel
kleurcontrast hebben tussen topharen en
onderwol, deze pelzen lijken vaak open. Ook
moet beoordeeld worden op de mooiste
kleur, de beste kleurzuiverheid en, wat
betreft de crossen, de mooiste tekening?
Welke pelzen hebben een ‘uneven’ en welke
een ‘even’ nap (gelijke haarlengte)? De pelzen worden door de deelnemers aanhoudend opnieuw ‘opgeklopt’ o.a. ook om de
elasticiteit van de topharen te keuren. Deze
is erg afhankelijk van de dichtheid van de
onderwol. Zijn pelzen te vettig, dan heeft dit
een negatieve invloed op de elasticiteit.

Bundels goed voorbereid samengesteld
Natuurlijk zijn de bundels voor beginners
anders samengesteld dan die voor de gevorderden of voor de experts. Bij de bundels
voor de beginners zijn de verschillen tussen
de pelzen groter en duidelijker. Deelnemers
voeren een concrete opdracht uit en achteraf komt een selecteur kijken wat er goed en
fout gegaan is. Heel veel discussie komt hier
niet bij kijken. Het is gewoon veel oefenen,
goed kijken en veel voelen dan worden de
verschillen vanzelf duidelijk. Bij de gevorderden wordt dit al anders en de experts zijn
zelfs de hele dag met de hen toegewezen
selecteurs in discussie over de minimale ver-
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Gekruiste haren bij de middelste pels

Bij de kleurslagen Brown en Mahogany beoordeel
je de kleurzuiverheid aan de zijkant van de pels, bij
mutaties op de rug. Hier van links naar rechts
oplopend van blauw naar bruin

Bij een open pels kijk je recht op de wol

Duidelijk verschil tussen kort en langer haar

Goede onderwol met veel fijne, rechte haren - geeft
goede dekking en de topharen rollen mooi terug

De middelste pels is open

schillen tussen de diverse pelzen. Daar gaat
het puur over de finesses. Dat er hoop is
voor de beginners blijkt wel uit het feit dat
leeftijd niet alles zegt over de professionaliteit van de deelnemers. In de groep experts
vinden we naast de oude rotten in het vak
als Rini van den Broek, Klaus Rasmussen, Jan
van Hoof en Cor Warnaer ook een aantal
jonge ‘honden’ als Marco van Doorn, Tim en
Rik Meijer en Harm Kanters. Deelnemer Rini
van den Broek, door de wol geverfd, was na
afloop heel tevreden. “Ik heb toch weer ontzettend veel geleerd.” Ook Cor Warnaer was
positief. “Bij aankomst in Kopenhagen word
je meteen weer helemaal enthousiast op
scherp gezet. Dan zie je met eigen ogen hoe
de markt verandert. Dat nummer 5 uit de
huidige rij pelzen een aantal jaren geleden
nog nummer 1 was. Als je nooit naar dit
soort cursussen gaat, weet je dit ook niet. Of
je hoort het wel, maar het hele rijtje met
eigen ogen zien en voelen is toch anders.

Vroeger keek je naar de lengte van de pels
en naar het haar op de kont. Als daar voldoende haar op zat was het goed. Tegenwoordig kijk je vooral naar het middenstuk
vanaf de schouders naar beneden. Veel velvet III dieren zijn te kort met vooral te weinig
haar. Dan krijg je van die leeuwtjes met
manen op de schouders en de rest van het
lijf kaal. Dat zijn inmiddels lowgrades geworden. Daar heb ik dit jaar bij mijn fokdieren
bewust op gelet.” Aan het einde van de dag
wordt nog een wedstrijdelement ingebouwd. Welk groepje het beste de pelzen
van een Silverblue en een Brown bundel op
volgorde kan leggen van slecht naar goed
wint een fles wijn. Uitslag volgt bij het afsluiten van de cursus de volgende dag. Na een
intense, en ook best vermoeiende, eerste
cursusdag gaat de groep rond 17.30 uur
gezamenlijk aan tafel in het veilinghuis.
Nadat de bus de gehele groep keurig heeft
afgeleverd bij het hotel in het centrum van
Kopenhagen zijn er altijd wel een paar die
van de gelegenheid gebruik maken om nog
even de stad te gaan verkennen. Aangezien
de volgende morgen de cursus nog een
uurtje eerder van start gaat, staat iedereen
heel verstandig de volgende morgen weer
fris aan de selectietafels. En de winnaars van
het ‘pelzenselectiespel’ waren Daisy, Klaus,
Gijsbert en twee Noorse mannen. Proficiat!
Na afloop van de cursus krijgen alle deelnemers een boekje mee naar huis met daarin

interessante statistieken over de wereldproductie, wat de diverse kleurslagen en maten
hebben opgebracht en meer facts met
betrekking tot het afgelopen seizoen. Een
deel van de cursisten vertrekt meteen naar
de luchthaven of per auto naar huis. De rest
blijft nog een dagje voor een interessante
excursiedag.

De pels beoordeel je vooral op dit gedeelte
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AD-meetapparatuur
De organisatoren hadden gezorgd voor 3
interessante onderwerpen waarvoor een
flinke groep van maar liefst 14 mensen nog
een dagje extra bleef. Vooral voor de ADvrije bedrijven was de eerste excursie zeer
de moeite waard. Het bewuste bedrijf (Force
Technology) heeft een apparaatje ontwikkeld dat AD kan meten via ingeademde lucht
van nertsen. De chip meet zelfs de antistoffen al weken voordat ze überhaupt uitgescheiden worden. Je koopt de chips (1 voor
de hele farm of meerdere wanneer je een
uitslag wilt per gedeelte van de farm) en
stuurt deze op naar Denemarken. Daarna is
het uitlezen gratis. Binnen een week (enigszins afhankelijk van de post) weet u of u
(nog) AD-vrij bent of niet. De Nederlanders
die de chip aankochten testen dit jaar allemaal nog dubbel, zowel de countertest als
de ademtest. Ook al geven zij aan er vertrouwen in te hebben, zij nemen toch nog
even het zekere voor het onzekere.
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Bedrijfsbezoek en toekomstmogelijkheden in Denemarken
Altijd interessant voor nertsenhouders is een
bezoek aan een collega. Zeker een Deense collega. Dit is in Denemarken alleen mogelijk wanneer je 24 uur niet op een farm geweest bent
en schone kleding draagt die ook nog niet
gedragen is geweest in het veilinghuis of andere sector-gebonden plekken. Uiteraard gaan
daar ter plekke een overall en overschoenen
overheen. Natuurlijk zijn er veel gespreksonderwerpen. Een daarvan is (voor de hand liggend)
het verbod in Nederland en de eventuele komst
van Nederlandse fokkers naar Denemarken om
daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Hoe
staan de Denen tegenover de komst van hun
Nederlandse collega’s. Zijn zij welkom? Volgens
Moniek van Leunen (Representative van
Kopenhagen Fur Nederland) is dat zeker het
geval. “De sector vergrijst, er is weinig jonge
aanwas. Vanwege de lage opbrengstprijzen op
dit moment en de hoge kostprijs zijn er ook
nog eens diverse bedrijven gestopt. Wij kunnen
dat als veilinghuis wel zeggen maar het is
geloofwaardiger wanneer zij dit horen rechtstreeks uit de mond van Deense nertsenhouders. Qua uitbreidingsmogelijkheden zijn er in
de agrarische gebieden veel kansen. Politiek is
er in Denemarken op dit moment geen vuiltje
aan de lucht. Zowel de koningin als diverse
politici worden regelmatig ontvangen op het
veilinghuis. Veel vragen zijn er over de kostprijs,
die varieert van 32 tot 45 euro. Op dit moment
wordt geëxperimenteerd met goedkoper voer
en gekeken of bijvoorbeeld de duurdere verse
vette vis vervangen kan worden door andere
producten. Daarbij hebben bedrijven vaak ook
meer personeel en gebruiken allerlei geavanceerde machientjes die ook allemaal veel geld
kosten. Kortom: zonder een beginkapitaaltje
wordt het lastig maar…. met de Nederlandse
mentaliteit en zonder alle luxe kan het allemaal
best wat goedkoper.”
Eenmaal terug in het veilinghuis werd hierop
nog voortgeborduurd middels een lezing door
de heer Hans Henrik Møller waarin hij uitleg gaf
over hoe de Deense vereniging functioneert,
over de ‘volledige’ aansluiting bij die vereniging,
of en hoe het mogelijk is om geld te lenen, en
over de Deense AD-problematiek. Deze is
momenteel stabiel en onder controle behalve
in Noord Jutland rond om Vendsyssel. Daar
moeten bedrijven nog semi ‘verplicht’ (niet verplicht, maar wordt wel graag gezien, gelukkig
doen de meesten hier niet moeilijk over) afpelzen. Daar staat tegenover dat zij wel een vergoeding krijgen voor het schoonmaken van de
farm en voor aankoop van nieuwe fokdieren. In
samenwerking met een aantal fokkers kunnen
zij AD-vrije dieren aankopen voor een redelijke
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prijs. Uit diverse 1 op 1 gesprekjes met Hans
Henrik na afloop van zijn verhaal mogen we
afleiden dat hij op zijn minst belangstelling
gewekt heeft.

Selectiecursus Putten

De pelzen goed opkloppen is belangrijk voor een
eerste overzicht

Op maandag en dinsdag 23 en 24 oktober
konden geïnteresseerden terecht in Putten om
het selecteren beter in de vingers te krijgen of
hun praktische kennis even op te frissen. Het
beoordelen van de kwaliteit van het fokbestand
voor volgend jaar is essentieel en de basis van
de nieuwe cyclus. De selectiecursus is een
prima begin aan de vooravond van het echte
selectiewerk op de farm. Aangezien zich minder deelnemers hadden aangemeld dan voorgaande jaren kreeg iedereen de volle aandacht.
Elk nadeel heeft zijn voordeel. Henk Bosch en
Arnold Steijn vormen samen een enthousiast

en vrolijk team. Henk tussen de nertsen opgegroeid is volop in discussie met Arnold die
inmiddels ook ‘al’ 8 jaar ervaring heeft. Henk:
“Ervaring maakt niet eens zo heel veel uit hoor.
Eind jaren 90 ging het hoofdzakelijk over centimeters. Drie dubbel nul, geen gekke afwijkingen, dan was het al gauw goed. Selecteren leer
je ook pas als je zelf voor het blok gezet wordt
en het echt zelf gaat doen.” Arnold: “Ik vind
selecteren leuk! Alles wat bij mij op de farm
blijft zitten, zeg maar de eerste selectieronde,
heb ik zelf gezien en mee uitgezocht.” De
heren zijn in discussie over een Pearl Velvet II
pels. De pels heeft niet al te veel haar maar de
haren zijn wel in harmonie met de onderwol
waardoor ze keurig elastisch terugvallen. Het
desbetreffende vel komt dus toch terecht op
de stapel ‘voldoende’. Selecteur Flemming
Ørnø voegt toe dat in Denemarken dit jaar veel
gepraat wordt over (te) open pelzen. Om de
onderwol te bedekken moet er voldoende haar
op zitten vooral vanaf de schouders naar
beneden. In Denemarken heeft men de kortharigheid voorgaande jaren overdreven waardoor men nu weer terug moet. Wanneer pelzen te kort worden bestaat het gevaar dat men
alleen onderwol overhoudt. In Nederland heeft
alleen een enkeling daar last van. Het merendeel is nog op zoek naar de juiste Velvet I en II.
De volgende bundel bestaat uit Standaard pelzen. Arnold laat, met een smile, de eer aan
Henk. “Dit is jouw specialiteit. Deze kleurslag
heb ik niet”.

Elk jaar anders

Volgens mij moet dit de juiste volgorde zijn

Wim Meijer is samen met zoon Rik. Wim: “Rik is
al samen met Tim 3 dagen naar Kopenhagen
geweest. Zelf ben ik nog nergens geweest. Ik
wil ook graag de boel weer even opfrissen en
alleen is maar alleen. Niet gezellig. Bovendien
doen we dit op de farm ook allemaal samen. Ik
doe de eerste selectie en de jongens gaan
achter me aan. Als ze het niet met me eens zijn
kijken we gezamenlijk nog een keer. Er zijn
zoveel selectiecriteria. Het belangrijkste is volgens mij dat je de goede lijn eruit haalt. De
hele lelijke en de hele moeilijke zijn niet zo
moeilijk. Het gaat juist om de twijfelgevallen. Ik
doe dit wel al 35 jaar maar elk jaar veranderen
er weer dingen. Vroeger keken we vooral naar
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Pelzen rangschikken van licht (vooraan) naar
donker (achteraan)

de centimeters. Als ze dan nog mooi haar hadden was dat meegenomen. Nu is kwaliteit veel
belangrijker maar centimeters brengen wel
nog steeds extra geld op. De jongens op de
farm zijn nu de door ons al geselecteerde dieren aan het opmeten. Onze focus ligt vooral
op de reuen. Zij dekken 5 teven en dat hakt er
genetisch wel in. Van de 1000 teven die we
onder de lamp bekijken gaan er zo’n 750 weg.
Bij de jonge teven is dat ongeveer de helft. De
oude teven zijn vorig jaar al goed bekeken. Nu
maken we ruimte in de rennen en we houden
nog voldoende over om later in februari nog
een laatste selectie te kunnen doen. We beginnen nu al met bloed tappen bij de oude dieren
die we zeker aanhouden. Vervolgens pelzen
we de lichte kleuren waarna we weer bloed
tappen voordat we aan de donkere kleuren
beginnen.” Ook hij heeft de nieuwe AD-ademtestapparatuur aangeschaft. “Vooralsnog voor
erbij ja. We testen een deel van de farm met
één chip. Wanneer je de hele farm doet en je
vindt AD-dieren, weet je nooit waar ze zitten.
Mocht het goed bevallen is dit wel een makkelijke en kostenbesparende oplossing. De toekomst zal het uitwijzen.”

Extra moeilijk
Evert van Winkoop (neef van en medewerker
van Gerard van Winkoop), Bart Tiessink (medewerker bij Henk Bosch) en twee medewerkers
van Jaap van Galen, Mark van der Touw en
Marco Tijsseling draaien ook al jaren mee.
Laatstgenoemden staan geconcentreerd
gebogen over een prachtige bundel Brown
pelzen die ze moeten rangschikken van licht
naar donker. “Dit is waar het over gaat. Op de
farm selecteer ik ook mee maar hier is het
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extra moeilijk hoor. Er liggen hier alleen maar
heel mooie pelzen. Op de farm kun je er meteen een deel uithalen waar je sowieso niet
mee gaat fokken. Hier gaat het gewoon om de
allerbeste. Dan ligt er bijvoorbeeld een bundel
Standaard pelzen, allemaal Velvet II en ook nog
prachtig van kleur. Dan is het een optelsom
van haarlengte, kleur maar ook bijvoorbeeld
haardikte, oppervlakte etc.. Ik ben pas 22 maar
ik wil zeker in de nertsenhouderij blijven werken. Voorlopig blijf ik nog in Nederland en
straks zie ik wel weer verder. Misschien ga ik
wel naar het buitenland.” De selectiecursus
blijft elk jaar moeilijk en steeds opnieuw weer
een leerproces. Gelukkig zijn de selecteurs
Gitte Andersen, Michael Johannesen, Flemming Ørnø en Lars Santin paraat om iedereen
bij te staan tijdens momenten van vertwijfeling.
Zij reizen wekenlang Europa door met een stapel dozen vol met, op voorhand keurig geselecteerde, bundels. Uit het antwoord op de

De Kopenhagen Fur selecteurs geven overal in
Europa selectiecursussen

vraag of zij geen mooie fotomap hebben om
een en ander te laten zien, blijkt meteen hoe
belangrijk het is dat de selectiecursussen er
überhaupt zijn. “De verschillen zijn niet goed
vast te leggen op foto. Zelfs niet door een professionele fotograaf. Selecteren leer je sowieso
toch niet van papier. Pelzen moet je zien en
vooral voelen. Selecteren moet je doen. Vooral
heel veel.”

weten en steeds beter de verschillen te zien.
Vanwege de vele nieuwelingen demonstreert
de selecteur nog eens kort maar krachtig in
een paar concrete zinnen hoe en waar je kwaliteit op beoordeelt. “Kwaliteit beoordeel je op
de heupen. Onderwol beoordeel je door er
met je duim overheen te strijken. Wanneer je
het vel tegen de haren in strijkt moeten de
haren vanzelf soepel in één beweging allermaal terugvallen en niet blijven plakken. Voor
een eerste overzicht eerst alle pelzen goed
opkloppen.

Selectiecursus Gemert
In Gemert waren veel nieuwelingen en vooral
veel medewerkers van farms. Ook de dames
van Kopenhagen Fur die bij binnenkomst de
pelzen verwerken waren uitgenodigd om mee
te doen. Jaarlijks gaan er heel veel pelzen door
hun handen en het is leuk om er meer van te

Klitten wel of niet uitkammen?
De schoonzoon van Martien Rijkers, Roel Hendriks, draait inmiddels een jaar of 7 mee. Roel:
“Voordat wij zover waren zei Martien altijd dat
hij op tijd wilde stoppen. Ik hielp daar regelmatig
mee en vond het meteen heel leuk. Tot groot
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plezier van mijn schoonouders zijn wij er een
jaar of 7 geleden ingestapt net voordat de wet
weer ter sprake kwam. Hoe dit afloopt weet
niemand nog maar voorlopig vinden zowel
Martien als ik het nog elke dag interessant.
Samen met Ruud Kuppen, de zoon van een
andere oude rot in het vak Serf Kuppen, buigt hij
zich over een bundel Brown pelzen. Er volgt
een heel gesprek met Pieter Schoone over het
wel of niet uitkammen van klitten. Wanneer het
uitkammen goed gebeurt, is het overzicht van
de bundel inderdaad mooier. Toch is de slotconclusie anders. Zolang de klit boven in de
haren zit en niet op de huid, niet uitkammen! De
kans dat je er met het kammen haren uittrekt is
groot waardoor het een chip wordt.

Eén maand per jaar de perfecte
pelzen
Johan van Schipstal is heel geconcentreerd drie
groepen aan het maken in plaats van de
gevraagde 2. Hij is een jaar of 7 geleden pas in
de sector gestapt en is meer manager dan puur
nertsenhouder. Ondanks het feit dat hij gemiddeld maar ongeveer een dag in de week met
nertsen bezig is en heel goede bedrijfsleiders
heeft wil hij het vak toch ook graag zelf goed
beheersen. “Ik ben niet voor niks met nertsen
begonnen. Het is een leuke sector en ik kijk
graag naar dieren. Ik wil het allemaal zelf zien en
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begrijpen. Op de farm zie ik ze allemaal en
selecteer ik ook zelf mee. Omdat je maar één
maand per jaar de perfecte pelzen ziet zoals ze
moeten zijn ga ik elk jaar een paar uurtjes naar
deze opfriscursus. Elk jaar zeg ik tegen Pieter
Schoone dat hij realistischere pelzen neer moet
leggen. 50% van wat hier op tafel ligt zien wij in
Nederland nooit op de farm. Daarom maak ik
hier bij de Brown ook een middengroep. Die
hebben wij! “ Dat hij er daadwerkelijk kijk op
heeft blijkt wel uit de cursusresultaten.

Heel veel oefenen
Sjouke en Auke Yntema uit Friesland (vlakbij de
Afsluitdijk) maken ook elk jaar de verre reis vanuit Friesland naar de Peel. Hier ontmoeten zij
voor het eerst 2 medewerkers van Maurits
Groen die aan de andere kant van de Afsluitdijk
wonen. Maurits is op cursus in Kopenhagen
geweest en stuurt zijn vaste oproepkrachten
voor de pelstijd naar Gemert. Sjouke en Aukje
zijn nu 10 jaar bezig en begonnen met plannen
maken nadat de sector officieel het groene licht
kreeg in 2003. Zowel voor hen als voor bijvoorbeeld Johan van Schipstal was het verbod ‘extra’
zuur. Als relatieve nieuwkomers zijn ook zij de
dupe van de wispelturige politiek in Nederland.
Natuurlijk beginnen zij over minister Henk
Kamp, over zijn onverwachte brief met betrekking tot die schamele schadevergoeding, en

over Straatsburg. In spanning, maar als altijd
vrolijk en goedlachs, wachten zij de ontwikkelingen af. Over selecteren zijn ze het gauw eens,
je kunt er eindeloos over vertellen en veel foto’s
bekijken maar je moet het gewoon in praktijk
heel veel oefenen. ”Je moet goed kijken naar de
kleinste verschillen om er weer echt in te
komen.” Misschien vanwege hun AD-vrije status
en de kwaliteitsdieren die zij hebben, krijgen
ook zij het advies om dieren met open pelzen
(alleen die echt in die zin opvallen) niet als fokdier aan te houden. In Denemarken en Amerika
zijn nertsenhouders die al 50 tot 60% Velvet 2
dieren hebben. Zij moeten er voor waken dat de
topharen wel de onderwol blijven bedekken.
Daar heeft men in Nederland over het algemeen nog niet zo’n last van. Menig deelnemer
aan de selectiecursussen in Putten en Gemert
likt zijn vingers jaloers af bij het bekijken van
zoveel moois. Volgens de selecteurs gaat het
goed met de Nederlandse pelzen maar… het
kan natuurlijk altijd nog beter!

INTERNATIONALE
SELECTIECURSUS
Van 12 t/m 16 maart 2018 organiseert
SAGA Furs een internationale selectiecursus op het hoofdkantoor in Finland.
Opgeven is mogelijk tot 22 december
2017.
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