Selectiecursus
Kopenhagen
Oktober 2016
Maart 2016 kregen wij als
organisatoren circa 20 plaatsen ter
beschikking voor de selectiecursus in
oktober 2016 in Kopenhagen. Velen
hadden hier interesse in en daardoor
was een groot aantal plaatsen al
na 2 dagen bezet. Vooral jonge
pelsdierenhouders meldden zich aan
voor de cursus waaronder ook een
aantal vrouwelijke pelsdierenhouders.
Omdat er zoveel animo was werden
meer plaatsen ter beschikking gesteld
door Kopenhagen Fur. Ook deze
plaatsen waren snel vergeven en
daarmee was de groep compleet met
in totaal 32 personen.
Ongeveer de helft van de deelnemers reed
zelf met de auto naar Denemarken en de
rest vloog vanaf Eindhoven, Amsterdam
en Eelde. De groep die vloog werd opgepikt door de bus, die ook de volgende
twee dagen het vervoer verzorgde van
hotel naar veilinghuis en vliegveld. We arriveerden allemaal rond hetzelfde tijdstip bij
Hotel Ansgar, centraal gelegen in Kopenhagen. Ideaal voor diegenen die nog een
biertje wilden nuttigen in de stad, wat de
meesten die avond van aankomst ook
hebben gedaan.
Daisy Rasmussen en Moniek van Leunen
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Dag 1 begon met een lekker goed vullend
ontbijt om er de rest van dag goed tegenaan te kunnen. Om 08:15 werden we door
de bus opgepikt en naar het veilinghuis
gebracht, waar de cursus om 09:00 van
start ging. We werden onderverdeeld in 3
groepen; beginners, gevorderden en
experts. ‘s-Morgens werd de tijd besteed
aan opwarm-opdrachten en de rest van de
dag kregen we verschillende soorten opgaves. Denk hierbij aan kleurzuiverheid
(blauw naar rood), haarlengte, kwaliteit,
kleurslag, haardekking en bij de crossen de
spots/ markering streep. In de loop van de
dag werden de opdrachten doorgenomen
en werd besproken wat we goed en fout
hadden gedaan en waar we goed op moeten letten ook thuis op de farm het aankomende seizoen. We sloten af met een lekker diner dat door het veilinghuis
georganiseerd was. Hierna vertrok de bus

terug naar het hotel en ging een deel van
de groep nog de stad in.
Dag 2 startten we wederom met een lekker
ontbijt en dit keer werden we om 07:15
opgepikt door de bus. Deze dag begon de
cursus al om 08:00 uur. We gingen van start
met opdrachten die wat moeilijker waren
dan de eerste dag, om nog beter de details
te kunnen herkennen en meer te leren. Elk
groepje van de cursus werd gedurende de
twee dagen getoetst in het op volgorde
leggen van goede naar slechte pelzen. Dit
gebaseerd op de dingen die we in de loop
van de cursus geleerd hadden. Diegenen
die de minste fouten hadden gemaakt
wonnen een prijs (gefeliciteerd Cees, Misha
en Bertus). Ook lieten de selecteurs zien
waar we op moeten letten aankomende
pelstijd in verband met het voorkomen van
Chip, kleine beschadigingen in de pels,

de pelsdierenhouder

Ingezonden

denk hierbij aan pelsbeten, natte buiken,
bulten in de nek en klemafdrukken. Hierna
volgde een presentatie door Stig Andersen over het voorbereiden van de pelstijd
en waar we aan kunnen werken om het
aantal chip pelzen te minimaliseren.
- Vanaf september volop strooien (gewoon
stro, geen houtkrullen i.v.m. kleur afgeven van het hout)
- 1 kilo zaagsel per pels in de pelzentrommel (exclusief kadavers) voorkomt vette
pelzen. Omdat de pelzen groter worden
is meer zaagsel nodig. Ook goed zaagsel
is belangrijk.
- Voor het opplanken van de pelzen lange
papieren pelshoezen gebruiken.

- In Denemarken schrijven ze per schraaprol max. 3000 pelzen voor en max. 2 keer
slijpen van de schraaprol.
De cursus werd afgerond met het uitdelen
van een envelop met voorbeeld foto’s van
de kleurslagen voor de selectie aankomende pelstijd. (Deze zijn handig tijdens het
selecteren.) Vervolgens werd nog een
groepsfoto gemaakt. Diegenen die met de
auto in Kopenhagen waren, zijn hierna
richting huis vertrokken. Voor diegenen die
vlogen, en zin hadden in een avondje Halloween in Tivoli, werden vrijkaartjes aangeboden door het veilinghuis. Van daaruit
bracht de bus de groep weer terug naar
het vliegveld.

Kleine opsomming waar je deze selectie/pelstijd op
kunt letten:
Veel dunne, rechte tophaartjes die allemaal even lang
zijn en de wol bedekken, zodat de pels er zijdeachtig
uit ziet (lijkt het een spiegel is het goed, lijkt het zilverfolie dan is het niet goed). Het is belangrijk dat je naar
velvet 1 en 2 toewerkt, maar oplet voor velvet 3 (te
open pelzen)! Verder hebben pelzen een goede
onderwol nodig om de topharen te kunnen dragen.
Voor de mutaties is kleurzuiverheid ook belangrijk. De
pelzen moeten blauw zijn, niet rood.
Het was een zeer leerzame selectiecursus. Iedereen
hartstikke bedankt!

Kopenhagen Fur helpt ‘dakloze’ kinderen
tijdens kindervakantieweek
Elk jaar wordt in Gemert gedurende de laatste week van de
basisschoolvakantie een kindervakantieweek georganiseerd
nabij het plaatselijke industrieterrein. Maar liefst zo’n 500 tot
700 kinderen doen de hele week spelletjes, lopen o.a. mee
met een wandeltocht door Gemert en…. bouwen hutten. Die
hutten bestaan elk jaar voor een belangrijk deel uit dozen

de pelsdierenhouder

geleverd door het veilinghuis Kopenhagen Fur. De dochter
van Pieter Schoone is namelijk een week lang een van de vele
begeleidsters. Hoe lang de bewoners het daarin droog houden
is maar de vraag. Gelukkig hadden zij de weergoden mee en
daarbij, ’s avonds gaat iedereen dagelijks weer lekker in zijn of
haar eigen bedje.
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