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Beste Leden,
NVM 2017
Afgelopen 14 oktober was het dan weer tijd voor de nationale vleesvee manifestatie te Zwolle.
Met 10 Charolais dieren waren we vertegenwoordigd. Ondanks dat we, helaas, met zo´n kleine club
vertegenwoordigd waren, was het niveau van de dieren hoog!
Keuringsmeester Adri van der Vaart was hierover zeer tevreden.
Dit jaar vielen we wat meer op bij de stand, door de nieuwe ´banners´ die we hebben aangeschaft.
Foto´s en uitslagen zijn te vinden op de website en onze facebook pagina!

COT
Het bestuur heeft het afgelopen jaar veel moeite gedaan om voor de veiling in maart 2018 een
Franse stier op het opfokstation te krijgen. Dit is gelukt en de ontwikkeling van het dier ziet er
veelbelovend uit.
Ook de drie andere “Hollandse” stieren laten een goede ontwikkeling zien.
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Beginletter namen kalveren
De beginletter voor de namen van kalveren in 2018 is de letter O
Voor Franse namen kijk op de site van het Franse stamboek:
www.charolaise.fr

Verslag bezoek keuring te Moulins
Donderdag 30 november bezochten 8 mensen namens het
stamboek de keuring in Moulins.
De finale keuring ! Wat een prachtdieren! Wat een keuze!
De avond ervoor zijn we al een kijkje gaan nemen in de Parc
Moulins-expo waar alle ´keuringsdieren´ al rustig op hun plekje
stonden.
De volgende ochtend vroeg uit ons smalle Franse bedje om op tijd bij de keuring te zijn.

Wow.. wat een reuze van stieren hebben ze hier! Net zo groot
als Marcella.. (zie foto)!!
Crème de la crème .. wat een mooie Charolais!

We hebben onze ogen uitgekeken,
genoten en verbaasd over hoeveel dieren ze in een ring opstellen (en het
dubbele aan mensen) dan nog kunnen jureren...petje af!
We eindigde die dag met een heerlijke Charolais steak!
Het waren een paar geslaagde en gezellige dagen!

Nieuwsbrief december 2017

2

50-jarig jubileum
Op zaterdag 2 juni 2018 hoopt het stamboek het 50 jarig jubileum te vieren!
De voorbereidingen zijn hiervoor reeds in volle gang! Houdt deze datum alvast vrij!
Wellicht heeft u nog oud fotomateriaal o.i.d. wat wij kunnen gebruiken voor het jubileum?
Laat het ons weten!
Verdere informatie volgt begin volgend jaar!
Bestuur:
Vanwege vertrek uit het bestuur van de heren Dirk Blaauboer m.i.v. het nieuwe jaar en Henk Ulfman
m.i.v. /tijdens de komende ALV van 2 juni 2018 verzoekt het bestuur u reeds na te denken om u zo
mogelijk beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie .
Bent u degene, die samen met ons de Charolais meer op de Nederlandse kaart wil zetten?
Graag horen we van u! U kunt contact opnemen met een van onderstaande bestuursleden voor
meer informatie:
Bestuursleden:
Jan Denneboom

: 06 - 2096 9014

Peter van Nieuwenhuijzen

: 06 - 2883 6094

Kilan Rietveld

: 06 - 4559 6150

Henk Ulfman

: 06 – 2168 9075

Secretariaat: Elly Vink: charolaisstamboek@live.nl

- Website: www.charolais.nl

Agenda:
→ zaterdag 24 maart COT veiling te Laren
→ Zaterdag 2 juni ALV en 50 jarig jubileum Charolais Stamboek
→ Zaterdag 27 oktober Nationale Keuring te Mariënheem

Het bestuur wenst u fijne feestdagen,
een goed 2018
en tot ziens in ons jubileumjaar!!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het Nederlandse Charolais Stamboek
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