KCM Nieuwsbrief

03-2020

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
Een jubileumjaar vol activiteiten is van start gegaan en toen kwam de coronacrisis.

Inschrijving KCM!
Help je ons mee? In deze rare tijd met alle Covid19-perikelen willen wij
toch graag vooruit kijken. Op 13 september aanstaande staat onze jubileum KCM én de Veteranenparade op het programma. Dat moet echter
wel met een ‘slag om de arm’ want ook wij kunnen niet in de toekomst
kijken. De inschrijving is wel al open! Je komt toch ook?
Je kunt de hond(en) nu alvast inschrijven, alleen de betaling hoef je nog
niet te doen. Dat komt op een later tijdstip en krijg je een mail over als
wij groen licht hebben van de Regering, Raad van Beheer en de locatie
waar wij te gast zijn.
Dus, schrijf je in voor de KCM en/of Veteranenparade, dan kunnen we
met z’n allen weer langzaam vooruit kijken!
KCM
Veteranenparade

https://www.sbvn.nl/inschrijving%20tollers.html
https://fd10.formdesk.com/NSDTRCN/Veteranenparade13092020

Blijf gezond en houd afstand! Samen voor een gezond Nederland!

www.tollertales.nl
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Kampioenschapsclubmatch - 13 september 2020 te Nieuwegein
Op zondag 13 september 2020 organiseert de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland haar jaarlijkse Kampioenschapsclubmatch. Deze Kampioenschapsclubmatch wordt
onder auspiciën en reglementen van de Raad van Beheer georganiseerd.

De kampioenschapsclubmatch staat bekend om de informele, gezellige sfeer. Ook voor nietervaren exposanten is dit een goede gelegenheid om uw hond te laten keuren door een erkende keurmeester.
Keurmeester voor de reuen (vanaf jeugdklasse): mevr. Marjoleine Roosendaal
Keurmeester voor de teven (vanaf jeugdklasse): dhr. Hans Stigt
Keurmeester voor de jongste puppy, puppy, veteranen: mevr. Annelies van Beersum
Het is een dag om te genieten van heel veel Tollers bij elkaar, eindeloos ervaringen uit te
kunnen wisselen over onze roodharige vriendjes en ondertussen door deskundige keurmeesters uw hond te laten beoordelen. Zij kiezen niet alleen de beste reu en beste teef van de
dag, maar ook de beste jeugdhond, de beste veteraan en de Clubwinnaar 2020!

Daarnaast is de KCM een officiële CAC-show. Het CAC dat wordt toegekend aan de beste
reu en de beste teef en telt dubbel voor het Nederlands kampioenschap. Het reserve CAC telt
als een vol punt. Aan de beste van het ras wordt de titel Clubwinnaar 2020 toegekend.
Naast de individuele klasses is ook de nakomelingenklasse opengesteld en zal er wederom
een Veteranenparade worden gehouden!
Tevens zal er weer een kind/hond show zijn met als thema ‘the 80’s’!
Locatie KV Nieuwegein
KV Nieuwegein is gelegen aan de rand van Nieuwegein bij de wijk Galecop.
Adres: Galecopperzoom 3, 3437 PJ Nieuwegein
Of kijk op http://kvnieuwegein.nl/locatie/

Bezoekers zijn welkom! De individuele keuringen starten om 09.30 uur!

Inschrijving KCM is open!
Inschrijving Veteranenparade is open!
Kijk op www.tollertales.nl > clubagenda en schrijf in!
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Jaaragenda 2020 (onder voorbehoud)
12 juni

Toller-SUP-workshop

Loosdrecht

20 juni

Dockdiving Workshop

Werkendam

21 juni

Lezing/workshop (jacht)clickertraining

Putten

n.t.b.

Algemene Ledenvergadering

Woudenberg

4 juli

Standaard Jachtproef i.s.m. FRC

Kropswolde

13 september

Kampioenschapsclubmatch

Nieuwegein

Oktober

Tolling Championship

n.t.b.

29 november

Najaarsworkingtest

St. Oedenrode

Toller Tales - 2020
Sluitingsdatum kopij TT 2-2020

16 mei 2020

Sluitingsdatum kopij TT 3-2020

16 september 2020

Sluitingsdatum kopij TT 4-2020

16 november 2020

Inzenden kopij via redactie@tollertales.nl
Artikelen voor de TollerTales graag aanleveren als Word document met lettertype "Arial", tekengrootte
10, zonder verdere opmaak. Foto's bij de artikelen als losse bijlage verzenden (minimaal 100 KB per
foto).

Hopelijk zien wij je, gezond en wel, op een van de
door de NSDTRCN georganiseerde activiteiten.
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