Nieuwsbrief

01-2020

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland

Een jubileumjaar vol activiteiten is van start gegaan. Wij zetten ze voor u op een rijtje!

Lezing 'HD/ED en de erfelijkheid ervan' en fokkersoverleg
Op zaterdag 8 februari a.s. organiseert de NSDTRCN een lezing over 'HD/ED en de erfelijkheid ervan'. De lezing wordt gegeven door Daan Kranendonk.
De lezing staat open voor iedereen (leden, niet leden, geïnteresseerden).
Locatie: De Schimmel - Stationsweg Oost 243 - Woudenberg
Na de lezing is er -van 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur- een (fokkers)overleg voor leden van de
NSDTRCN.
Tijd lezing: 12.00 (zaal open 11.30 uur) tot 14.00 uur
Tijd overleg: 14.00 tot uiterlijk 17.00 uur.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via het online aanmeldformulier
(zie https://www.tollertales.nl/de-nsdtrcn/club-agenda).

Lezing/workshop (jacht)clickertraining voor beginners
De Toller is van nature een jachthond die zowel voor het schot (het lokken ofwel Tolling) als
na het schot kan werken (apporteren, het ophalen van het geschoten wild).
Natuurlijk dragen wij als NSDTRCN het trainen van onze jachthond een warm hart toe.
In welke vorm van training dan ook, de basis is een goede ‘click’ met je hond. Gwen Pieters
is gecertificeerd in het geven van 'clickertraining', een positieve benadering in de samenwerking tussen hond en baas. Wij leren graag van deze methode en hebben Gwen bereid gevonden een workshop te geven.
Tijdens deze interactieve workshop worden de deelnemers meegenomen in de wereld van:
'clickertraining voor beginners', bij voorkeur voor mensen die jachttraining (willen gaan) doen.
Een effectieve manier van het aanleren van gewenst gedrag vanuit een goede samenwerking
ofwel ‘click’ met je hond.
De exacte dag en datum volgt z.s.m. Hou de website in de gaten.
Kijk voor meer informatie op: https://www.tollertales.nl/de-nsdtrcn/club-agenda
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PINK WT - 22 februari 2020
De Pink Workingtest heeft een charitatief karakter, maar is wel een echte Workingtest. Er zijn
een viertal klassen: C (voor honden zonder diploma), C klasse, B klasse en de Veteranenklasse. De locatie is Putten. De opbrengsten komen ten goede aan het KWF.
Kijk op facebook op de ‘Pink Workingtest’ pagina voor meer informatie.
Inschrijven is niet meer mogelijk maar wees welkom om te komen kijken en wellicht een
steentje bij te dragen aan het KWF via een aankoop bij één van de stands.

Champions Trophy - 29 februari 2020
De CHAMPIONS TROPHY is dé onderlinge wedstrijd tussen de beste retrievers van het afgelopen seizoen. Aan de CT kunnen uitsluitend combinaties deelnemen die daartoe zijn geselecteerd.
Er worden vier meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven uitgezet op AA niveau. Bij iedere proef zijn er drie stuks wild om te apporteren. De organisatie is in handen van
vertegenwoordigers van de retrieververenigingen.
De locatie van de Champions Trophy editie 2020: De Waltakke in Lochem. Publiek is meer
dan welkom. De proeven worden zodanig opgezet dat het publiek alles goed kan volgen en
kan meegenieten van prachtig hondenwerk op een prachtige locatie.

Algemene Ledenvergadering + lunchbuffet - 14 maart 2020
Tijd: 11.00 uur - 15.00 uur
Tijd is inclusief een lunchbuffet ter ere van het 30 jarig jubileum
Locatie: Partycentrum De Schimmel - Stationsweg Oost 243, Woudenberg
Tijdens de ALV worden de statutair verplichte agendapunten behandeld.
De stukken, met uitzondering van de financiële stukken, zijn vanaf 3 weken vóór de ALV op
te vragen bij het secretariaat secretariaat@tollertales.nl en worden alleen op aanvraag en als
pdf toegezonden. Financiële stukken worden nagestuurd na akkoord door kascontrolecommissie.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via het online aanmeldformulier
(zie https://www.tollertales.nl/de-nsdtrcn/club-agenda).
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Clubdiplomadag - 28 maart 2020
Op zaterdag 28 maart a.s. vindt de Clubdiplomadag van de NSDTRCN en WFRG plaats in
Putten. Inschrijven is nog mogelijk maar als toeschouwer ben je natuurlijk ook van harte welkom. Tijdens deze dag worden vast omschreven proeven afgelegd in de categorieën C, B en
A. Bij voldoende prestatie wordt het C-, B- of A-diploma verkregen.
Tijdens de Clubdiplomadag wordt gewerkt met clubdummy’s. Alleen bij de A-proeven, dirigeerproef te land en apport van verre loper over breed water(sleep), wordt gebruik gemaakt
van koud wild.

Tolling Test - paasmaandag 13 april 2020
De Tolling Test is een test met dummy's (wedstrijden conform onze eigen clubreglementen
welke gelijkaardig zijn aan de Zweedse reglementen) waarbij het authentieke werk van onze
Tollers wordt getest. Op 2e paasdag, maandag 13 april, organiseren wij, in samenwerking
met de Belgian Toller Club, een TollingTest op een prachtige locatie in Nederland
(Beuningen).
Inschrijving is nog niet open!
Maximaal 15 deelnemers, verdeeld over Junior - Beginners - Novice - Open
Informatie betreffende het inschrijven kunt u vinden op www.tollertales.nl > club agenda

Standaard Jachtproef - 4 juli 2020
De NSDTRCN organiseert i.s.m. FRC team Noord op zaterdag 4 juli een SJP
Locatie: Kropswolde
Deelname is opengesteld voor alle Retrievers en IWS met dien verstande dat leden van de
NSDTRCN en FRC tot 2 weken voor de sluitingsdatum voorrang hebben.
Organisatie is in handen van:
Met medewerking van:

JPC/NSDTRCN en de JPC/FRC
CBRN/FRC/WFRG/GRCN/GRV/LKN/CCRCN/IWSVN

Er kunnen maximaal 80 honden deelnemen.
Inschrijven gaat via ORWEJA.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): volgt z.s.m.
Keurmeester voor de teven (vanaf jeugdklasse): volgt z.s.m.
Keurmeester voor de jongste puppy, puppy, veteranen: volgt z.s.m.
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 2019 toegekend.
Naast de individuele klasses zijn ook de koppel- en fokkerijklasse 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 is nog niet open! Hou www.tollertales.nl > clubagenda in de gaten!
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Najaarsworkingtest - zondag 29 november 2020
Op zondag 29 november (let op = gewijzigde datum) organiseren wij wederom onze najaarsworkingtest in St. Oedenrode.
Deelname is opengesteld voor alle retrieverrassen met dien verstande dat voorjagers met
een Nova Scotia Duck Tolling Retriever voorrang hebben tot het maximum aantal deelnemers
is bereikt. Er kunnen maximaal 50 honden deelnemen in de B1-klasse; 50 honden in de C-,
B2- en A-klasse (limitering per klasse mogelijk). Totaal 100.
Sluitingsdatum inschrijving én betaling: 20 oktober 2020, tenzij het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt. Inschrijving gaat 02-02-2020 open!
Je kunt, tenzij anders wordt vermeld, tot uiterlijk 4 weken voor de WT inschrijven tenzij het
maximum aantal deelnemers eerder is bereikt. Voorjagers met een Nova Scotia Duck Tolling
Retriever hebben tot 3 maanden vóór het evenement voorrang.
Let wel! VOL=VOL
Wil je komen kijken? Dat kan en mag.
Locatie is rondom Manege 'HERTOG JAN VAN BRABANT', deze is gelegen aan een zijweg
van de A50 van St.Oedenrode naar Veghel. Het adres is, Molenweg 4, St. Oedenrode!

Meldformulier ziekten / aandoeningen
Een gezonde Toller, daar kunnen we allemaal aan bijdragen!
Ben je de fokker of eigenaar van een Toller met een gezondheidsprobleem? Een autoimmuunziekte, erfelijke aandoening of bijvoorbeeld een allergie ergens voor? Door deze informatie te delen met de Fokaangelegenhedencommissie kunnen zij fokkers beter informeren
over in de toekomst geplande nesten en dekreu-eigenaren op de hoogte blijven van de risico’s
in de nesten die zij plannen. Draag daarom je steentje bij door belangrijke informatie te delen!
Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk informatie beschikbaar komt. Het kan doorgegeven
worden via het online meldformulier https://fd10.formdesk.com/NSDTRCN/meldformulier of
door een mail te sturen naar fac@tollertales.nl.
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Jaaragenda 2020
8 februari

Lezing HD/ED en fokkersoverleg

Woudenberg

Voorjaar

Lezing/workshop (jacht)clickertraining

n.t.b.

22 februari

Pink Working Test

Putten

29 februari

Champions Trophy

Lochem

14 maart

Algemene Ledenvergadering + lunch

Woudenberg

28 maart

Clubdiplomadag i.s.m. WFRG

Putten

13 april

TollingTest

Beuningen

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 1-2020

16 februari 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).
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Contributie 2020
Indien u een automatische incasso heeft afgegeven zal de contributie rond 1 februari van uw
rekening worden afgeschreven. Heeft u geen automatische incasso afgegeven, dan verzoeken wij u de contributie over te maken. Wij verzoeken u deze uiterlijk 1 maart 2020 te voldoen.
De jaarlijkse contributie bedraagt voor Nederlandse leden € 30,- per lid, en € 7,50 per medelid.
Voor buitenlandse leden mét een papieren TollerTales € 35,- per lid.
Indien u geen automatische incasso heeft afgegeven wordt u verzocht de contributie vóór 1
maart 2020 over te maken op ING rekening: NL02INGB0008080569 ten name van Nova
Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (geen afkorting gebruiken) onder vermelding
van contributie 2020 en uw lidmaatschapsnummer (deze staat achter op uw TollerTales
vermeld).
Voor buitenlandse betalingen: IBAN: NL02INGB0008080569 / BIC: INGBNL2A.
Door de NSDTRCN te machtigen bespaart u ons veel tijd en geld aan bank- en verwerkingskosten.

Hopelijk zien wij u komend jaar op een van de door
de NSDTRCN georganiseerde activiteiten.

7

