KCM Nieuwsbrief

04-2020

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

KCM 2020 én fokgeschiktheidskeuring
Vanaf september starten de agilitywedstrijden weer op, de veldwerkwedstrijden mochten vanaf juni opgestart worden en de jachtproeven
vanaf juli.
Onze jubileum KCM kan een feit worden maar vraagt echter wel een
aangepaste vorm zodat we de richtlijnen van het RIVM en de overheid
in acht kunnen nemen, waaronder de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen.
Het wordt helaas dus géén grote KCM maar een kleinere 2-rings KCM
met een reuen- en een tevenring. Daarnaast bieden wij een fokgeschiktheidskeuring aan voor de honden die nog kwalificaties missen om te
voldoen aan het VFR (die mogelijkheid wordt ons door de RvB geboden
> zie Raadar).
Op het fokgeschiktheidsformulier wordt geen kwalificatie gegeven zoals
in de showring, maar daarop kan wel worden aangegeven of de hond
exterieurtechnisch (en qua gedrag) geschikt zou zijn voor de fok. Daarmee kan -met toestemming van de RvB- worden voldaan aan VFR artikel 7.
Voor onze KCM2020 vervallen echter de jongste pup en puppy klasse.
Tevens zal er geen nakomelingen klasse, geen kind/hond en helaas ook
geen veteranenparade worden gehouden. Bij die klasses kan de 1.5
meter namelijk in het gedrang komen. Indien u hiervoor heeft ingeschreven en heeft betaald, krijgt u uiteraard uw inschrijfgeld terug.
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Wat is er wel?
Reuenring: Jeugdklasse, Jonge hondenklasse, Openklasse, Veteranenklasse, Kampioensklasse, Fokkersklasse, Gebruikshondenklasse.
Tevenring: Jeugdklasse, Jonge hondenklasse, Openklasse, Veteranenklasse, Kampioensklasse, Fokkersklasse, Gebruikshondenklasse.
Keuring beste reu, beste teef, Best in Show.
Beste Jeugdhond
Beste Veteraan
Beste Gebruikshond
Voorwaarden voor deelname
(afgezien van de gebruikelijke voorwaarden):
•

•

•

•

•

•
•

Honden moeten vrij kunnen staan zodat de 1.5 meter tussen exposant
en keurmeester gewaarborgd kan worden.
Showlijn moet lang genoeg zijn zodat handler op 1.5 meter van de km
kan blijven (bv lijn van minimaal 1.20 meter).
U krijgt een tijdschema voor uw klasse zodat u weet wanneer u wordt
verwacht.
Niet praten tijdens het showen met de keurmeester, geen handen
schudden. Eigenaar laat zelf het gebit van de hond zien.
Tijdens wachten 1,5 meter afstand houden.
Buiten de showring ook afstand houden.
In de ring: mondkapjes voor de exposanten.

Keurrapport / fokgeschiktheidrapport krijgt u na afloop digitaal of per
post toegezonden.
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Als extra:
Er komt een extra ring waar honden vanaf de leeftijd van 15 maanden,
nog niet in het bezit zijnde van 3 kwalificaties, zich ná de keuring in de
reuen- dan wel tevenring kunnen melden (mits vooraf aangemeld via
het online formulier) voor de fokgeschiktheidskeuring door 2 keurmeesters.
Dus niet echt de jubileum KCM die we voor ogen hadden maar toch iets
om naar uit te kijken.
Tot ziens!

Inschrijving KCM en fokgeschiktheidskeuring!
KCM

https://www.sbvn.nl/Inschrijving%20Tollers.html

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

www.tollertales.nl
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Jaaragenda 2020 (onder voorbehoud)
13 september

Kampioenschapsclubmatch

Nieuwegein

Oktober

Tolling Championship

n.t.b.

n.t.b.

Algemene Ledenvergadering

Woudenberg

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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