Nieuwsbrief

02-2020

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

Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele corona situatie besloten
om alle evenementen, die op de agenda stonden in de maanden april en mei, te annuleren.
Via de gebruikelijke kanalen houden zij ons op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor de verenigingen en organisaties. Zij adviseren ons als aangesloten vereniging
dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke die door onze vereniging georganiseerd
worden in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na 1 juni zal moeten worden
gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM
en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de
maanden juni en juli van dit jaar.
Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure een (uitgestelde) ALV bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen dan geagendeerd
worden. De overige onderwerpen zullen wij doorschuiven naar de ALV 2021. Zo kan ook worden voldaan aan het verzoek van een aantal fokkers om de ingebrachte VFR punten nogmaals te bespreken tijdens een fokkersoverleg en heeft het bestuur de tijd om de inbrengers
van die VFR punten op de hoogte te brengen en met hen (eventueel digitaal) te overleggen.
Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk
is een ALV in juni te houden, zal -in navolging van de RvB- deze ALV uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de NSDTRCN niet kan voldoen aan statutaire en
wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de RvB en de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de NSDTRCN dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.
Namens het bestuur wensen wij jullie veel sterkte in deze moeilijke en onzekere periode.
Wij hopen jullie weer te mogen ontmoeten in betere tijden.
Voor nu: blijf veilig en gezond!

Het kantoor van de Raad van Beheer en de buitendienst werken vooralsnog op de gebruikelijke sterkte. De buitendienst werkt volgens een speciaal protocol. De betrokkenen die de
dienstverlening afnemen worden hier vooraf over geïnformeerd. De Raad van Beheer houdt
een ieder op de hoogte van eventuele wijzigingen en/of aanpassingen in hun bereikbaarheid
en dienstverlening.
De vragen en antwoorden die volgen uit deze maatregelen vanuit de overheid worden
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus regelmatig aangevuld.
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Aanpassing werkwijze chippen pups door buitendienstmedewerkers tijdens Coronacrisis
Uit nieuwsbericht Raad van Beheer d.d. 25 maart 2020
Regelmatig hebben wij u de afgelopen periode geïnformeerd omtrent de uitbraak van het Coronavirus in Nederland. De Raad van Beheer heeft extra voorzorgsmaatregelen genomen bij
de uitvoering van haar dienstverlening. De extra maatregelen en aanbevelingen van 23 maart
2020 heeft ons doen besluiten om de werkwijze van de buitendienstmedewerker wederom
aan te moeten passen. We willen graag de fokkers blijven ondersteunen door de pups te
identificeren. Door middel van deze extra maatregelen kunnen wij het risico verminderen en
de veiligheid vergroten voor onze klanten en medewerkers.
De fokkers worden gevraagd om met hun nest naar een locatie te komen in de regio. Deze
locatie zal op redelijke afstand liggen van de meeste fokkers en heeft goede parkeergelegenheid.
Tien verschillende Kynologen Clubs door het land verspreid hebben hun locatie beschikbaar
gesteld voor u en onze buitendienst. Wij kunnen nu op een veilige en verantwoorde wijze uitvoering blijven geven aan de registratie. Tevens kunnen wij de richtlijnen vanuit het RIVMhanteren in deze crisissituatie in ons land. Het belangrijkste is: veilig en verantwoord werken
voor u en onze medewerkers!
· De buitendienstmedewerker neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.
· Wij verzoeken u uw eigen bench (transport kenneltje) mee te nemen en te gebruiken.
· Op de locatie zijn ook kenneltjes aanwezig.
· Pups moeten duidelijk genummerd zijn conform de geboorte aangifte/gewenste namen.
Indien de pups niet duidelijk genummerd zal er alleen rekening worden gehouden dat chipnummers en NHSB nummers voor reuen en teven kloppen.
· De bench wordt naar binnen gereden door de buitendienstmedewerker, de fokker kan via
het raam buiten het gebouw op afstand meekijken (afstandsrichtlijnen RIVM).
· Pups worden één voor één gechipt en DNA afgenomen.
· Er zijn twee buitendienstmedewerkers aanwezig, die elkaar helpen.
· Als alles is afgerond worden de pups weer in de bench buiten het gebouw gezet.
· De fokker tekent het nestformulier en krijgt een van de doordrukken van de formulieren.
· De fokker verplaatst de pups weer naar zijn auto.
· Benodigde administratie (kan op de bench worden gelegd): stamboom en registratiebewijs
moederhond, bewijs lidmaatschap rasvereniging.
· De moederhond hoeft niet mee te komen indien de DNA van de moederhond al bekend is.
Alle overige activiteiten van de buitendienst van de Raad van Beheer worden voorlopig opgeschort.
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Algemene Ledenvergadering - 14 maart 2020

uitgesteld

Tolling Test - paasmaandag 13 april 2020

geannuleerd

Clubdiplomadag - verplaatst naar 30 mei 2020

geannuleerd

Toller-SUP-workshop - 12 juni 2020 (onder voorbehoud)
Op vrijdag 12 juni organiseert ikSUP Loosdrecht i.s.m. de Nova Scotia Duck Tolling Retriever
Club Nederland wederom een speciale Toller-SUP-workshop (Stand Up Paddling) op de
Loosdrechtse Plassen.
Wat is SUP met je hond ?
Stand Up Paddling is de snelst groeiende tak van watersport. Je peddelt staand (bij de honden-sup ook vaak zittend) op een extra stabiel surfboard. SUPpen is superleuk en je komt op
mooiste plekjes in de natuur! Maar het is natuurlijk nog veel leuker als je dit samen met je
hond kunt beleven. In Loosdrecht heeft Ingrid Kroon, zelf eigenaresse van een Toller haar
SUP school, ikSUP. Door de jaren heen heeft zij een speciaal programma voor de HondenSUP ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van speciaal materiaal, geschikt voor de
hond.

Lezing/workshop (jacht)clickertraining voor beginners = VOL
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 op zondag 21 juni in Putten (onder voorbehoud).
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.
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Dockdiving Workshop - 20 juni 2020 (onder voorbehoud)
Dock Diving Academy i.s.m. Arie Konings Dogsports Events organiseert voor leden van de
NSDTRCN een Dock Diving Workshop voor beginners met de onderdelen Big Air en Speed
Retrieve.
Locatie: Werkendam
Kijk voor meer informatie en het inschrijfformulier op www.tollertales.nl > clubagenda

Standaard Jachtproef - 4 juli 2020 (onder voorbehoud)
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

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. M. Roosendaal
Keurmeester voor de teven (vanaf jeugdklasse): dhr. H. Stigt
Keurmeester voor de jongste puppy, puppy, veteranen: mevr. A. 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 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 open! Kijk op www.tollertales.nl > clubagenda!
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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 is 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 (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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