
Lid worden van de 

Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever 

Club Nederland 

via uw fokker! 

Indien uw interesse uitgaat naar 
een Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever (pup of herplaatser) 
neem dan contact op met het  

Tollerinformatiepunt.  

Het Tollerinformatiepunt geeft u 
alle informatie over aanschaf, 

training en verzorging en kan u 
in contact brengen met fokkers 

die volgens de richtlijnen van de 
NSDTRCN fokken teneinde het 
ras zo gezond en actief mogelijk 

te houden. 

 

Tollerinformatiepunt 

Mevrouw Barbara Zeeman 

tollerinfo@tollertales.nl 

Tol ler informat ie  

Secretariaat 

secretariaat@tollertales.nl 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@tollertales.nl 

Fokaangelegenhedencommissie 

fac@tollertales.nl 
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De Nova Scotia Duck Tolling  
Retriever Club Nederland  is opgericht in 
1990 en bestaat nu ruim 30 jaar! 

De Nova Scotia Duck Tolling  
Retriever Club Nederland  
bestaat uit leden die actief met hun 
hond(en) bezig zijn op het gebied van 
jachtwerk, agility, obedience en andere 
hondensporten, shows en/of fokken.  

De voordelen van deze erkende rasver-
eniging: de NSDTRCN is actief, serieus 
en met een scherp oog voor gezondheid 
en welzijn.  

Gezondheid en welzijn staan bij de 
NSDTRCN zeer hoog in het vaandel en 
dat vertaalt zich in een scherp en streng 
fokreglement welke geldt voor alle le-
den. 

De lijnen naar de bestuurs- en commis-
sieleden zijn kort. Zij staan en gaan 
100% voor het ras. Geven eerlijk advies 
en houden daarbij altijd het belang van 
het ras voor ogen!  

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club 
Nederland  kijkt ook over de grenzen en heeft 
goede contacten en samenwerking met de 
buitenlandse Tollerclubs.  

Informatie is actueel, digitaal en snel terug te 
vinden via onze website www.tollertales.nl en 
als u iets niet kunt vinden is één mailtje naar 
info@tollertales.nl voldoende. 

Daarnaast krijgt u de kans om mee te praten 
en mee te denken over actuele ontwikkelingen 
tijdens de Algemene Leden Vergadering en 
het fokkers /(dekreu) eigenaren overleg welke 
uiteraard ook open staat voor alle niet fokken-
de leden.  

Bijschrift bij figuur of 
afbeelding. 

Nova Scot ia  Du ck 

Tol l ing  Retr iever  

Uw fokker kan u met korting aan-
melden voor een lidmaatschap van 
de NSDTRCN. 

De fokker heeft de mogelijkheid om u 
als pupkoper(s) vooraf aan te melden 
als lid.  

Hiervoor is een formulier  (zie  
www.tollertales.nl > De NSDTCN > lid-
maatschap) gemaakt waarop de fokker 
de namen doorgeeft van de potentiële 
nieuwe leden.  

Als nieuw potentieel lid maakt u voor 
het aanmelden van het lidmaatschap 
gebruik van het daarvoor bestemde 
online inschrijfformulier (zie  
www.tollertales.nl > De NSDTCN > lid-
maatschap). 

De, door de fokker, ingevulde vooraan-
melding, geeft u als potentieel nieuw lid 
recht op een éénmalige korting van  
€ 5,00 (het éénmalige inschrijfgeld 
komt hiermee te vervallen). 

Een klein gebaar naar u toe maar een 
grote steun voor het bestaan van de 
rasvereniging en daarmee het behoud 
van ons mooie ras.  

Wilt u lid worden? Vraag uw fokker om 
u vooraf aan te melden! 


