
Waarom lid 

worden van de 

Nova Scotia Duck 

Tolling Retriever 

Club Nederland ? 

Indien uw interesse uitgaat naar 
een Nova Scotia Duck Tolling 
Retriever (pup of herplaatser) 

neem dan eens 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 

tollerinfo@tollertales.nl 

 

En/of kijk op  

www.tollertales.nl > pups 

Tol ler informat ie  

Secretariaat 

secretariaat@tollertales.nl 

Ledenadministratie 

ledenadministratie@tollertales.nl 

Fokaangelegenhedencommissie 

fac@tollertales.nl 
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Tollerinformatiepunt 

tollerinfo@tollertales.nl 

mailto:barbarazeeman50@gmail.com
https://tollertales.nl/
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De Nova Scotia Duck Tolling  
Retriever Club Nederland  is opge-
richt in 1990 en bestaat inmiddels 
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 jacht, agility, obedience, 
dockdiving, speuren en andere 
hondensporten, shows en/of fok-
ken.  

De voordelen van deze erkende 
rasvereniging: 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 vaan-
del en dat vertaalt zich in een 
scherp Verenigingsfokreglement 
welke geldt voor alle leden. 

De lijnen naar de bestuurs- en commis-
sieleden zijn kort. Zij staan en gaan 100% 
voor het ras. Geven eerlijk advies en hou-
den 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/of onze facebook-
pagina. Als u iets niet kunt vinden is een 
mailtje naar info@tollertales.nl voldoende. 

Bijschrift bij figuur of 
afbeelding. 

Nova Scot ia  Du ck 

Tol l ing  Retr iever  

De Nova Scotia Duck Tolling Re-
triever Club Nederland organiseert 
ieder jaar een Kampioenschaps-
clubmatch, diverse evenementen 
op jachtgebied (Clubdiplomadag, 
WorkingTest en TollingTest) en 
nog diverse andere evenementen 
o.a. een Jonge Hondendag 1x in 
de 2 jaar. 

Bij jachtevenementen geldt voor 
leden (meestal) een lager inschrijf-
geld en voorrang.  

Gratis voor onze leden zijn de 
nestbemiddeling en de dekreuen-
lijst voor honden/combinaties die 
voldoen aan de eisen van het Ver-
enigingsfokreglement. Tevens be-
middelen wij bij herplaatsing.  

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 fokkende leden.  


