Evenementen Krantje 2017

De evenementencommissie is al
een tijdje bezig met de
voorbereidingen van de
evenementen voor 2017.
In de voorbereidingen gaat al
veel tijd in zitten. We pakken
een lege agenda voor 2017 en
gaan daar een aantal zaken op
invullen.

Hondenshows van Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.
Nationale feestdagen
Schoolvakanties
Vakanties van de leden van de evenementen commissie.
Als dat allemaal erin staat gaan we kijken waar we de CM, ALV, Cairnweekend,
JHVD, KCM en de trimdagen in de agenda in kunnen vullen.
Locaties bekijken voor de evenementen en locaties reserveren. Keurmeesters
vragen voor een evenement.
Hieronder zullen we alle informatie die we tot nu toe bij elkaar hebben
verzameld met jullie delen. In de hoop dat jullie deze evenementen in jullie
agenda gaan noteren.
Houd wel het Cairn Nieuws, NCTC website en de Facebookpagina NCTC in de
gaten voor updates
We hopen dat we heel veel van jullie terug zien op een of meerdere van de
onderstaande evenementen.
Namens de evenementencommissie leden:
Carina Roolvink
Jetteke Eckhardt
Yvonne de Wit
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Zondag 15 januari 2017
Nieuwjaarswandeling
Zwolse bos Heerde,
We willen het Cairn wandeljaar 2017 beginnen met, wat zo langzamer een leuke gewoonte
is geworden, namelijk de nieuwjaars wandeling met na afloop wederom een gezellige
lunch. Zondag 15 januari, Hellendoornse Berg / 't Stut Hellendoorn/Nijverdal. Het bos
tegenover avonturenpark Hellendoorn maakt deel uit van de Sallandse Heuvelrug en heet
niet voor niets het Hondenbos. Honden kunnen hier heerlijk rennen, spelen en ravotten,
met de grote kuil als hoogtepunt. De wandeling gaat door het losloopgebied.
We willen om 11.00 verzamelen bij Landgoed de Uitkijk waar de koffie en thee met een
versnapering al op ons zal staan te wachten. Om uiterlijk 11.30 beginnen we met de
wandeling
Het wandelgebied Berg en Stut begint direct achter de horeca gelegenheid en biedt
mogelijkheden genoeg voor een wandeling van 2 uur.
Rond 13.30 willen we proberen terug te zijn voor de lunch.
Het adres van Landgoed de Uitkijk:
Hellendoornsebergweg 8
7447 PA Hellendoorn
T 0548 65 41 17
Kijk voor meer informatie op
http://www.nctc.nl/evenementen/cairn-wandeling-2017-januari/
Facebookpagina NCTC Nederlandse Cairn Terrier Club
of kijk in het Cairn Nieuws oktober 2016

Zondag 19 maart 2017
Wandeling
Landgoed Groenendaal Baarn
Landgoed Groeneveld (130 ha) is een romantisch,
18e eeuws park in Engelse landschapsstijl waar je
heerlijk kunt wandelen. Honden mogen het hele jaar
loslopen en kunnen zwemmen in de vijvers. Tijdens
de wandeling loop je de ene keer over statige lanen
en dan weer over kronkelende paden. Een aanrader. Door de verharde paden is deze
wandeling zeer geschikt voor rolstoelgebruikers.
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Zondag 2 april 2017
Trimworkshop
Zalencentrum “De Avezathen”
Draver 46
4012 BC Kerk-Avezaath
Op deze zondag kunnen de deelnemers
de eerste kneepjes van het trimmen
leren. De hond wordt dus getrimd door
de eigenaar zelf. De trimsters die aanwezig zijn leggen uit hoe een hond getrimd moet
worden en daarna mag u zelf aan de slag. Terwijl u bezig bent komen de trimsters bij u langs
om u te helpen of om nog meer advies te geven. Deze workshop is ook voor mensen die al
kunnen trimmen, maar het nog moeilijk vinden om de pootjes goed te trimmen of een
ander deel van de Cairn.
Deze trimdag is 4 weken voor de Clubmatch. Als er hondjes zijn die mee gaan doen op de
Clubmatch, dan doen we aan het eind van de trimdag ook nog even een uitleg geven wat er
van de hond en het baasje verwacht wordt als je voor een keurmeester staat.

Zondag 23 april 2017
ALV
Restaurant de Engel
Burgemeester Wallerweg 2
3991 DM Houten
De ALV is het hoogste orgaan in de vereniging. Jaarlijks , meestal in april, houden we de ALV.
In de ALV legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid ( zowel inhoudelijk
als financieel), wordt de begroting voor de komende jaren besproken en vastgesteld en
wordt het te voeren beleid afgesproken. De ALV is niet alleen een ‘formeel’: op de ALV
worden ook beschilderde borden uitgereikt aan de eigenaren van honden die bijzondere
prestaties hebben gehaald en worden de jaarbekers en fokkersprijzen uitgereikt. Kortom, er
is ook ruimte voor gezelligheid en aanmoediging.
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Vrijdag 28 april 2017, Zaterdag 29 april 2017 en
Zondag 30 april 2017
Animal Event
Event Center Beekse Bergen
Beekse Bergen 1
5061 NJ Hilvarenbeek
Al een aantal jaar staat de NCTC op het Animal Event om de Cairn te promoten.
Er is die dag heel veel te beleven voor alle hondenliefhebbers. Tijdens de rassendefilé lopen
we ook regelmatig mee met een aantal Cairns. Heeft u dus zin in een gezellig dagje uit kom
dan naar het Animal Event en bezoek onze stand.

Zondag 30 april 2017
Club Match
Keurmeester: Hildeward Hoenderken
Sportcentrum Beusichem
Rijsbosch 3
4112 MB Beusichem
Cairns vanaf 4 maanden en in het bezit van een stamboom mogen meedoen aan de Club
Match. Reuen mogen niet gecastreerd zijn en moeten twee testikels hebben.
De Cairns worden in verschillende klassen ingedeeld.
Nieuwelingencompetitie
Ook dit jaar organiseren we weer voor beginnende exposanten de competitie “Beste
Nieuweling”. Om hieraan te kunnen deelnemen, moet u aan de volgende voorwaarden
voldoen:
 U bent eigenaar (geen mede-eigenaar) maar niet de fokker van uw hond
 U brengt uw hond zelf voor in de ring
 U heeft geen geregistreerde kennelnaam bij de Raad van Beheer
 U heeft in het verleden nooit de titel “Beste Nieuweling” gewonnen
Kind/hond show
Zoals gewoonlijk organiseren we voor kinderen weer de Kind/hond show. Bij deze wedstrijd
gaat het erom samen met de hond een mooi geheel te vormen. Dat betekent dat kinderen
verkleed en/of geschminkt met hun hond in de ring verschijnen. Dat de hond dan ook netjes
mee moet lopen, spreekt voor zich.
Wilt u een keer een show bezoeken en wilt u wel eens zien alles in zijn werk gaat op een
keuring, kom dan langs. Entree is gratis. Als u uw hond meeneemt vergeet dan niet het
entings paspoort van uw hond mee te nemen
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Zondag 21 mei 2017
Wandeling Dag van de Hond
Amsterdamse bos, Amstelveen
Het Amsterdamse bos hoort tot 1 van de
mooiste losloopgebieden van Nederland.
Naar het succes van vorig jaar, zullen we ook
dit jaar weer mee doen met de dag van de
hond. Het thema van dit jaar is ‘kind en
hond’. Er zullen verschillende leuke activiteiten zijn voor (kleine) baas en Cairn!

Vrijdag 16 juni 2017,
Zaterdag 17 juni 2017
en Zondag 18 juni 2017
Cairn Weekend
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen
Dit jaar zijn we te gast op het Recreatiecentrum Besthmenerberg , 3 dagen doorbrengen
met veel Cairns en Cairnliefhebbers op een camping in Ommen, wat is er nou leuker. Op
vrijdag is de ontvangst van alle kampeerders. Er zijn 2 velden gereserveerd. Het ene veld is
voor de kampeerders. Hierbij is heel dicht bij een toiletgebouw, er is ook stroom en water
voor elke aansluiting. Het andere veld, waar we een mooie hal op gaan plaatsen, voor de
evenementen van dit weekend. Caravans, tenten en Campers je ziet van alles. Het is altijd
een gezellig evenement, want wat is er nou leuker dan met elkaar over Cairns praten. Al die
ondeugende streken die al die Cairns uithalen. Alle evenementen van dit weekend worden
hieronder besproken. Het totale programma is nog niet helemaal bekend dus hou de
website en het Cairn Nieuws in de gaten. We hopen dat het veld goed gevuld gaat worden
met veel tenten, caravan en Campers.
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Zaterdag 17 juni 2017
Aankeuring :
Keurmeester 1: mevr. M. Jansen
Keurmeester 2 : mevr. Stuivenberg
Besthemerberg1
7731 PB Ommen
De aankeuring is voor honden waarmee de
eigenaren een nestje willen fokken. Voor het
fokken volgens het verenigingsfokreglement en de
pupinfo-voorwaarden van de NCTC moeten de
honden waarmee gefokt wordt een bepaalde
kwalificatie hebben gekregen op een honden
show. Deze aankeuring is een mogelijkheid om foktoelating te krijgen zonder deel te nemen aan
een tentoonstelling. 2 Keurmeesters ( waaronder 1 rasspecialist) bekijken en beoordelen de
hond op veel verschillende onderdelen. U krijgt een zeer uitgebreid keuringsrapport. De
toelating die op een aankeuring is verkregen is voor honden jonger dan 22 maanden één jaar
geldig. Voor de oudere honden geldt die voor het leven. De aankeuring staat open voor reuen
en teven vanaf 9 maanden.

Zaterdag 17 juni 2017
Wandeling
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen
Ook dit jaar is er een Cairnwandeling
tijdens het Cairnweekend, dit zal
plaats vinden in Ommen. De camping
ligt in een bosrijke omgeving. Vanaf
de camping zullen de wandelaars
met alle Cairns op pad gaan.
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Zondag 18 juni 2017
Cairndag
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen
De familiedag voor alle
Cairnliefhebbers.
Iedereen is van harte welkom
om met elkaar een leuke dag te
beleven. Er zullen leuke
spelletjes zijn voor baasjes en
honden. Workshops waar je de beginselen van diverse takken van sport kan leren.
Allerlei kraampjes met leuke dingen voor de Cairn en voor de eigenaren. Een puppyhoekje,
waar de kleintjes even kunnen dollen of even een dutje kunnen doen. Een leuke dag voor
het hele gezin

Zondag 18 juni 2017
Jonge Honden Veteranen Dag
Keurmeester: mevr. G. Stuivenberg
Besthemerberg 1
7731 PB Ommen
Voor het eerst dit jaar houden we de JHVD tegelijk met de Cairndag. Alle mensen die
meedoen aan de JHVD kunnen als ze klaar zijn op de JHVD aansluitend naar de Cairndag.
Vooral voor de jonge hondjes is het een hele belevenis om aan een show me te doen, veel
hondjes, mensen die naar je kijken en je betasten. Als ze dat netjes doorstaan hebben
kunnen ze leuke spelletjes gaan doen op het andere veld. Op de Jonge honden en
Veteranendag zijn honden van 3 maanden tot 2 jaar welkom en honden ouder dan 8 jaar.
Heel vaak zie je dan hele nesten tegelijk: heel gezellig om te zien hoe de nestgenoten van je
eigen pup zijn uitgegroeid en bij te praten met hun baasjes. Voor de fokkers een goede
gelegenheid om alle pups weer eens terug te zien. Ook de oudjes komen laten zie hoe goed
het met ze gaat. Ook is het leuk als de vader en moeder aanwezig zijn van de pups. Je kan
dan zien wat de pups van de vader en de moeder hebben meegekregen. Voor de fokkers en
zeker voor de beginnende fokkers onder ons is het ook heel leerzaam. Dit jaar houden we
het voor het eerst de JHVD samen met de Cairn dag.
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Zaterdag 26 augustus
2017
Wandeling
Loonse en Drunense duinen,
Kaatsheuvel
We trekken er dit jaar ook een keer
op zaterdag op uit en wel naar het
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is het grootste stuifzandencomplex van
Europa. Honden kunnen hier naar hartelust rennen en spelen in de duinen, uitgebreid op
onderzoek
(lees; snuffelen) langs de wandelroute door de bossen en halverwege de route is een groot
ven waar ze kunnen zwemmen.

September
In september gaan we ook weer een fokkersbijeenkomst organiseren. Het programma voor
deze bijeenkomst staat nog niet vast maar het thema zal zijn: de populatie Cairn Terriers in
Nederland door de jaren heen. Indien daar belangstelling voor is zou er een lezing voor de
beginnende fokkers georganiseerd kunnen worden. Zodra hier meer over bekend is dan kunt
u dat lezen op de website, in het Cairn Nieuws of op de facebookpagina

Zondag 22 oktober 2017
Strand-Wandeling
Hoek van Holland
De afgelopen jaren waren de
strandwandelingen in Noord Holland een
groot succes, dit jaar gaan we met alle Cairns
het strand van Zuid Holland onveilig maken.
Een heerlijke strandwandeling waarin de honden na hartenlust kunnen spelen, ravotten op
het brede strand.
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Oktober
Anatomie, Vervolg van de anatomiedag van 2016
De deelnemers aan de anatomiedag van 2016 waren heel enthousiast. Vandaar dat we een
vervolg dag gaan plannen. Op deze dag zal er dieper in gegaan worden op alles wat er op de
anatomiedag van 2016 is besproken

Zondag 12 november 2017
Trimworkshop
Tanthofdreef 10
2623 EX Delft
Op deze zondag kunnen de deelnemers de eerste kneepjes van het trimmen leren. De hond
wordt dus getrimd door de eigenaar zelf. De trimsters die aanwezig zijn leggen uit hoe een
hond getrimd moet worden en daarna mag u zelf aan de slag. Terwijl u bezig bent komen de
trimsters bij u langs om u te helpen of om nog meer advies te geven. Deze workshop is ook
voor mensen die al kunnen trimmen, maar het nog moeilijk vinden om de pootjes goed te
trimmen of een ander deel van de Cairn.
Deze trimdag is 2 weken voor de Kampioens Clubmatch. Als er hondjes zijn die mee gaan
doen op de Kampioens Clubmatch, dan doen we aan het eind van de trimdag ook nog even
een uitleg geven wat er van de hond en het baasje verwacht wordt als je voor een
keurmeester staat.
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Zondag 26 november 2017
KCM Keurmeester: 1. mevr. Satu Huolman
Hanzehal
Fanny Blankers-Koenweg 2
7203AA Zutphen
De Kampioenschapsclubmatch (KCM) is de belangrijkste keuring van Cairns in Nederland.
Onder de regels van de Raad van Beheer worden de ingeschreven honden door de
keurmeesters beoordeeld, gekwalificeerd en geplaatst. De ‘Beste van het Ras’ wint de titel
“Clubwinnaar”. De kampioenschapsprijzen tellen dubbel en de reserve
kampioenschapsprijzen tellen enkel mee voor de titel Nederlands Kampioen.
Op deze dag strijden de honden en eigenaren voor de titel NCTC Kampioen.
Honden vanaf 4 maanden mogen hieraan deelnemen. Dit jaar hebben we keurmeester uit
Scandinavië
”Lochnagar Wisseltrofee”
Deze wisseltrofee is op voorstel van de ALV ter beschikking gesteld ter nagedachtenis aan
Annie Besselink, die op 13 januari 2013 onverwachts op veel te jonge leeftijd is overleden.
Deze wisseltrofee is voor de beste zelfgefokte Cairn Terrier van de
Kampioenschapsclubmatch en blijft in het bezit van de winnaar tot één maand voor de
volgende Kampioenschapsclubmatch. De wisseltrofee dient ingeleverd te worden bij degene
die namens de NCTC verantwoordelijk is voor de prijzentafels tijdens evenementen. De
winnaar ontvangt t.z.t. een replica. De wisseltrofee blijft ten allen tijde eigendom van de
NCTC.
De regels bij uitreiking:
Als eerste wordt gekeken of de best in show winnaar zelfgefokt is, is dat niet het geval dan
komt de reserve Best in Show in aanmerking. Zijn beide honden niet zelfgefokt dan wordt
gekeken of een of beide reserve CAC winnaars zelfgefokt zijn. Is een van beide Cairns
zelfgefokt dan is dat de winnaar, zijn beide reserve CAC winnaars zelfgefokte honden, dan
beslist/beslissen de keurmeester(s) welke de beste zelfgefokte hond is. In het geval beide
CAC winnaars en de winnaars van het reserve CAC niet zelfgefokt zijn, dan worden alle 1
Uitmuntend geplaatste honden uit de individuele klassen vanaf 9 maanden, die gefokt zijn
door de eigenaar, teruggevraagd in de ring. De keurmeesters zullen dan uit deze (grote)
groep honden de beste zelfgefokte van de dag aanwijzen.
Zelfgefokt betekent dat de fokker ook de hoofdeigenaar is van de hond, mede-eigenaar is
niet voldoende!
De wisseltrofee zal, in geval een buitenlandse exposant de winnaar is, in Nederland blijven,
onder de hoede van de NCTC. Uiteraard wordt de naam van deze winnende hond wel op de
trofee vermeld en krijgt de fokker-eigenaar een replica.

