
Evenementen Kalender 2022 
 
De evenementencommissie is weer druk bezig met de voorbereidingen van de evenementen 
voor 2022. In deze voorbereidingen gaat al veel tijd zitten.  
 
In deze kalender vindt u de evenementen van de NCTC met een kleine uitleg erbij.  
 
Helaas was op het moment van het maken van de evenementen kalender nog niet alle 
informatie beschikbaar. Hierdoor zijn bij een aantal evenementen richttijden geplaatst en nog 
niet alle informatie beschikbaar van de locaties en keurmeesters. De tijden, locaties en 
keurmeesters zijn dus onder voorbehoud!!  
 
Houd onze website https://www.nctc.nl/ , het Cairnnieuws, facebookpagina Nederlandse 
Cairn Terriër Club en facebookpagina NCTC and CairnTerrier Events in de gaten voor 
meer/verdere informatie!! 
 
Wij hopen dat we heel veel van jullie terug zien op een of meerdere van de onderstaande 
evenementen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De evenementencommissie en de organisatoren van de wandelingen 

 
 

Evenement Datum Locatie 
Nieuwjaarswandeling Nog niet bekend Nog niet bekend 

Wandeling Nog niet bekend Nog niet bekend 

Trimworkshop (Voorjaar) Zondag 24-04 Dogcenter in Kerkwijk 

Algemene Ledenvergadering Zondag 24-04 Dogcenter in Kerkwijk 

Cairn weekend Vrijdag 24-06 t/m 
zondag 26-06 

Ommerland in Ommen 

Clubmatch Zaterdag 25-06 Ommerland in Ommen 

Aankeuring Zaterdag 25-06 Ommerland in Ommen 

BBQ en Cairnbingo Zaterdag 25-06 Ommerland in Ommen 

Cairndag Zondag 26-06 Ommerland in Ommen 

Wandeling Nog niet bekend Nog niet bekend 

Trimworkshop (Najaar) Zondag 09-10 De Avezathen in Kerk-Avezaath 

Kampioensclubmatch Zondag 13-11 Hanzehal in Zutphen 

Wandeling  Nog niet bekend Nog niet bekend 



Nieuwjaarswandeling 
Datum: Nog niet bekend 
Aanvang: Nog niet bekend 
Locatie: Nog niet bekend 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Trimworkshop  
Datum:  Zondag 24 April 2022 
Aanvang: 9.00 uur 
Locatie: Dogcenter 
   Jan Stuversdreef 4 

5315 NZ, Kerkwijk 
 
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 Cairn getrimd 
moet worden. 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 met bepaalde 
dingen nog moeite hebben. 

 
Algemene Ledenvergadering  
Datum: Zondag 24 April 2022 
Aanvang: 13.30 uur 
Locatie: Dogcenter 
  Jan Stuversdreef 4 

5315 NZ, Kerkwijk 
 
De ALV is het hoogste orgaan in de 
vereniging en wordt jaarlijks georganiseerd. 
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 ‘formeel’, op de ALV worden ook beschilderde borden 
uitgereikt aan de eigenaren van honden die een kampioenschap of diploma hebben behaald en 
worden de jaarbekers uitgereikt. Kortom er is ook ruimte voor gezelligheid en aanmoediging.  
 
 



Wandeling 
Datum: Nog niet bekend 
Aanvang: Nog niet bekend 
Locatie:  Nog niet bekend 
 
 

 
 
 
 
 

Cairn Weekend 
Datums:   Vrijdag 24 t/m Zondag 26 Juni 
2022 
Aanvang: Vrijdag 24 Juni 2022 
Locatie:    Camping Ommerland 
                  Besthemerberg 1 
                  7731 PB, Ommen 
 
Ook dit jaar zijn we weer te gast op 
Recreatie centrum Besthmenerberg. 3 
dagen doorbrengen met veel Cairns en 
Cairn liefhebbers op een camping in 
Ommen. Op vrijdag is de ontvangst van 
alle kampeerders. Er zijn dit jaar 3 velden 

gereserveerd. Er zijn 2 velden voor de kampeerders. Hierbij is heel dicht bij een toiletgebouw, 
er is ook stroom en water voor elke aansluiting. Het andere veld is voor de evenementen van 
dit weekend. Alle evenementen zie hieronder. 
 
Clubmatch  
Datum: Zaterdag 25 juni 2022  
Aanvang: 10.00 uur 
Locatie: Camping Ommerland  

Besthemerberg 1 
7731 PB, Ommen 

Keurmeester:  Nog niet bekend 
 
Jaarlijks organiseert de Nederlandse Cairn 
Terriër Club een clubmatch. Een clubmatch 
is een exterieur-keuring voor rashonden 
met erkende stamboom. Cairns vanaf 4 
maanden en in het bezit van een stamboom 
mogen mee doen. Het is de ideale gelegenheid voor leden en niet leden elkaar te ontmoeten en 
om uw hond(en) kennis te laten maken met het tentoonstellingsgebeuren. Ongetwijfeld zullen 
er ook personen onder u zijn die nog nooit een hond hebben voorgebracht en het best eens 
zouden willen proberen. De clubmatch is hier de gelegenheid voor. Behalve het kundige 
keurverslag over uw hond en een oergezellige dag krijgt u (voor de keuringen beginnen) een 
demonstratie te zien, hoe men een hond voor moet brengen.  
 



Aankeuring  
Datum:  Zaterdag 25 Juni 2022 
Aanvang: 14.00 uur/ 15.00 uur 
Locatie: Camping Ommerland  

 Besthemerberg 1 
 7731 PB, Ommen 

Keurmeesters: Nog niet bekend 
 
De aankeuring is voor honden waarmee de 
eigenaren een nestje willen fokken. Voor het 
fokken volgens het verenigingsfokreglement 
en de pupinfovoorwaarden van de NCTC, 

moeten de Cairns een kwalificatie hebben behaald op een tentoonstelling. Deze aankeuring is 
een mogelijkheid om foktoelating te krijgen zonder deel te nemen aan een tentoonstelling. 
Twee keurmeesters (waaronder 1 ras specialist) bekijken en beoordelen de hond op veel 
verschillende onderdelen. U krijgt hiervan een zeer uitgebreid keurrapport. De aankeuring 
staat open voor reuen en teven vanaf 9 maand. 
 

BBQ en Cairnbingo  
Datum: Zaterdag 25 Juni 2022 
Aanvang: 18.00 uur 
Locatie:  Camping Ommerland  

Besthemerberg 1 
7731 PB, Ommen 

 
Op zaterdagavond, na afloop van de JHVD en 
de aankeuring, organiseren we voor de 
kampeerders en overige liefhebbers een 
gezellige barbecue met vlees, salades, 
stokbrood, diverse sausjes e.d. Ook op 
zaterdagavond organiseren we na de BBQ voor de kampeerders en overige liefhebbers een 
Cairnbingo. Zoals al aangegeven in het woord, het is een bingo spel. Om het natuurlijk 
gezelliger te maken, mogen de Cairns allemaal meekomen naar de tent. 
 

Cairndag 
Datum: Zondag 26 Juni 2022 
Aanvang: 10.00 uur  
Locatie: Camping Ommerland 

Besthemerberg 1 
7731 PB, Ommen 

 
De Cairndag is voor alle Cairn liefhebbers. 
Iedereen is van harte welkom om met elkaar 
een gezellige dag te beleven. Er zijn leuke 
spelletjes voor baasjes en honden en 
workshops waar je de beginselen van diverse 
takken van sport kunt leren. Allerlei kraampjes 
met leuke dingen voor de Cairn en hun 

eigenaren. Op deze zondag kunt u ook uw Cairn op een laagdrempelige manier laten keuren. 
Kortom een leuke dag voor het gezin! 



 
Wandeling 
Datum: Nog niet bekend 
Aanvang: Nog niet bekend 
Locatie: Nog niet bekend 
 
 
 
 
 
 

 
Trimworkshop 
Datum: Zondag 9 Oktober 2022  
Aanvang: 9.30 uur 
Locatie: De Avezathen 

Daver 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 Cairn 
getrimd moet worden. 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 
met bepaalde dingen nog moeite hebben. 
 

Kampioensclubmatch 
Datum: Zondag 13 November 2022 
Aanvang: 10.00 uur 
Locatie: Hanzehal 
  Fanny Blankers-Koenweg 2 

7203 AA, Zutphen 
Keurmeester: Nog niet bekend 
 
De Kampioensclubmatch 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”. Honden vanaf 4 maanden mogen hieraan deelnemen.  



 
Wandeling 
Datum: Nog niet bekend 
Aanvang: Nog niet bekend 
Locatie: Nog niet bekend 
 
 


