RASSPECIAL: DE CAIRN TERRIER:
De echte pure Terrier uit Schotland
EEN ALGEMENE BESCHRIJVING:
Een klein hondje met een groot hart...
De Cairn Terrier is een klein hondje. Sterk, stevig en compact van bouw.
Zeer beweeglijk, actief en speels. Een pientere gabber met een grote persoonlijkheid.
Hij is klein van gestalte maar groot van hart, nooit schuchter of verlegen en druk in de weer
en steeds alert. In zijn gelaatsuitdrukking vindt men een mengeling van vriendelijkheid,
sluwheid en onbevreesdheid. Hij is stabiel van aard en hij kan zich goed aanpassen aan het
familiale leven van de mens, groot of klein behuisd, op het platteland of in de stad. Hij is de
beste maatjes met kinderen en eens ze kennisgemaakt hebben is hij zeer vriendelijk met
vreemde bezoekers.

Moedig en temperamentvol
De Cairn Terrier is een fiere, moedige hond met een flinke dosis temperament maar hij is
zeker niet agressief. Hij laat zich zelden verleiden tot een gevecht maar hij kan wel zijn
mannetje staan als hij ertoe gedwongen wordt.
De Cairn Terrier is niet bepaald een hond die de ganse dag op zijn lauweren rust. Het is een
terrier, een geboren jager op klein wild, met een scherp gehoor en uitmuntend
gezichtsvermogen, steeds klaar om bij het minste onraad tot actie over te gaan.
Mensen die dromen van een rustig schoothondje en een Cairn Terrier aanschaffen, maken
zeker een verkeerde keuze.
Intelligent en sportief
De Cairn Terrier is een veelzijdige hond. Intelligent, leergierig en nieuwsgierig, trouw aan
zijn familieleden en verdraagzaam, maar hij is vooral een sportieveling, altijd klaar om er op
uit te trekken. Hij is een compagnon voor sportieve mensen, joggen of lange wandelingen,
een dagje uit naar zee, een boottocht, een zwempartijtje - je vindt in hem altijd de ideale
bondgenoot.

Naar de hondenschool, een aanrader...
De Cairn Terrier past zich ook gemakkelijk aan aan het leven binnenshuis. Ze houden van
mensen en ze stellen hun gezelschap ten zeerste op prijs. Vanwege hun intelligentie is het
belangrijk om ze van kleins af aan te leren wie de baas is in huis. Samen met hem naar de
hondenschool gaan waar de basisregels aangeleerd worden, is dan ook een
aanrader. Eigenwijs en snel afgeleid, zoals ze soms al wel eens zijn, moet het baasje
beschikken over een beetje fantasie. Met een handvol trucjes en een portie geduld zal het
doel uiteindelijk wel bereikt worden.
Jacht- en waakhond
Cairn Terriers zijn geen blaffers van nature maar het naderen van vreemd volk, een geluid of
een situatie die afwijkt van het gewone, slaan ze luidkeels alarm.
Cairn Terriers zijn moedige honden. De afgesloten tuin is hun jachtterriers waar ze graag de

alleenheersers over zijn. De aanwezigheid van vreemde indringers wordt niet
geduld. Menig pelsdragend en vliegend wild heeft dat al tot zijn schrik moeten
ervaren. Komen de indringers vanuit de ondergrond, dan graaft het Cairntje ze wel op. Een
prooi wordt fier tot bij het baasje gebracht.

Jan Zonder Vrees...
Ze beschermen huis en gezin en deinzen er niet voor terug om zich, met een niet mis te
verstane gelaatsuitdrukking tussen baas en agressor op te stellen. Op voorwaarde dat hij ze
in zijn prille jeugd heeft leren kennen, kan de Cairn Terrier beste maatjes zijn met andere
vreemdsoortige huisdieren. Er zijn voorbeelden genoeg van Cairn Terriers die in de beste
verstandhouding met poezen en konijnen leven.
Vanwege zijn kleine gestalte is de Cairn Terrier uitermate geschikt om mee te nemen op
vakantie. Al deze kwaliteiten maken van de Cairn Terrier een uitstekende, allround
levensgezel. "Eens een Cairn, altijd een Cairn" is dan ook geen misplaatste uitdrukking.

DE RASSTANDAARD:

Karakteristieken:
Moet de indruk geven actief, speels en gehard te zijn.

Algemeen voorkomen:
Levendig, oplettend, met het natuurlijk voorkomen van een werkende hond.
Moet goed over de voorbenen staan. Sterke achterhand.
Diep in de ribben, zeer vrij gangwerk. Een weerbestendige vacht.
Temperament:
Onbevreesd en vrolijk van aard; zelfbewust maar niet agressief.
Hoofd en schedel:
Hoofd klein, maar in verhouding tot het lichaam.
Schedel breed; een duidelijke inzinking tussen de ogen met een uitgesproken stop.
Voorsnuit krachtig, kaken sterk maar niet lang of zwaar.
Zwarte neus.
Hoofd goed behaard.
Ogen:
Wijd uit elkaar staand, middelmatig groot, donker hazelnootkleurig. Iets diepliggend met
ruige wenkbrauwen.
Oren:
Klein, puntig, goed rechtop gedragen, niet te dicht bij elkaar staand noch zwaar behaard.
Gebit:
Grote tanden. Sterke kaken met een perfect, regelmatig en compleet schaargebit, dit wil
zeggen dat de bovensnijtanden nauw over de ondersnijtanden sluiten; de tanden staan recht
in de kaken.
Hals:
Goed aangezet, niet te kort.
Voorhand:
Schuingeplaatste schouders, middelmatige beenlengte, goed maar niet te zwaar bot.
De voorbenen mogen nooit uit de ellebogen staan.
De benen zijn bedekt met ruw haar.
Lichaam:
Rechte rug, middelmatig van lengte.
Goed gebogen diepe ribben; sterke, soepele lendenen.
Achterhand:
Zeer sterke, goed bespierde dijen.
Een goede, maar niet overdreven kniehoeking.
Spronggewricht goed laag geplaatst, draait van achteren gezien noch naar binnen noch naar
buiten.
Voeten:
Voorvoeten groter dan achtervoeten.
Voorvoeten mogen iets naar buiten staan.

Voetkussens dik en sterk.
Dunne of smalle voeten of spreidvoeten en lange nagels zijn verwerpelijk.
Staart:
Kort, in balans, goed behaard, maar niet bevederd.
Noch hoog noch laag aangezet, vrolijk gedragen maar niet over de rug gebogen.
Gangwerk:
Een zeer vrije, vloeiende pas. De voorbenen reiken goed naar voren.
De achterbenen zorgen voor een voortstuwende kracht.
De hakken zijn noch te dicht bij elkaar geplaatst noch te wijd uiteen.
Vacht:
Zeer belangrijk. Weerbestendig.
Moet een dubbele vacht zijn met een overvloedige, ruwe maar niet te grove bovenvacht;
onderhaar kort, zacht en dicht.
Een open vacht is verkeerd.
Een licht golven is toegestaan.
Kleur:
Crème, tarwekleurig, rood, grijs of bijna zwart.
Gestroomd is bij al deze kleuren geoorloofd.
Niet effen zwart of wit met bruine aftekening.
Donkere punten, zoals oren en snuit, zijn zeer typisch.
Maat:
Ongeveer 28-31 cm. schouderhoogte, maar in verhouding tot het gewicht - van 6 tot 7,5 kg.
Fouten:
Iedere afwijking van bovenstaande moet als fout aanzien worden en de beoordeling van de
ernst van de fout moet in verhouding staan tot de mate waarin de fout zich voordoet.
Aantekeningen:
Reuen moeten twee normale testikels hebben die volledig ingedaald zijn in het scrotum.

DE CAIRN TERRIER TRIMMEN:
De Cairn Terrier is van het ruwharige type en draagt een dubbele vacht.
Een zachte, dikke ondervacht en een ruwe bovenvacht. De korte, zachte ondervacht doet
dienst als warmteregelaar en kan in warme jaargetijden al wel eens loskomen. De ruwe
bovenvacht is doorgroeiend en beschermt de Cairn Terrier tegen alle weersomstandigheden
en is vuil- en waterafstotend.
Dagelijkse verzorging
Behalve nazicht van ogen en oren, die van eventueel vuil kunnen ontdaan worden met een
vochtig doekje of watten, heeft je volwassen Cairntje niet zo direct een dagelijkse verzorging
nodig. Je puppy daarentegen kan je best meermaals per week op een speelse manier
borstelen en kammen. Niet zozeer omdat de vacht dat al zou nodig hebben maar wel om de
jonge spruit te laten wennen aan de handelingen. Om te vermijden dat je Cairntje later bij
de trimmer of trimster onwennig of schrikkerig op de trimtafel staat, doe je er goed aan om
al deze handelingen uit te voeren op een klein tafeltje voorzien van een anti-slip matje.
Wekelijkse verzorging
Naarmate je Cairn Terrier aan al deze handelingen went, kan je overgaan op één grondige
borstel- en kambeurt per week. Gebruik als borstel een "Terrier palm pad". Dit is een
ovalen kunststof lap met aan de borstelkant dicht op elkaar staande ijzeren pinnetjes, past
goed in de handpalm en is zeer flexibel. De kam mag medium grof zijn, met een tandafstand
van 3 à 4 mm. Met de borstel kunnen de haren met korte, doch krachtige bewegingen in
tegengestelde richting van de haargroei geborsteld worden. Losse haren en vooral vuil
worden zo verwijderd. Met de kam kunnen de haren daarna terug in hun normale richting
worden gekamd. De vacht in de oksels, aan de liesstreek en op de buik gaat soms wel eens
klitten. Schenk aan deze plaatsen dus iets meer aandacht.
Nesthaar plukken
Als je Cairntje zowat 5 maanden oud is, zijn donkere nestharen brozer gaan worden en jeuk
gaan veroorzaken, is het ogenblik aangebroken om aan de eerste plukbeurt te denken. De
nestharen moeten dan over gans het lichaam, kop, poten, oren en staart met duim en
wijsvinger uitgeplukt worden. Na deze kleine plukbeurt komt de uiteindelijke vachtkleur te
voorschijn. Behalve voor de haren tussen de voetkussens en rond de aars, is het gebruik van
een schaar uit den boze.

voor de trimbeurt

na de trimbeurt

De trimming
Als je Cairntje 8 à 9 maanden oud wordt, zal de bovenvacht gaan afsterven en plukrijp
worden. Het wordt dan stilaan tijd voor zijn eerste grote plukbeurt. Een plukrijpe vacht laat
zich opmerken door het algemeen opbleken van de kleur en het brozer worden van de
haren. We spreken dan van een plukrijpe of stripvacht. Gewoonlijk is de vacht dan 8 à 9 cm.
lang, of beter nog, ze is dan 8 à 9 maanden oud.
Het beste om een Cairn Terrier in een goede conditie te houden, is het toepassen van
"rolling coat" (rollende vacht) systeem. Ongeveer om de 4 maanden wordt de helft van de
bovenvacht uitgeplukt, terwijl de andere helft doorgroeit tot de volgende plukbeurt, zowat 4
maanden later. Op dat ogenblik zal ook deze helft plukrijp zijn, terwijl de eerste helft (4
maanden eerder geplukt) de plaats inneemt. Voor een goed begrip: een Cairn Terrier,
getrimd volgens het "rolling coat" systeem, draagt vlak voor een plukbeurt, behalve de
ondervacht, ook nog 2 lagen bovenvacht. Een laag van 8 à 9 cm. lang met opgebleekte,
broze haarpunten (= stripvacht) en een korte, intensief gekleurde laag van 3 à 4 cm.
Met dit systeem draagt je Cairntje het hele jaar door een beschermende laag
bovenvacht. Het rustieke, natuurlijke en ietwat ruig uitzicht, wat zeer typisch is voor dit ras,
blijft op die manier behouden.
Laat je Cairntje niet in zijn blootje zetten...
In sommige literatuur is er sprake van van twee, ja zelfs één plukbeurt per jaar. Met dit
systeem wordt in één keer alle bovenvacht uitgeplukt. Het Cairntje staat dan, zoals dat
genoemd wordt in zijn ondervacht of in zijn blootje. Het is een sterk af te raden werkwijze,
omdat de bescherming tegen slechte weersomstandigen, maar ook tegen felle
zonnenstralen onbestaande is. Dit laatste kan leiden tot zeer vervelende huidziektes. De
ondervacht kan vuil absorberen en zal een reuk verspreiden. Bovendien is een Cairn Terrier
in ondervacht niet echt een streling voor het oog.

Baden? Neen, bedankt.
Als een Cairn Terrier regelmatig geborsteld, gekamd en vakkundig uitgeplukt wordt, zal
baden overbodig zijn. De meeste shampoos tasten de ruwe vachtstructuur aan en
verminderen het beschermende vermogen. Een met modder besmeurde vacht kan, na ze te
laten opdrogen, gewoon uitgeborsteld worden. Wil je het toch wat grondiger doen, gebruik
dan alleen lauw regenwater. Spoelen, laten drogen en borstelen. Mocht je Cairn zich tijdens
een wandeling in een onwelriekend goedje hebben gerold, dan kan je zijn vacht spoelen met
lauw regenwater en inwrijven met een rauw opgeklopt ei. Het goedje even laten inwerken,
goed naspoelen, laten drogen en borstelen.

DE VOEDING VAN DE CAIRN TERRIER:
Vandaag kan men in de handel tientallen merken van kant-en-klaar voedsel vinden,
voorradig in vele vormen, soorten en smaken, gaande van puppy tot senior, voor kleine,
middelgrote en grote rassen. Deze voeding wordt hoofdzakelijk in drie vormen aangeboden:
blikvoer, dinner of warme maaltijd en droogvoer.

Het beste voor je Cairn Terrier
Blikvoer bestaat doorgaans uit 60 à 70 % water, terwijl dinner of warme maaltijd vaak veel
suiker bevat, wat ze als voeding voor de Cairn Terrier minder geschikt maken. Of het nu
voor een puppy, een volwassen of een oudere Cairn is, droogvoer is de meest aangerade
vorm van voeding om een Cairn Terrier in goede conditie te houden. Zelf gekookt voedsel
kan ook, maar dan zijn er wel enkele punten in acht te nemen. Omdat de voeding van een
Cairn Terrier invloed heeft op zijn gezondheid, karakter, maar vooral op de conditie van huid
en vacht, dient veel aandacht besteed te worden aan de samenstelling ervan. De voeding
van een volwassen Cairn Terrier mag niet meer dan één kwart (25 %) aan ruwe eiwitten
bevatten. Een teveel aan ruwe eiwitten (hoeveel teveel is moeilijk te achterhalen) kan jeuk
veroorzaken, maar kan ook leiden tot andere problemen die niet zo direct zichtbaar
zijn. Een onjuiste calcium-fosforverhouding, jodiumtekorten en een verminderde afweer
tegen ziektekiemen, kunnen veroorzaakt worden door een overdadige opname van ruwe
eiwitten. Een Cairn die jeuk heeft zal zich, hoe kan het ook anders, beginnen
krabben. Indien de jeuk blijft voortduren of hevig is, zal hij vaker zijn tanden gaan gebruiken
om dat vervelende gevoel te bestrijden. Dit kan leiden tot verwondingen die vaak zeer
ernstig kunnen zijn. In het begin zal de Cairn krabben en bijten om werkelijk optredende

jeuk te bestrijden, maar indien deze situatie lang blijft voortduren, kan krabben en bijten,
zelfs indien men de oorzaak wegneemt, overgaan in een gewoontegedrag. Het gehalte aan
koolhydraten, de grootste energieleverancier in de voeding, schommelt rond de 40 %. De
ruwe vetgehaltes kunnen variëren van 8 % (light), over 12 % (normaal) tot 16 % (in
puppyvoeding).
De overige percentages worden ingenomen door ruwe as (7 à 8 %), ruwe celstof (3 à 4 %) en
vitaminen, mineralen en water.

Toevoegingen? Ja, maar met mate.
Droogvoer wordt door vele hondeneigenaars bestempeld als "eenzijdig". Dit is een
misverstand. Een goed samengesteld droogvoer bevat alle stoffen die een hond dagelijks
nodig heeft. "Eenzijdig van smaak" is een betere uitdrukking, maar daar kan wat aan gedaan
worden. Het afwisselend toevoegen van zeer kleine hoeveelheden (maximum 5 à 10 gram
per maaltijd) witte (platte) kaas, yoghurt, vlees uit blik of kleine stukjes gekookt kippenwit of
kalkoen, zal de totale samenstelling nauwelijks beïnvloeden, terwijl het probleem "smaak"
hiermee opgelost is.
Zelf koken voor je Cairn.
Mits inachtneming van enkele algemene regels kan je gerust ook zelf koken voor je
Cairntje. Zelf gekookt voedsel bestaat uit drie hoofdgroepen: vlees of gevogelte of vis
(hoofdzakelijk eiwitleveranciers), groenten (vitaminen en mineralen) en rijst of pasta's (de
energieleveranciers).
Vlees:
Gebruik liefst rood vlees, zoals runds- of kalfsvlees of lever (geen varkensvlees).
Kippenlevertjes zijn bijvoorbeeld zeer geschikt en pittig van smaak. Ook het in de handel
verkrijgbare hondenvlees in blik of andere verpakking (bv. Cesar) is geschikt.
Gevogelte:
Het wit van kip of kalkoen.
Vis:
Bv. kabeljauw of andere soorten in gefileerde vorm. Zorg ervoor dat er geen graten
in het eten terecht komen.

Groenten:
Vele soorten groenten komen in aanmerking: wortelen, aubergines, courgetten
of een mix van soepgroenten (koolsoorten worden liefst achterwege gelaten)
Rijst en pasta's:
Deze laatste in alle mogelijke vormen.
Behalve het kant-en-klare hondenvlees in blik of andere verpakking, dienen alle hierboven
genoemde ingrediënten mals gekookt te worden in water zonder enige vorm van
toevoeging.
Verhoudingen:
Voor een Cairn in volle groei mogen de drie groepen evenredig in de voeding aanwezig zijn.
Eens volwassen, dient het gehalte aan vlees, gevogelte, of vis geleidelijk teruggebracht te
worden
tot ongeveer één kwart (25 %). De overige drie kwart (75 %) kunnen evenredig verdeeld
worden onder
groenten enerzijds en rijst of pasta's anderzijds.
Snoepjes? Ja maar eveneens met mate.
Snoepjes, onder de vorm van droge hondenkoekjes of nic-nacjes (je kent ze wel, de kleine
cijfer- en lettervormige koekjes) kunnen tussendoor gegeven worden, maar alleen om goed
gedrag te belonen.
Enkele voorbeelden:
"Onze Cairntjes gaan na hun maaltijd zonder bevel, geroep of getier allen aan de deur van
hun eigen buitenren staan. Ze krijgen, terwijl ze hun ren binnengaan een hondenkoekje of
nic-nacje"
"Wij gaan met een groep Cairntjes onaangelijnd wandelen in een open veld. Hoever ze ook
mogen weg zijn, we moeten maar één maal roepen om ze terug bij ons te krijgen want zij
weten dat ze daarvoor beloond worden met een nic-nacje"
"Al onze Cairntjes brengen de nacht door in aparte slaapkooien. Wanneer ze naar de
slaapplaats worden geroepen, gaan ze elk voor hun eigen slaapkooi staan. Het deurtje gaat
open, Cairn springt naar binnen en neemt zijn beloning, een nic-nacje aan."
Met het tussendoor geven van een klein stukje appel, peer of een schijfje banaan kan je niks
misdoen, als het maar met kleine hoeveelheden is.
Geef je Cairntje echter nooit te eten uit je eigen bord terwijl je zelf aan tafel zit. Dit voedsel,
hoe lekker het voor jezelf ook mag zijn, is voor je Cairn meestal te zout, te zoet of te vet. Je
leert hem tevens de slechte gewoonte aan van "bedelen" terwijl de eetlust voor zijn eigen
voedsel zal afnemen.

De dagelijkse portie
Droogvoer:
De dagelijkse hoeveelheid droogvoer voor een Cairn Terrier is afhankelijk van zijn
activiteit. Zeer actieve honden verbruiken meer energie en dienen bijgevolg meer te
eten. Ieder merk vermeldt op zijn verpakkingen de energiewaarden in Kcal per 100 gram
voedsel en meestal geeft men in tabelvorm de hoeveelheden in gram per
lichaamsgewicht. Voor een Cairntje varieert dit tussen de 120 en de 140 gram per dag, een
hoeveelheid die, gezien de kleine maag, best verdeeld wordt over twee maaltijden per dag.
Zelf gekookt voer:
Ook de dagelijkse hoeveelheid zelfgekookte voeding is afhankelijk van zijn activiteit. Een
volwassen actieve Cairn zal al vlug 350 gram kunnen verdragen. De juiste hoeveelheid voor
je eigen Cairn zal je zelf, door ondervinding moeten bepalen. Ook hier doe je er goed aan de
dagelijkse portie over twee maaltijden te verdelen.
Drinken:
De ganse dag door moet er steeds vers en fris drinkwater ter beschikking zijn.
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