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ERIKOISNÄYTTELY 
27.8.2022

LOHJA

Koivulan kartano, Karnaistentie 261, Lohja,
 valkoinen länsiylämaanterrieri, myös pennut 
(5- alle 7 kk & 7- alle 9kk) ja jälkeläisluokka, 

järj. Westiekerho ry, päänäyttely. 

Arv. alkaa klo 10. 

Ilm. 15.8.2022 mennessä osoitteella: 
Westie ER 27.8.2022, PL 50, 02771 Espoo, 

tai internetissä www.showlink.fi  > Netti-ilmo. 
Ilm. koskevat tied. Showlink,info@showlink.fi , 

ark. 11-17 p. 09 887 30320. 

Muut tiedustelut: 050 596 1994/Nina. 

Ilm. maksu 35 euroa, saman om. 2, jne 30 euroa, 
pennut ja vet.30 euroa., 
yli 10-v. vet ilmaiseksi, 

tilille OP FI28 5541 2820 0198 76.

Palkintotuomari: Tina Deipenbrock (Saksa)
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Tina 
Deipenbrock

Miten tutustuin westieihin? Miten sen nyt sanoisi – 
olen syntynyt suoraan "World of Westies" 
-maailmaan.
 Vuonna 1980 saapui meille ensimmäinen valkoi-
nen länsiylämaanterrieri narttumme "…liska from 
Pieperbach”. Olin tuolloin vasta 2-vuotias. …liskasta 
ja minusta tuli heti läheisiä ystäviä. Jaoimme usein 
leikkikehän yhdessä.
 Huhtikuussa 1981 alkoi tapahtua. …liska oli ollut 
näyttelyssä ensimmäistä kertaa. Joskus mukaan 
tarvitaan vähän onneakin. …liska voitti suoraan 
luokkansa ensimmäisessä näyttelyssään ja oli jopa 
"rodun paras". Oliko se vain onnea vai saimmeko to-
della niin upean nartun? Se vain oli loistava. …liskan 
ansiosta isääni tarttui silloin hyvin nopeasti "näytte-
lyviirus"!
 Aluksi me kolme lasta riitelimme aina siitä, 
kuka saa mennä isämme kanssa näyttelyihin. 
Jonkin ajan kuluttua, vaikka olin nuorin kolmesta, 
olin onnistuneesti vahvoilla tässä kisassa. …i ollut 
mitään parempaa kuin matkata isäni kanssa koira-
näyttelyissä melkein joka viikonloppu. Tietysti isäni 
oli idolini. Halusin luonnollisesti tehdä sen, mitä hän 
teki. Niinpä aloin hyvin varhain osallistua "Lapsi ja 
koira" -kilpailuun ja myöhemmin myös "Junior 
Handler" -kisoihin.
 Siitä alkoi näyttelyurani – ja pian myös minuun 
tarttui näyttelyviirus. Askel askeleelta otin koiriem-
me näyttelyvalmistelun kokonaan vastuulleni. Uros-
koiramme "Hollywood vom Deipen Brook" kanssa 
otin isäni tehtävän esittääkseni koiramme koko-
naan.Olen varma, että isäni oli todella onnellinen 
siitä, että hänellä oli tytär, joka seurasi hänen 
jalanjälkiään.
 Kotona jokaisella on omat tehtävänsä koirista 
huolehtimisessa. Äitini huolehtii rakkaudella pentu-
jen kasvatuksesta, pitää yhteyttä uusiin pentujen 
omistajiin ja antaa heille neuvoja ja käytännön 
apua. Isäni kanssa matkustamme koirien kanssa 
näyttelyihin ympäri maailmaa, trimmaamme niitä 
näyttelyitä varten ja suunnittelemme pentueiden 
yhdistelmiä.
 …nsimmäinen pentue kenneliimme "vom Deipen 
Brook" syntyi vuonna 1981.
 Pienellä joukolla itse kasvattamiamme koiria, 
ja harvoilla, mutta ensiluokkaisilla tuontekoirilla 
Ruotsista ja …nglannista, tavoitteenamme on aina 
ollut yhdistää koirissamme terveys, upea luonne ja 
kauneus. 
 Ja menestys on osoittanut meidän olleen oikeas-
sa! Laatu korvaa määrän -ajatus on mahdollistanut 
kaikki nämä tulokset. Sanomme aina, että huipulle 
on erittäin vaikea päästä, mutta vielä vaikeampaa on 
pysyä siellä.

Uramme ehdoton kohokohta oli vuonna 2012, 

kun saavutimme "Vuoden westiekasvattaja" -tittelin 
…nglannissa – valkoisen länsiylämaanterrierin alku-
perämaassa – vaikka olemme kasvattaja Saksasta.  
 Kiitokset tästä kuuluu koirallemme "Walk the Line 
vom Deipen Brook to Krisma", joka asuu arvostetun 
ystävämme Dot Brittenin kanssa "Krisma" kennelis-
sä. Lisäksi koiramme "Here I am vom Deipen Brook" 
on voittanut kolme sertiä …nglannissa. Näiden lisäksi 
"Walk the Line vom Deipen Brook to Krisma" voitti 
vuoden 2012 parhaan valkoisen länsiylämaanterrie-
rin tittelin …nglannissakin. Unelma oli toteutunut!
 Mutta vielä tärkeämpää kuin kaikki nämä saavu-
tukset, meille on kuitenkin koirien tuoma onnellisuus 
ja niiden hurmaavat luonteensa, joista saamme 
nauttia jokapäiväisessä elämässämme. 
 Vain pitämällä koirat todellisina perheenjäseni-
nä – läheisessä kontaktissa – on onnellisuus mah-
dollista niiden ja meidän välillä. Koiramme – jopa 
näyttelykoirat – rakastavat ja nauttivat leikkimi-
sestä puutarhassa, suurten kuoppien kaivamisesta 
kukkapenkkiin, kävelyistä, lepäämisestä sohvalla 
ja osa niistä nukkumisesta meidän sängyssämme. 

…mme voi kuvitella elämää ilman koiriamme!
 Yhteiselämän, rodun ja näyttelyissä esitttämi-
sen lisäksi löysin itselleni toisenlaisen näkemyksen 
koiramaailmaan. Narttuni "Royal Diva vom Deipen 
Brook" teki unelmistani totta tullessaan Crufsin 
voittajaksi, Maailmanvoittajaksi ja …nglannin vali-
oksi. Joten etsin uutta haastetta koira-alalta: päätin 
ryhtyä tuomariksi. Oli looginen askel menestyksek-
kään monen kasvattaja- ja näytteilleasettajavuoden 
jälkeen tutustua näyttelykehän toiselle puolelle.

On kerta toisensa jälkeen, sekä tuomarina että 
näytteilleasettajana, suuri ilo saada kehään mukava, 
standardien mukainen koira, jolla on hyvä persoonal-
lisuus. 

Tina Deipenbrock

…lämääni ilman westieitäni on täysin mahdotonta kuvitella!



How I got contact to Westies? What can I say – 
I have been born straight into the "World of Westies".
 1980 our fi rst West Highland WhiteTerrier bitch 
"…liska from Pieperbach" came to us. At this point 
I was just 2 years old. …liska and I immediately 
became close friends. We often shared together 
the playpen.
 On April 1981 it was time. …liska had been 
exhibited for the fi rst time. What can I say – some-
times you need a little bit of luck. She won directly 
at her fi rst show the class and she even was “Best 
of Breed”. Well - was just luck or did we really get 
such a fantastic bitch? She was just great.  Due to 
…liska my father then was infl uenced very quickly 
by the "…xhibition virus"!
 Initially we three children always quarreled 
about who was allowed to go with my father  to the 
exhibitions. What can I say, after a certain time, even 
I was the youngest of the three, I had successfully 
enforced. So there was nothing better than riding 
with my dad to dog shows almost every weekend. 
Of course my father was my idol. I naturally wanted 
to do, what he did. So I very early started to partici-
pate in the competition "Child with Dog" and later 
took part in the "Junior Handling" too.
 That was the start of my exhibition career – 
and soon I was infected by the exhibition Virus too. 
Step by step, I completely took over to exhibit our 
dogs. With our male dog "Hollywood vom Deipen 
Brook" I took over the business of my father to 
exhibit our dogs completely. I am sure my father 
was really happy to have a daughter who started 
following in his footsteps. 
 At home everyone has his own tasks, when it 
goes around the dogs. My mother lovingly cares 
for the rearing of puppies, keeping in touch with 
new puppy owners and providing them with advice 
and practical help. My father and I travel together 
with our dogs to exhibitions around the world, trim 
them for the exhibitions and plan the combinations 
of the litters. 
 The fi rst litter in our kennel "vom Deipen Brook" 
was 1981.
 With a small group of self-bred dogs and with 
few, but fi rst-class dogs imported from Sweden 
and …ngland, it was always our ambition to combine 
health, wonderful nature and beauty within in our 
dogs. 
 And the success proved us to be right! Quality 
instead of quantity made all these results possible.
We always say, it's very hard to get to the top, but it's 
even harder to stay there. 
 The absolute highlight of our career: 2012 we got  
the title  "Westie Breeder of the Year"  in …ngland 

A life without my Westies is absolutely unimaginable for me!

– the origin country  of the West Highland Terrier –
and that although as we are a breeder from Germany.

Our thanks for that go to our dog "Walk the Line 
vom Deipen Brook to Krisma" who lives with our 
much valued friend Dot Britten in the kennel 
"Krisma". In addition although to our dog "Here I am 
vom Deipen Brook", who won three CC's in …ngland.
Moreover, it was "Walk the Line vom Deipen Brook 
to Krisma", who got 2012 best West Highland White 
Terrier of the year in …ngland too. A dream had come 
true!

But even more important than all these achieve-
ments, however, to us is the happiness that we have 
with our dogs and their charming nature in our daily 
live.

Only by the setting of the family to see the dogs 
as real family members – the close contact is 
possible between them and us. Our dogs – even the 
show dogs– love and enjoy playing in the garden, 
digging large holes in the fl ower beds, take a walk, 
rest on the sofa  and some of them sleep in our bed.

We can’t imagine a life without our dogs!
 Apart from the cohabitation, the breed and the 
presentation on shows, I discovered for me another 
view to the dog world.

My female "Royal Diva vom Deipen Brook" have 
made my dreams come true by becoming Crufs 
Winner, World Winner and …nglish Champion. So 
I looked for another challenge in the dog business.
 That is why I decided to become a judge. It was 
a logical step after many years of being a successful 
breeder and exhibitor, to come to know to the other 
side in the show ring.
 It is again and again a great pleasure to have 
in the ring a nice, standards-compliant dog, well 
equipped with personality. Both, as a judge and 
as an exhibitor.

Tina Deipenbrock




