K E U R I N G

Southland Diena 122 met vaarzentitel in Etten-Leur in voetsporen moeder

Zege voor 15-jarige Mina
Voor de derde keer in vier jaar tijd won tientonner Mina 114 het
seniorkampioenschap op de wintershow West-Brabant. In EttenLeur waren zeker ook de vaarzenklassen de moeite van het bekijken waard met als uitblinker Damiondochter Southland Diena 122.
tekst Inge van Drie

‘D

it is geen bejaarde, ze lijkt nog een
jonge koe.’ Dat compliment van
jurylid Jos Knoef klonk voor Mina 114,
de vijftienjarige Otumbadochter van André en Frits Romme uit Prinsenbeek. De
wintershow West-Brabant in Etten-Leur
schonk met een rubriek honderdtonners
– dit jaar waren er negen present – voor
het vierde jaar op rij extra aandacht aan
duurzaamheid. Al die edities was Mina
114, met inmiddels ruim 10.000 kg vet
en eiwit op de teller, erbij en twee keer
won ze zelfs het seniorkampioenschap.
Dankzij haar sterke bovenbouw, haar
imponerende vooruieraanhechting en
de vlotte stap voegde ze er dit jaar een
derde kampioenstitel aan toe.
Voor de juryleden Marcel Hellegers en
Jos Knoef was het bijna appels met peren
vergelijken. De grootste concurrentie
voor Mina kwam namelijk van de ruim
acht jaar jongere Bilker 35 (v. DJ) van Ronny Oostvogels uit Schijf. De krachtige DJdochter was een slagje groter, breder en
dieper, maar dat legde niet genoeg gewicht in de schaal om Mina te verslaan.
Bilker kreeg de reservetitel en voor haar
was ook de publieksprijs. Haar extra
lengte en diepte waren wel voldoende
om zich de fraai geuierde en harmonisch
gebouwde Dora 484 (v. Elmo) van Ad en
Corné Machielsen uit Prinsenbeek van
het lijf te houden.
De families Oostvogels en Machielsen
troffen elkaar ook in de middenklasse.
Oostvogels kwam in de ring met Bosland
Annie 127, in 2008 goed voor de reservetitel bij de jonge koeien. De Aarondochter
toonde mooie verhoudingen in haar skelet en pronkte met een lange vooruier. De
jeugdige, even smal ogende Dora 554 (v.
Lucky Mike) van de familie Machielsen –
die net als de familie Romme met twee
honderdtonners naar Etten-Leur kwam –
moest het eerder hebben van haar hoge

achteruier. De derde in de finale was Ashlane Meta 92 van Arian en Wendy Kamp
uit Raamsdonk. Onberispelijk in de voorspeenplaatsing was de Kirbydochter niet,
maar een messcherpe ophangband doorkliefde haar uier en ze stapte met ferme
passen door het groene zaagsel. Bosland
Annie 127 trok de zege naar zich toe,
Dora 554 werd haar secondante.

Southland Diena 122 (v. Damion),
vaarzenkampioene
Productie: nog onbekend

Diena klasse apart
Aansprekend in Etten-Leur waren zeker
ook de vaarzenklassen. Ze gaven de keuring een vliegende start. De jongste vaars
van de wintershow, de nauwelijks twee
jaar oude Ashlane Rika 182 van de familie
Kamp, droeg daar zeker aan bij. Ze won
de eerste rubriek. De jeugdige Fortunedochter was weliswaar nog niet de grootste, maar ze was wel heel correct gebouwd en voorzien van een vast
aangehechte uier en sterke klauwen.
Haar concurrente Southland Sharon 4 (v.
Shottle) van Johan en Evelien van Beek
uit Teteringen was al een jaar ouder. De
zwarte Shottledochter had een skelet
dat mooi in balans stak en etaleerde een
lange, brede uier. Het kwaliteitsverschil
tussen de twee was niet groot, de jury
beloonde de iets meer opengebouwde
Sharon met de reservetitel.
Over de titel hoefden Rika en Sharon
zich geen illusies te maken. Van meet af
aan was duidelijk dat daarvoor maar een
vaars in aanmerking kwam. Damiondochter Southland Diena 122 van de familie Van Beek was hoog, lang en breed
zonder aan jeugd te verliezen. Met daarbij het droge beenwerk en de mooi gevormde uier was Diena in Etten-Leur een
klasse apart. Van een vreemde heeft ze
dat niet; haar moeder Southland Diena
109 (v. Stormatic) legde in 2006 op de
West-Brabantse wintershow beslag op de
vaarzentitel. l

Bosland Annie 127 (v. Aaron),
kampioene middenklasse
Productie: 3.03 349 10.742 4,63 3,96 lw 107

Mina 114 (v. Otumba), seniorkampioene
Levensproductie: 4231 132.968 4,12 3,67
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