
De vita van Delthe Jackelien, 24-11-1996 tot 18-4-2017.                                          Dick Huisman 

 

 Jackelien is niet meer, een verslag van haar 

Blaarkop roots en haar nafok. Jackelien een 

Holstein koe met een Blaarkop vel en Blaarkop 

karaktertrekken. 

We gaan even terug in de tijd. Mijn vader deed 

wel aan fokkerij, maar op zijn eigen manier. Hij 

was wars van alle keurings- en stieren verhalen 

uit die jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en van 

koeien die toen weinig melk gaven. Als mijn pa en moe op visite waren geweest bij oom Rienk en 

tante Eef, dan ging er steevast een zwartbontstierkalf in de kofferbak mee naar huis. Het eerste jaar 

dekte de stier de pinken, het tweede jaar de koeien. Ook kocht hij eens een rode witrik kalf van 

veekoopman Bosma. Het kalf was geboren bij de Gebr. Visser in Winsum, hun koeien waren van het 

Fries Roodbont veeslag. Maar dit kalf, Joke genoemd, was rood, had een aalstreep en een 

gespikkelde kop. Plaatsgenoot en inseminator Jan de Vries adviseerde mijn ouders om een Blaarkop 

te gebruiken. Volgens hem zou de witte rug zeker vererven. De keus viel op Fritema Edgar, roodblaar 

en in die tijd populair. Het resultaat was Jolanda, rood, 

witte kop en een witte rug. Leuk kalf en ik toog als 14 jarige 

met Jolanda naar de kalverkeuring in Winsum. Ze deed 

mee met de Blaarkoppen en werd reserve kampioen. Later 

heb ik vernomen dat dit wel voor enige reuring gezorgd 

heeft in Blaarkop  kringen. Ondertussen kreeg ik op de 

boerderij de vrije hand in de fokkerij, we gingen bij het 

stamboek en werden lid van KI Winsum. We deden al wel 

aan melkcontrole en wel sinds 1928. De tweede paring met 

witrik Joke , weer met een Blaarkopstier, ditmaal Arjan, resulteerde in echte roodblaardochter.  Zij 

stond aan de basis van een tweede familietak, waaruit de KI Samen stier Delthe Timoteüs uit 

ontstond. 

Jolanda,  5 dochters en 1 stier en gemiddelde  LW 97, werd gepaard met zwartblaar KI stier Rob, een 

Reinder 2 van Alma zoon uit een kleindochter van Roberto die tijdens een monstername meer dan 50 

liter melk gaf, een unicum in die tijd. Uit deze paring werd Jolanda 4 geboren, rood, witte kop en de h 

bekende aalstreep. De 50 liter van vaders moeder kwam 

helaas niet tot uiting in Jolanda 4, getuige de productie van 

gemiddeld geen 5000 liter en een LW van gemiddeld 89, ze 

kalfde 5 maal. 

De Holsteins hadden hun intrede in Nederland gemaakt en 

ook ik was van mening dat de veestapel wel een productie en 

exterieur impuls nodig had. Dus werd de donkerrode en met 

veel meer rood dan wit, de Canadees Cresshaven Nugget op 

Jolanda 4 gebruikt. Jolanda 6 werd geboren, groot, helemaal rood, witte kop, gewoontjes 

producerend, laag vet 3,75% en 3,55% eiwit en een gemiddelde LW van 95.  

In die jaren rond 1980 was ik vakantiemelker bij de familie Oosterhuis in de Winsumermeeden. 



Ik was onder de indruk van hun oude hoog producerende Blaarkoppen. De hoog gepunte en op Rival 

van Rutten ingeteelde roodblaar Heleen KSe AB 88 was zo’n koe. Jaap Oosterhuis had een zwartblaar 

Rocket zoon van haar als dekstier: Ooster Harock. De ranke Jolanda 6 werd met hem gepaard met als 

gevolg een rood en zwart koekalf en genoemd naar de jongste dochters van Oosterhuis: Jovera en  

Jolinda. De zwartblaar Jolinda was de 

productiefste en kreeg als vaars B+ 84 van de 

stamboekinspecteur, ze mat 1,40 en kreeg 85 

punten voor haar uier. Vetgehalte rond de 

3,90% en eiwit rond de 3,60% en LW 90. 

Ondertussen was ik met het aAa 

paringssysteem in aanraking gekomen en de 

Holstein stier Tops (geen triple A code, 

vermoedelijk 651) was wel de goede match met 

Jolinda. Een mooie rondom in balans zijnde 

zwartblaar dochter werd geboren: Jolien. 

 

Eindelijk kwam de wil om melk te geven in de 

familie, Jolien gaf in 6 lijsten ruim 52000 kg melk 

met 3,80% vet en 3,35% eiwit, zij is ook de 

moeder van Delthe Jonathan RF, deze stier was 

vader van 5 dochters waarvan er 2 meer dan 

100.000 kg melk gaven en Jolien was moeder van 

4 dochters. Een paring met SFL Logic Savvy (aAa 

234), later in de tijd de stier met de hoogste 

duurzaamheidscijfers in NL. Savvy, een rode HF 

stier die praktisch helemaal rood was, kwam uit AB 89 moeder en de volgende moeders waren 

Excellent, respectievelijk 93 en 94 punten. De moeders moeder had ik in 1982 in Canada gezien bij 

Continental Holsteins. Zo werd in november 1996 Jackelien (zonder q als gevolg van het voice 

responce systeem bij geboorte aangifte) geboren, helemaal rood en met een witte kop en 12 % G. 

Jackelien was een opvallende vitale verschijning, ook als pink, wat export mensen vaak de uitspraak 

ontlokte: was dit maar een zwartbonte. 

Ondertussen ging de Blaarkopfokkerij ook gewoon door en de goede eigenschappen zoals groei, 

vruchtbaarheid, soberheid bleven in het achterhoofd zitten. En met Jackelien, met Blaarkoproots,  

weer als basis, zou je weer goed producerende mooie Blaarkopkoeien kunnen fokken. Dat is denk ik 

aardig gelukt. Vandaar een opsomming van haar nakomelingen. 

De oudste dochter was Jetske, 7-12-1998, dochter van Italië’s Paul, met mooie blaarkopaftekening, 

die een vaarzenlijst maakte van 6700 kg melk 4,50% vet en 3,51% eiwit uit een prachtig uier, flink 

hogere gehalten dan moeder Jackelien. Helaas aan het begin van de 2e lactatie had ze 2 betrapte 

spenen.  

De 2e dochter Jitske, 28-12-1999, was een dochter van Delthe Jesaja, ze gaf in 3 lactaties 26552 kg 

melk met 4,02% vet en 3,45% eiwit, prima koe met iets meer wit, 1 dochter. 



 

 

 

 

 

Jitske 

Dochter 3 was Judoka, we kwamen 28-12-2000 terug van een judowedstrijd van onze zoon en ja hoor 

Jackelien was weer ongezien bevallen, vader Italië’s Fokko, zij was de aller melkrijkste dochter van 

Jackelien. Ze gaf in 7 lactaties bijna 75000 kg melk met heel lage gehalten 3,28% vet en 3,24% eiwit in 

2270 melkdagen. Het uier was een minpunt en ook de reden dat ze niet langer op het bedrijf bleef. 

Hier rechts samen met haar moeder op de foto. 

 

   Judoka werd de moeder van maar liefst 6 

dochters.                            

 Jet 

De 4e dochter was weer een dochter van Italië’s Fokko, Jet 3-12-2001, een zwaardere koe dan volle 

zus Judoka. Arjan Koers van KI Samen kwam eens met een veehouder uit Oude Schans die 

Blaarkoppen wilde kopen. Hij kocht er 4, waaronder Jet. Ook had hij zijn zinnen gezet Jantina 61 

(Delthe Jonathan, later 100.000 kg melk) gezet, maar ik weigerde haar te verkopen. Een jaar later heb 

ik Jet nog eens terug gezien en ik kan mij niet heugen ooit zo’n zware grote koe te hebben gezien. En 

zo impulsief als de aankopen waren gedaan, zo snel waren de Blaarkoppen ook weer verdwenen van 

dit bedrijf. Jet gaf minder melk dan haar volle zus en haar gehalten waren iets hoger. Van haar 1 

dochter. 

De 5e dochter was Jacky Brown, 10-12-2002, met als vader de Brown Swiss stier Vinozak, de 

bedoeling was om een vale Blaarkop te fokken. Maar Jacky Brown was geheel vaal/bruin en had geen 

blarekop. Een prachtige koe is het geworden met een zeer goed uier en spijker harde benen.  Prima 

productie, in 5 lijsten bijna 45000 kg melk met 4,26% vet en 3,61% eiwit. Een zoon van haar met als 

vader Italië’s Fokko was een vaal/bruine Blaarkopstier, deze Delthe Jaarwisseling was ook de vader 

van Delthe Jefta (ook vaal/bruin), uit genoemde Jantina 61 en op zijn beurt weer de vader van Delthe 

Heereburen (ook vaal/bruin), deze had als moeder Jacky Brown 3 (moeder Jacky Brown en vader 

Delthe Dan uit de Detje familie). Delthe Heereburen heeft een aantal jaren dekdienst gedaan op het 

melkveebedrijf van Henk Sminia te Oldehove. 



Jacky Brown 

Na Jacky Brown werd op 16-12-2003 Jaqueline 6 

geboren, weer een Italië’s Fokko dochter. Eigenlijk 

Jaqueline 7, want het was de 6e dochter op rij. Op dat 

moment ben ik ook weer begonnen met nummeren bij 

de namen van de Blaarkoppen. Ik kwam er achter dat 

blaarkopfokkers zoals Jaap Schuiringa en Jaap 

Oosterhuis een speciale nummering en naamgeving 

aan dieren gaven. Voorbeeld: Hanna kreeg 7 dochters 

en werden genummerd van Hanna 2 tot en met Hanna 

8. De dochters van Hanna 2 kregen een andere naam 

met een H, in dit geval Helma, de dochters van Helma werden weer genummerd Helma 2, Helma 3 

enz. een dochter van Helma 2 werd Heleen. Jaqueline 6 heeft 1 vaarzenlijst gemaakt van 6500 kg 

melk en 3,70% vet en 3,20 eiwit, ze kreeg 2 dochters. 

In december 2004 volgde een stierkalf van Italië’s Fokko en in maart 2006 een stierkalf van Delthe 

Orgineel, beide gingen naar de mesterij. 

Veel Blaarkop stieren kregen onderhand ook een aAa code en de oude maar immer jeugdige 

Jackelien had nodig 351 en met Appie van Luxemburg was er een zogenoemde 60% paring geschied, 

wat resulteerde in een 7e dochter: Jaqueline 8, 9-3-2007. Deze zenuwachtige vaars produceerde als 

vaars maar zeer matig: in 244 melkdagen 3936 kg melk, 3,84% vet en 3,74% eiwit en een LW van 71-. 

Zij werd eind 2010 verkocht aan Henk Zinger in Brunstingerveld en gaf daar in meerdere lijsten meer 

dan 10.000 kg melk. 

Delthe Job, 27-4-2008, werd de eerste in een rij 

van 100% aAa paringen met Italië’s Hidde. Delthe 

Job heeft op de Delthe de pinken gedekt en heeft 

z’n verdere leven als dekstier bij J. P. van Zanten 

te Leegkerk doorgebracht. 

Delthe Job.  

 

 

 

Jaqueline 9, 19-7-2009 en Jaqueline 10, 21-7-

2010, de 8e en de 9e dochters, zijn als 

respectievelijk nieuwmelkvaars en kalfvaars naar 

Vera Oosterhuis en Andre Boksebeld te 

Mander/Getelo gegaan. Zo zijn er weer 

Blaarkoppen met een scheut ‘Ooster’ bloed terug 

bij de dochter van blaarkopfokker Jaap 

Oosterhuis. Het eerste stierkalf van Jaqueline 10 is 

terug gekomen als Delthe Getelo en hij heeft hier 

een paar pinken gedekt en heeft hij verder als 



dekstier bij de familie Feitsma te Houwerzijl gediend.  

. 

Op 29-8-2011 kwam de laatste 10e dochter van 

Jackelien ter wereld, de volle zuster van Delthe 

Job, Jaqueline 9, en 10: Jaqueline 11, met dus als 

gemeenschappelijke vader Italië’s Hidde. De 3 

volle zussen zijn fraaie melkkoeien wat ook wel 

blijkt uit het exterieur rapport van Jaqueline 11: 

een hoogtemaat van 145 cm, frame 89, type 88, 

uier 85, benen 86 en bespiering 87. Algemeen 

voorkomen AB 87. 

Jaqueline 11 met op de achtergrond haar oude 

moeder. Zij produceerde tot dusver  in 3 lactaties 

in 913 melkdagen 27525 kg melk met 4,14% vet 

en 3,27% eiwit en een LW 112+. Van haar zijn 3 

dochters geboren en is er nog een zoon van 

Rivierduin Ebel’s Han in opfok. 

Vervolgens heeft de oude Jackelien nog het leven 

aan 4 zonen geschonken: Delthe Jaap,     8-11-

2012, zoon van Maximus, een zwarbonte 

exterieur stier met roodfactor uit Duitsland en uit 

de portefeuille van Fred Reinders. Deze zwartbonte stier heeft op 2 bedrijven dekdiensten gedaan. 

Op 31-1-2014 een roodblaar zoon van Delthe Ezra 2 RF. 

En als laatst de kalving op 22-4-2015 van een tweeling: Delthe Jehu R en Delthe Jafeth RF, jawel een 

rood- en een zwartblaar, met als vader Martin 2 (zelfde aAa als Italië’s Hidde). De roodblaar Delthe 

Jehu is thans nog aanwezig bij Jelte Bakker op Toornwerd, waar hij het afgelopen jaar de pinken 

heeft bediend en komende zomer de melkkoeien mag dekken. 

Ook Delthe Jafeth heeft als ‘heukelbol’ zijn werk verricht, zijn eerste kalveren zijn geboren en staat 

nu als ‘dikke bol’ (2 jaar en ouder) ter dekking. 

De jeugdige Delthe Jafeth RF  



Een paar jaar geleden zei oud NRS inspecteur Nico Schutter tegen mij: ‘Je moet die oude koe es laten 

opnemen’. Nico Rietman van CRV kwam en heeft moeder en jongste dochter gekeurd. Jackelien was 

toen 18 jaar en 9 maanden en mat toen 144 cm, kreeg voor frame 87, voor type 85, voor uier 82 en 

voor benen 89. Algemeen voorkomen AB 86. Nico Schutter zei later dat hij wel gedacht had dat ze 89 

voor haar benen zou krijgen. 

Zo bouw je, tenslotte, in een mensengeneratie aan een koefamilie en hoop je dat er een basis is 

gelegd waar andere fokkers/liefhebbers weer verder mee kunnen borduren, zodat het ras in stand 

blijft en verbetert. Boeren fokken met verstand, maar de zegen komt van hogerhand. Jackelien heeft 

tot de laatste dag melk gegeven, haar totale productie bedraagt in 16 lactaties 5766 melkdagen 

164.611 kg melk met een vetgehalte van 3,90% en een eiwitpercentage van 3,18. De kilogrammen 

botervet bedragen 6414 en eiwit 5230 kg, totaal 11.644 kilogrammen vet en eiwit en een gemiddelde 

lactatiewaarde van 96. De laatste tijd vermagerde zij en had een verdikking tussen oog en neus, soms 

kon je de pus ruiken. Het eten ging minder en ze hield tijdens het kauwen haar kop scheef en 

lummelde veel met haar tong. Jackelien is meer dan 20 jaar oud geworden en heeft 16 x gekalfd, 10 

koekalveren en 7 stierkalveren. Ik heb nimmer een kalf van haar geboren zien worden. Altijd 

natuurlijke bevallingen. Om in D’66-termen te spreken had ze een voltooid leven, maar het viel me 

toch zwaar om haar de klep op te leiden van de vrachtauto van Knol. Henk Luinge heeft zich verder 

over Jackelien ‘ontfermd’. Waarvoor dank en 

waarvan akte. 

Met Jaqueline 11, september 2017, net weer 

gekalfd, van een stierkalf Delthe Dubbel Jack, 

van  haar halfbroer Delthe Jafeth. 

    

> Delthe Dubbel Jack, als 3 maanden oud, ingeteeld 

op de oude Jackelein. 

 

 

 

 

 

 



                


