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Een fraai exterieur, aanleg voor sport, vruchtbaar én ook nog eens
voorzien van fokkracht. Bij Silke fan ‘e Ridderdyk (Eibert 419) zit
het allemaal in één pakket. Terwijl ze haar vierde veulen aan de voet
had, werd ze op de locatiekeuring bij Stal Chardon Model.
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Heabel Ster (Ritske 202)

8

Vermeldenswaardig is zeker dat Silke nog

Phryso augustus 2020

gaan, vooral ook naar het buitenland.
‘Maar Silke blijft’, verzekert Tiemon. ‘Niet
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het tuigen met fokker Jan Bosma uit Sint

Tiemon. ‘We hebben de merrie verkocht
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en hebben het veulen aangehouden.’

Een kenmerk van Friese paarden die de
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handelaar koestert. ‘Daarom zijn Friese
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Tiemon en zoon Jan Siebren Duiven, hun hulpen Romy Muurling (links) en Elske Breeuwsma met Modelmerrie Silke en haar Sterdochter Fardau.

weet Tiemon. ‘Dat is weleens wat
tegenstrijdig, want daar doen hete
paarden het juist weer heel goed.’
Terug naar Silke, want naast dat werk
willige karakter heeft ze nog een eigen
schap die de familie Duiven met hun vele
buitenlandse contacten, koestert:
rastype. ‘Ik bespeur dat er op de keuring

‘Het is echt niet gezegd dat
Modelmerries ook goed fokken,
bij Silke is dat wel zo’

weer meer naar rastype gekeken wordt.
Dat is mooi, want het vele behang is ook
een uniek punt van het Friese paard.’

noteren: voor haar draf, galop, souplesse

wel iets minderen, maar wel kwali
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en impuls. Kwaliteiten die ook bij haar
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verklaard. In de menproef die ze twee
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streng selecteren. ‘Zodat we zelf mooie

mooier van’, verwacht Tiemon. ‘We

verdiende ze een AAA-score met 83,5

lijntjes kunnen aanhouden’, aldus

wachten af en hopen dat ze zich ontwik

punten. Daarbij liet ze vier maal een 8

Tiemon. ‘Ik ben 61 jaar en wil eigenlijk

kelt zoals haar moeder.’
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