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Silke AAA Model 
met fokkracht

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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Ze is zeven jaar jong, kreeg een 

triple A notering in haar IBOP, 

heeft een veulen aan de voet en  

is inmiddels drachtig van haar vijfde 

veulen. Even zo goed wist Koonmerrie 

Silke fan ‘Ridderdyk (Eibert 419) op  

de locatiekeuring op 14 juli bij Stal 

Chardon met haar jeugdige uitstraling  

en energieke draf te schitteren met als 

resultaat het Modelpredicaat.

Silke is een zeer rastypische merrie die 

voldoende correct in bouw is, lichtte 

jurylid Sabien Zwaga toe. ‘Ze valt op  

met haar vele behang, mooie zwarte kleur 

en edele hoofd. Ze is voldoende sterk 

gebouwd met droog beenwerk, het 

voorbeen is wat hol en de hoeven mogen 

royaler’, noemde de jury als wat kritische 

puntjes. ‘Maar ze stapt goed en draaft 

opwaarts met een krachtig achterbeen

gebruik.’ In combinatie met haar uitmun

tende triple A IBOPscore, waarbij ze een 8 

voor draf kreeg, verdiende Silke het 

Modelpredicaat. 

Drachtig vijfde veulen
Vermeldenswaardig is zeker dat Silke nog 

een veulen van twee maanden zoogde 

tijdens de locatiekeuring. Haar vierde 

veulen trouwens. Silke fan ‘e Ridderdyk 

zette op 8 mei een merrieveulen op de 

wereld: Madelief fan ‘e Ridderdijk (Tjebbe 

500). ‘En ze is inmiddels opnieuw 

drachtig van Auwert 514’, vertelt Tiemon 

Duiven die met zijn vrouw Annie en 

zonen Jan Siebren en Gerrit Jan de 

paardentak op het bedrijf runt. De familie 

Duiven heeft een handelsbedrijf voor 

vee. De paardenhobby is wat uit de hand 

gelopen, zoals ze het zelf zeggen en dan 

helpt de handelsgeest. Paarden komen en 

gaan, vooral ook naar het buitenland. 

‘Maar Silke blijft’, verzekert Tiemon. ‘Niet 

alleen omdat ze Model is: ze heeft ook 

nog eens fokkracht. Het is echt niet 

gezegd dat Modelmerries ook goed 

fokken, maar bij Silke is dat wel zo.’  

Op de locatiekeuring verscheen ook haar 

driejarige dochter Fardau fan ‘e Ridder

dijk (Epke 474) in de baan. Ze werd Ster 

met een eerste premie. Bij de familie 

Duiven loopt bovendien nog een Omer 

493jaarling: Lyske fan ‘e Ridderdijk.  

‘Dat lijkt ook goed’, aldus Tiemon.

Succesvolle tuigfamilie
Het verhaal achter Silke begint eigenlijk 

Silke fan ‘e Ridderdyk 
Model AAA
Geb. datum: 15-05-2013 

Stokmaat: 1.61 m 

Stam: 133 

Verwantschap: 18.1% 

 

Nakomelingen:  

• Fardau fan ‘e Ridderdijk Ster (Epke 494) 

• Hakki fan ‘e Ridderdijk (Omer 493)

• Lyske fan ‘e Ridderdijk (Omer 493)

• Madelief fan ‘e Ridderdijk (Tjebbe 500) 
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Silke fan ‘e Ridderdyk Model AAA (Eibert 419)

Amerins fan ‘e Ridderdyk (Wobke 403)

Franca T.D. Ster (Olof 315)

Diete-Susan Ster Pref (Oege 267)

Heabel Ster (Ritske 202)
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bij haar in 1982 geboren overgroot

moeder DieteSusan Ster Preferent (Oege 

267). De merrie genoot bekendheid in  

het tuigen met fokker Jan Bosma uit Sint 

Nicolaasga. Een wellicht nog grotere 

verdienste van DieteSusan is haar grote 

kinderschare, met kinderen én (achter)

kleinkinderen die ook uitmunten in de 

(tuig) sport. Denk aan Het Swarte Paert 

Sierd P.J. (Dries 421), een achterklein

zoon. Maar liefst vijftien veulens zette 

DieteSusan op de wereld. Eén van haar 

zeven Sterdochters was Franca T.D. Ster 

(Olof 315), die bij de familie Duiven op 

stal kwam. ‘Een heel best paard dat op 

haar zevende Ster werd’, verhaalt 

Tiemon. ‘We hebben de merrie verkocht 

en hebben het veulen aangehouden.’  

Dat veulen was Amarins fan ‘e Ridderdyk 

(Wobke 403). Een predicaat kreeg 

Amarins nooit, ze ging als stamboek

merrie naar het buitenland en werd daar 

drachtig van veulenboekhengsten. 

Voordat ze de grens overging zette ze 

nog de Modelmerrie uit dit artikel op  

de wereld: Silke fan ‘e Ridderdyk. 

Fijn karakter
Silke is een merrie die heel fijn in de 

omgang is, vertelt Tiemon. ‘Ze heeft een 

heel goed karakter en wil altijd lopen.’ 

Een kenmerk van Friese paarden die de 

handelaar koestert. ‘Daarom zijn Friese 

paarden gewild: vanwege hun goede 

karakter. Je wilt dat iedereen met onze 

paarden kan rijden en mennen. Dat fijne 

karakter moet blijven, daar is de meeste 

vraag naar.’ Paarden die naar de keuring 

gaan moeten echter ook meteen de eerste 

ronde uit de startblokken komen,  
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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 

weer meer naar rastype gekeken wordt. 

Dat is mooi, want het vele behang is ook 

een uniek punt van het Friese paard.’

Als veulen kreeg Silke een tweede premie 

en als driejarige werd ze opgenomen in 

het stamboek met Ster tweede premie. In 

2018 kreeg dit een mooi vervolg toen 

Silke in Drachten Voorlopig Kroon werd 

verklaard. In de menproef die ze twee 

maanden later aflegde voor haar IBOP 

verdiende ze een AAAscore met 83,5 

punten. Daarbij liet ze vier maal een 8 

‘Het is echt niet gezegd dat  
Modelmerries ook goed fokken,  

bij Silke is dat wel zo’

noteren: voor haar draf, galop, souplesse 

en impuls. Kwaliteiten die ook bij haar 

Modelverklaring weer voorbij kwamen. 

Dochter Fardau
Door het aan en verkopen van hun 

Friese paarden blijven ze op stal Duiven 

streng selecteren. ‘Zodat we zelf mooie 

lijntjes kunnen aanhouden’, aldus 

Tiemon. ‘Ik ben 61 jaar en wil eigenlijk 

wel iets minderen, maar wel kwali

teitspaarden overhouden.’ Zoals Silke en 

haar Sterdochter Fardau. ‘Naar de 

driejarige is wel vraag, maar voorlopig 

willen we hier nog verder mee in de 

fokkerij. Volgend jaar zal ze beleerd 

worden, daar worden ze ook nog weer 

mooier van’, verwacht Tiemon. ‘We 

wachten af en hopen dat ze zich ontwik

kelt zoals haar moeder.’  

Tiemon en zoon Jan Siebren Duiven, hun hulpen Romy Muurling (links) en Elske Breeuwsma met Modelmerrie Silke en haar Sterdochter Fardau.


