KEUREN

GLOCK’s Zonik erkend

Zegetocht van een
verschijning
A

ndreas Helgstrand is de geestelijk vader
van de Deens gefokte GLOCK’s Zonik.
Helgstrand werkt ten tijde dat hij de
combinatie bedenkt bij stoeterij Blue Hors en
heeft zowel de hengst Blue Hors Zack, zijn
moeder Romantik (v.Romanov) en grootmoeder
Dunja (v.Don Schufro) onder het zadel gehad.
Met deze drie Blue
Hors-hengsten op rij
is Zonik met recht
een product van de
Met elk nieuw paard waarmee
befaamde Deense
stoeterij. Het is
Edward Gal aan de start verschijnt,
echter niet Helgswordt de onvermijdelijke vraag
trand, maar Linette
Jaeger die geregisgesteld: ‘Is dit de nieuwe Totilas?’.
treerd staat als fokker
Met de komst van de recent erkende
van de zwartbruine
hengst. Zij had
GLOCK’s Zonik N.O.P. lijkt de
Zonik’s moeder
ruiter verzekerd van een
Romantik destijds in
eigendom, al was het
volgend paard waarmee aansluiting
Helgstrand die
bij de wereldtop mogelijk is.
adviseerde om de
toen nog jonge
Tekst: STEEF ROEST — Beeld: DIRK CAREMANS E.A.
Rousseau-zoon Blue
Horse Zack te gebruiken voor haar merrie.

Moderne merries
Elitemerrie Romantik behaalt in haar merrietest
een bronzen medaille en dient in haar leven
grotendeels de fokkerij. Zonik’s volle broer en zus
zijn naar Amerika verkocht, daarnaast heeft zij
veulens van Jazz, Sezuan en Grand Galaxy Win
gegeven. Romantik’s moeder Dunja is als
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vierjarige finalist op het Deens kampioenschap
en weet vervolgens diverse Lichte Tour-rubrieken
op haar naam te schrijven. “Beide merries zijn
moderne, hoogbenige dressuurpaarden; mooie
merries om te zien. Het zijn allebei merries die
zich heel goed laten rijden. Fijne voorwaartse
paarden, die altijd willen werken. Vooral de
kwaliteit in het achterbeen is opvallend, ze zijn
makkelijk op het achterbeen te zetten en door te
verzamelen”, beschrijft Helgstrand de moeder en
grootmoeder van Zonik.

Blue Hors Zack
Als vader staat de KWPN-gefokte Blue Hors
Zack geregistreerd. De voormalig kampioen van
de KWPN Stallion Show doet goede zaken in de
Deense fokkerij en ook in de sport weet de
hengst opvallende prestaties te leveren onder
Daniel Bachmann Andersen. “De Deense
populatie bestond destijds vooral uit paarden
zoals Don Schufro en Blue Hors Romanov.
Langgelijnde paarden die enorm groot konden
bewegen. Het mocht allemaal wat meer gesloten
en wat korter, daar heeft Blue Hors Zack op een
fantastische manier aan bijgedragen. In
Denemarken hebben we zulke paarden nooit
gehad, tegenwoordig hebben we genoeg
Nederlands bloed in onze fokkerij”, verklaart
Helgstrand het succes van de Rousseau-zoon. En
dat Nederlands bloed lijkt goed aan te sluiten bij
de Deense merriestapel.

Kampioen
Terug naar Zonik. Als driejarige wordt de hengst
goedgekeurd bij het Deense stamboek en in dat
jaar spreekt de jury over ‘de beste collectie ooit’.

opvallende

De Blue Hors Zack-zoon
GLOCK’s Zonik N.O.P.
leverde onder Edward Gal
al opzienbarende
prestaties en is nu ook
KWPN-erkend.
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De Zack-zoon is één van de vijf premiehengsten
en wordt gekroond tot kampioen van de Deense
hengstenkeuring. In het verrichtingsonderzoek
in Vilhelmsborg ontvangt de hengst gemiddeld
een 8,3. Inmiddels is de hengst naast zijn
KWPN-erkenning ook goedgekeurd bij diverse
Duitse stamboeken.

Niet spectaculair
Hoewel de hengst al opvallende prestaties had
geleverd, was hij volgens Andreas Helgstrand
aan de hand of aan de longeerlijn nooit spectaculair. “Zonik was nog heel jeugdig en bleef wat
smal, het was niet echt een hengst. Dat veranderde toen ik erop ging zitten, want onder het
zadel waardeerde hij zich enorm op. Zonik gaf
een heel goed gevoel onder het zadel, als
vierjarige liep hij echt goed.” De tegenwoordig
door de stichting Nederlands Olympiade Paard
vastgelegde Zonik ontwikkelt zich goed, want
bij de vierjarigen wordt hij kampioen op de
hengstenkeuring in Denemarken en mag hij de
zilveren fokkersmedaille in ontvangst nemen.

10 voor draf
Op het Deense kampioenschap voor jonge
dressuurpaarden zijn weer alle ogen op Zonik
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De Rousseau-zoon Blue
Hors Zack vertrok via de
KWPN Select Sale naar
Denemarken waar hij niet
alleen opvalt met zijn
fokkerijprestaties, maar
ook in de sport goed
meedraait.

gericht. Helgstrand stelt de hengst zelf voor en
roemt de kracht, het moderne type, zijn
fenomenale draf en zijn goede stap. Met een
gemiddelde van een 9,3, waaronder de maximale
10 voor de draf, wordt Zonik uitgeroepen tot de
kampioen van de vierjarigen. Daar, op het JBK
Horse Event in Odense, ziet ook Edward Gal
voor het eerst de geweldig bewegende hengst,
wat vervolgens leidt tot de aankoop van de dan
nog vierjarige hengst.

Imponerend
“De eerste keer dat ik GLOCK’s Zonik zag vond
ik het meteen een heel imponerend paard, echt
een paard dat je meteen
bijblijft. Zijn uitstraling,
zijn manier van bewegen;
het was mij duidelijk dat
Andreas Helgstrand:
dit een paard met veel
“De Deense populatie
potentie was”, vertelt
Edward Gal over de eerste
bestond voor het tijdontmoeting. “Soms heb je
perk van Blue Hors
van die paarden die
Zack vooral uit het type meteen aanspreken, met
zijn combinatie van
zoals Don Schufro en
kracht en elegantie was
Blue Hors Romanov.” GLOCK’s Zonik daar één

van. Onder het zadel bevestigde hij ook dat
mooie beeld. Je hebt soms paarden waar het
beeld beter is dan het gevoel, bij GLOCK’s Zonik
voelde het meteen goed. Het is een goede mix
van alles. Het is een mooi type, hij kan goed
bewegen en heeft de juiste energie.”

Verden
Als vijfjarige valt de hengst met de dertiende
plaats in de inleidende proef net buiten de finale
van het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden.
In de kleine finale brengt Hans Peter Minderhoud - met een 9,5 voor de draf - de hengst naar
de achtste plaats. “Er zaten wat storingen in de
proef en de galoptour was op dat moment nog
wat moeilijk. Dat zijn zaken die op een wereldkampioenschap hard aangerekend worden”,
verklaart Gal.

Edward Gal:

“Je hebt soms paarden
waar het beeld beter is
dan het gevoel, bij
GLOCK’s Zonik voelde
het meteen goed.”
Vergelijking

Zulke resultaten zorgen ervoor dat de vergelijking met Totilas snel gemaakt wordt. Levert dat
druk op voor Gal? “Ik reed om te kijken waar ik
stond en hoe GLOCK’s Zonik het op wedstrijd
zou doen. Ik wist dat het thuis al wel heel goed
was, maar hoe het op wedstrijd gaat weet je niet.
Dat was gelukkig ook heel goed. Zowel Totilas
als GLOCK’s Zonik zijn allebei paarden met veel
kwaliteit. Het is lastig om ze te vergelijken, al
heeft GLOCK’s Zonik zeker de kwaliteiten. Ik
denk dat hij alles in huis heeft om een hele
goede te worden.” Wanneer had Gal dan het idee
dat Zonik zo goed Grand Prix zou kunnen
lopen? “Zodra hij de piaffe en passage beheerste,
wist ik het zeker. Als ze zo draven als Zonik
moeten ze ook zeker kunnen passageren. Hij
ging al heel gemakkelijk klein en vlug, dus de
piaffe pakte hij zo op. Dan is het een kwestie van
goed in en uit de piaffe kunnen en het geheel
foutloos aan elkaar kunnen rijden; dat begint nu
al op wedstrijden te komen.”

Megascores
Op zevenjarige leeftijd maakt Zonik zijn debuut
in de Prix St. Georges. In een rubriek voor
goedgekeurde hengsten wint Zonik met een
megascore van ruim 78 procent. De zwartbruine
wordt spaarzaam ingezet, want het duurt nog
ruim een jaar voordat het grote publiek Zonik
weer te zien krijgt. Op Jumping Amsterdam
loopt Zonik naar 81 procent in de Prix St.

Georges en in de kür
op muziek laat de
hengst maar liefst 84
procent noteren. Op
achtjarige leeftijd
heeft Zonik een meer
dan succesvol seizoen
in de Lichte Tour, met
als kers op de taart de
Nederlandse titel.

Ina Frank VDL (mv.
Don Schufro) werd
als veulen kampioen
op de CK van Harich.
Inmiddels heeft de
elitemerrie haar
IBOP afgerond met
79,5 punten.

Focus op Tryon

JACOB MELISSEN

Vorig voorjaar maakte Zonik zijn Grand
Prix-debuut. In Kootwijk zet hij zijn carrière
moeiteloos voort door ruim 76 procent bij
elkaar te rijden. De eerste internationale
wedstrijd is in Roosendaal, waar de hengst met
75,78 procent de Grand Prix wint en een dag
later ook de kür op muziek op naam weet te
zetten. In diezelfde maand loopt Zonik mee op
het CHIO in Rotterdam, waar hij in de Grand
Prix als tweede eindigt en de kür op muziek
weet te winnen. De Nederlandse titel in de
Lichte Tour wordt exact een jaar later opgevolgd
door diezelfde titel in de Zware Tour. Het
Europees kampioenschap laat Gal echter
schieten omdat hij zijn hengst wil sparen. Na
het behalen van de Nederlandse titel is het even
stil rondom de opvallende verschijning. Zonik
wordt thuis doorgetraind en komt dit wereldbe-
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Edward Gal:

kerseizoen voor het eerst in Londen aan start.
De Grand Prix weet het duo te winnen, al ligt er
in de kür op muziek de derde plaats in het
verschiet. De volgende tussenstop is Amsterdam, waar het talent bijna 82 procent in de kür
op muziek bemachtigt. Dit jaar lijkt het duo
goed op weg naar de wereldbekerfinale in Parijs.
Edward doelt vooral op de wereldruiterspelen.“
De focus ligt op Tryon dit jaar, al kijk ik nooit
zover vooruit. Ik weet dat GLOCK’s Zonik hoog
kan eindigen, maar dan moet alles wel kloppen.
De kwaliteit is er zeker, het moet alleen nog wel
allemaal gebeuren.”

Nakomelingen

FOTOGRAAF

De oudste nakomelingen van de tienjarige
hengst zijn nu zes jaar oud. De oudste KWPNgeregistreerde nakomelingen zijn een jaar
jonger. Inmiddels heeft Zonik zes goedgekeurde
zonen, voornamelijk bij de Duitse stamboeken.
In Nederland fokt VDL Stud terug op Don
Schufro door Zonik aan te paren met hun Don
Schufro-stermerrie Anna Frank VDL (mv.
Lorentin I), een volle zus van de in Zweden
goedgekeurde hengst l’Acteur. Dat levert de
inmiddels vijfjarige Ina Frank op. Deze elitemerrie werd als veulen kampioen op de CK van
Harich en is inmiddels voor de IBOP geslaagd
met 79,5 punten. Haar volle broer, de in 2014
geboren Zenon, is in Oldenburg en Hannover
goedgekeurd. Een andere opvallende nakomeling is de sterk dravende Ilserite B (mv.Farring-

JACOB MELISSEN

“Ik weet dat GLOCK’s
Zonik hoog kan
eindigen in Tryon,
maar het moet nog
wel gebeuren.”

De sterk dravende Ilserite
B (mv.Farrington) werd
met haar royale model en
mooie zelfhouding
reservekampioen van
Friesland.

ton). Deze royaal gemodelleerde stermerrie
werd op vierjarige leeftijd uitgeroepen tot
reservekampioen van Friesland.

Speciaal
Had Helgstrand ooit verwacht dat deze Zonik zou
uitgroeien tot een Grand Prix-paard van wereldformaat? “Zonik was als vierjarige al heel speciaal
en bood het werk al heel makkelijk aan. Je weet
nooit of een paard goed genoeg is voor de
absolute top, maar hopen deed ik het zeker wel.
Ik wist dat hij alles in huis had om uit te groeien
tot dit niveau.” Spijt van de verkoop heeft de
dressuurpaardenhandelaar niet: “Ik probeer de
beste paarden van de wereld te verkopen, daar
leef ik ook van. Het is een bevestiging wat ik doe
en ik ben heel erg blij dat het met Edward zo
ontzettend goed past en hij deze resultaten
boekt”, besluit de dressuurpaardenhandelaar. •

Een volle broer van Ina Frank is
de in 2014 geboren Zenon. Het
fokproduct van VDL Stud is
KWPN-geregistreerd en in
Oldenburg en Hannover
goedgekeurd.
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