
Het is nog maar drieënhalf jaar geleden 
dat Daniel Bachmann Andersen voor 
het eerst kennismaakt met zijn latere 

wereldbekerpaard. Op dat moment is het 
helemaal nog niet zo vanzelfsprekend dat de 
kampioen van de KWPN Hengstenkeuring 2007 
verantwoordelijk zou worden voor Daniel’s 
grootste successen. “Men zei dat ik blij moest 
zijn als Blue Hors Zack Lichte Tour ging lopen, 
dit was geen Grand Prix-paard. Dat moet je 
vooral niet tegen mij zeggen”, steekt de Deense 
ruiter lachend van wal. “Ik kende Blue Hors Zack 
al wel en wist dat het een bekende hengst was, 
hij had alleen nog weinig wedstrijden gelopen. 
De wissels waren lastig en van de piaffe en de 
passage begreep hij nog weinig.”

Terug in de tijd
Als we teruggaan in de tijd, zien we dat de 
loopbaan van Bachmann Andersen begint bij de 
Deense olympiër Morten Thompson. Vanaf zijn 
tiende helpt hij daar in de schoolvakanties en 
weekenden en het is ook op aanraden van deze 

trainer dat Daniel op zestienjarige leeftijd naar 
Duitsland vertrekt om te werken en trainen met 
Rudolf Zeilinger. Naast zijn opleiding bij 
Zeilinger volgt de nog jonge dressuurruiter een 
opleiding tot Bereiter in Warendorf. Het is in die 
eerste periode bij Rudolf Zeilinger dat de 
talentvolle Bachmann Andersen de mogelijk-
heden krijgt om ervaren Grand Prix-paarden te 
rijden. Als working student brengt Zeilinger 
hem de oude Duitse principes van het paardrij-
den bij. Het rijden met lichte hulpen, het scherp 
aan het been krijgen zonder te knijpen, licht 
zitten zonder vast te houden. De jongen blijkt 
een groot talent, want op achttienjarige leeftijd 
rijdt hij zijn eerste Grand Prix in de Spaanse zon 
van de Sunshine Tour.

Helgstrand
Na zes jaar bij Rudolf Zeilinger en het afronden 
van Warendorf is het tijd voor een nieuwe 
omgeving. De ruiter keert terug naar zijn 
geboorteland en neemt een baan bij Andreas 
Helgstrand aan. “Waar ik bij Rudolf vooral oudere 
paarden reed, kreeg ik bij Andreas meer jonge 
paarden onder het zadel. Bij Helgstrand heb ik 
veel geleerd over het werken en omgaan met 
mensen. Het was goed om een poosje op een stal 
te werken waar de verkoop centraal staat.”

Vertrouwen
Eenmaal in dienst van Blue Hors werkt de ruiter 
door met de sensibele Rousseau-zoon (uit Orona 
ster pref prest IBOP-dres van Jazz, fokker B. 
Wilschut uit Bosschenhoofd). Nog geen half jaar 
na zijn eerste kennismaking met Zack – onder 
de naam Zagreb destijds voor 430.000 euro door 
Blue Hors aangekocht op de KWPN Select Sale 
– loopt de hengst op elfjarige leeftijd zijn eerste 

De pas 27-jarige Daniel Bachmann Andersen 
bracht al meer dan tien paarden uit op 
internationaal Grand Prix-niveau. Zijn grote 
doorbraak beleeft de Deen met de KWPN-erkende 
Blue Hors Zack, die hij voor zijn werkgever 
stoeterij Blue Hors rijdt. Het duo maakt zich 
op voor de wereldbekerfinale in Parijs.
Tekst: STEEF ROEST —   Beeld: RIDEHESTEN E.A.

 Daniel Bachmann Andersen 

“Het draait  allemaal       om horsemanship”
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 Daniel Bachmann Andersen 

“Het draait  allemaal       om horsemanship”
Met de KWPN-erkende Blue Hors Zack (v.Rousseau) 
maakt Daniel Bachmann Andersen zich op voor de 
wereldbekerfinale van Parijs.
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internationale Lichte Tour-rubriek. In Hagen 
eindigt het duo met 74 procent op de vierde 
plaats in de Prix St. Georges, in de Intermediaire 
I ligt er 73 procent in het verschiet. Niet veel 
later volgt Odense, waar de combinatie ook 
scores van ruim boven de 70 procent weet te 
realiseren. “We werkten langzaam door met de 
piaffe en de passage. In eerste instantie had hij 
nog wat ondersteuning van de zweep nodig, 
later ging het hem makkelijker af. Het bleek dat 
hij niet zo goed wist wat hem te doen stond in 
de piaffe en de passage. Nu zijn het zijn sterke 
onderdelen”, vertelt Daniel, die vindt dat je als 
ruiter in een paard moet geloven om tot succes 
te komen. “Ik was vanaf het eerst moment weg 
van Blue Hors Zack. Je moet een paard sympa-
thiek vinden en hem aan jouw kant krijgen. Dan 
kom je met de juiste training heel ver. Ik wil zijn 
vorige ruiter zeker niet bekritiseren, maar daar 
ging het bij hen mis; het klikte niet helemaal. 
Het nam wat tijd in beslag, maar naarmate Blue 
Hors Zack meer vertrouwen kreeg, ging het 
werk hem ook steeds beter af.”

Door het vuur
“Blue Hors Zack gaat door het vuur voor mij. Hij 
gaat waar ik maar wil. Zack houdt ook van het 
werk en laat zichzelf graag zien. Wat mij betreft 

is het een geweldig paard. In Neumunster zat er 
veel publiek dicht op de ring; een geweldige 
atmosfeer, maar wel heel druk. Voordat we aan 
onze proef begonnen, kreeg mijn voorganger 
hard applaus. Ik kan merken dat hij van het 
applaus en de aandacht houdt. Dat is een 
geweldig gevoel.” Toch is het niet alleen zijn 
karakter wat Daniel zo aanspreekt in de 
KWPN-erkende hengst. “Hij heeft veel meer dan 
één kwaliteit. Zack heeft niet alleen drie goede 
gangen, maar als je hem ziet staan, zie je wat 
extra’s. Hij heeft voor mij echt de X-factor en 
dat is wel wat je nodig hebt in het internationale 
dressuurveld. Daarnaast heeft hij, net als zijn 
nakomelingen, een sterk gestel; dat is ook 
belangrijk in deze sport.”

Samenwerking
Op dit moment heeft 
Daniel een bijzondere 
samenwerking met de in 
Florida gevestigde Deen 
Lars Petersen. “Lars reist 
heen en weer naar 
Denemarken en helpt me 
ook op wedstrijden. In de 
dagelijkse training werken 
we samen via Skype, zo 

 “ Men zei dat ik 
blij moest zijn als 
Blue Hors Zack 
 Lichte Tour zou 
gaan lopen.”

DANIEL BACHMANN 
ANDERSEN
De ruitercarrière van Bachmann Andersen begint 
al op jonge leeftijd. Vanaf zijn tiende jaar traint hij 
als succesvol ponyruiter bij de Deense olympiër 
Morten Thomsen. Op zijn vijftiende loopt Daniel 
een korte stage bij stoeterij Blue Hors, waar hij te 
horen krijgt dat hij altijd terug mag komen. Een 
jaar later vertrekt de dressuurruiter, op advies 
van Thomsen, naar Duitsland om in de stallen van 
Rudolf Zeilinger te werken. In de zes jaar dat 
Bachmann Andersen bij Zeilinger zit, rondt de 
Deen ook zijn opleiding tot Bereiter af in 
Warendorf. Via een tussenstop van twee jaar bij 
Andreas Helgstrand komt Daniel weer terug bij 
Blue Hors. Inmiddels heeft de dressuurruiter meer 
dan tien paarden uitgebracht op internationaal 
Grand Prix-niveau. In 2011 en 2015, tegelijkertijd 
met de Europese kampioenschappen, nam hij 
deel aan het officieuze EK voor GP-U25. De Deen 
is getrouwd met de Noorse dressuuramazone Tiril 
Ånerud, samen hebben ze twee kinderen.
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kan hij mij ook vanuit Florida helpen. Lars heeft 
mij ontzettend veel geleerd over horsemanship. 
Het gaat niet alleen maar om het rijden, ook om 
hoe met het paard om te gaan. Hoe train je 
tussen de wedstrijden door, wat doe je op de 
concoursen en welke hoeveelheid werk geef je 
dan? Het management van het paard is min-
stens zo belangrijk. Lars is op dat gebied de 
beste van de wereld. In technische zin heeft hij 
me met Blue Hors Zack geleerd om nog lichter 
te zitten, dat heeft wel veel geholpen.”

Z-lijn
Inmiddels heeft Blue Hors Zack goede zaken 
verricht in de Deense fokkerij. Ruim dertig 
zonen zijn bij verschillende stamboeken 
goedgekeurd, waarvan Glock’s Zonik N.O.P. van 
Edward Gal en de drievoudig wereldkampioen 
Sezuan de bekendste zijn. Inmiddels kan er 
gesproken worden over een Z-lijn. “Wij hadden 
veel Donnerhall-, Don Schufro- en Blue Hors 
Romanov-bloed in onze fokkerij. Blue Hors Zack 
heeft laten zien dat hij goed op die merries past. 
Veel van mijn paarden hebben Nederlands 
bloed. Het valt me op dat ze in het lopen veel 
techniek hebben. Het zijn krachtige bewegers 
die graag willen werken, al hebben sommige wel 
wat meer werk nodig. In het werk is het fijn als 
ze die extra kracht hebben. Sommige Neder-
landse paarden zijn qua karakter misschien wat 
speciaal, maar een goed paard heeft ook wat 
extra’s nodig.”

Geboren voor Grand Prix
Daniel’s werkdagen starten om half acht ’s 
morgens. Tot de lunch van half één rijdt de 
ruiter aaneengesloten en na een half uurtje 
lunchen staat de volgende lichting paarden 
klaar. Tussen drie en vier is zijn werkdag 
afgerond. Van de tien paarden die Bachmann 
Andersen rijdt op een dag, stammen er momen-
teel zes af van de Rousseau-zoon. “Het zijn 
eigenlijk allemaal laatbloeiers, doorgaans zeker 
geen paarden die je meeneemt naar het WK 
Jonge Dressuurpaarden. Ik zeg altijd dat het 
geboren Grand Prix-paarden zijn. De Blue Hors 
Zack-nazaten hebben veel techniek in hun piaffe 
en passage. Ze gebruiken hun lijf op de goede 
manier en bewegen allemaal met veel kracht.”

Geweldig seizoen
Het was een geweldig seizoen voor Daniel en 
zijn Nederlands gefokte troef. Exact een jaar 

Blue Hors Zack is één van de Grand Prix-ijzers die de 
Deense ruiter in het vuur heeft voor de komende jaren.
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geleden voltooide het duo hun eerste internatio-
nale Grand Prix. 72 procent in de klassieke proef 
blijkt een voorproefje, want op het prestigieuze 
concours in Hagen herhaalt de hengst dat 
nogmaals. In de Nations Cup van Uggerhalne 
bemachtigt het Deense team de tweede plaats. 
In Darmstadt staat Blue Hors Zack bovenaan en 
met de start van het wereldbekerseizoen in 
Herning tikt de goed piafferende en passage-
rende bruine de 80 procent aan in de kür. In het 
sterke deelnemersveld van Jumping Amsterdam 
doet Blue Hors Zack goed mee en in Neumün-
ster gaat de score zelfs over de 81 procent, wat 
de zesde plaats in de eindstand van de West-
Europese league betekent. 

Verwachtingen
Als we de ruiter interviewen is het zeker dat hij 
deel gaat nemen aan de wereldbekerfinale van 
Parijs. Wat zijn de verwachtingen? “Het was dit 
seizoen mijn grote doel om mee te rijden in 
Parijs. Ik wil graag in de top meerijden. Het is 
niet reëel om te verwachten dat ik ga winnen, 
maar een top 5-klassering moet mogelijk zijn. 
Blue Hors Zack heeft genoeg kwaliteiten en ik 
hoop het zelf ook goed te doen. Na de wereld-
bekerfinale concentreer ik me in het outdoor-
seizoen op Aken en de Deense kampioenschap-
pen. Hopelijk kan ik me in het Deense team 
voor de Wereldruiterspelen rijden.” 

Tryon
“Het ziet er goed uit qua medaillekansen in 
Tryon”, vervolgt de stalruiter van Blue Hors. “We 
hebben zes ruiters in de top 50 van de wereld. 
Cathrine Dufour doet het geweldig met Aterrup-
gaards Cassidy. Ik sta momenteel op de vijftiende 
plaats in de wereldranglijst en ook Anna Zi-
brandtsen doet het goed met de KWPN-hengst 
Arlando. Als we dit vol kunnen houden, ziet het 
er heel goed uit voor Denemarken. We gaan in 
ieder geval voor een teammedaille.”

 “ Het valt me bij Nederlandse paarden 
op dat ze in het lopen veel techniek 
hebben, al hebben ze soms veel 
werk nodig.”

De eveneens KWPN-
erkende Blue Hors Don 
Olymbrio (v.Jazz) maakte 
tijdens de Nations Cup 
van Aken deel uit van het 
Deense team.

D
IR

K 
CA

RE
M

A
N

S

IDS6 — 6 april 201842

O N T M O E T E N



Deen toe over deze pas tienjarige hengst die in 
de Nations Cup van Aken al de vierde plaats met 
het team behaalde. In Herning liet de nu 
tienjarige hengst zien dat de tijd hem goed heeft 
gedaan, in de Grand Prix kwam het duo tot ruim 
73 procent en in de kür op muziek zat er bijna 
76 procent in het vat. 

Toekomst
De inmiddels veertienjarige Blue Hors Zack mag 
dan het ijzer in het vuur voor de Wereldruiter-
spelen zijn; Bachmann Andersen kijkt verder. 
“Ik heb met Zack een geweldig avontuur 
meegemaakt. Nog geen jaar geleden startten we 
onze eerste internationale Grand Prix. Het doel 
was om mij te kwalificeren voor Parijs. Het is 
geweldig als je een doel nastreeft en het ook 
bereikt. De toekomst ziet er goed uit. Naast Blue 
Hors Don Olymbrio heb ik ook nog Blue Hors 
Zepter, ook een nakomeling van Zack. Hij heeft 
zijn eerste zware proeven geloven. Het is fijn om 
meer dan één paard te hebben, de toekomst ziet 
er goed uit”, besluit de sympathieke ruiter. •

Don Olymbrio
Naast Blue Hors Zack heeft Daniel ook de 
KWPN-erkende Blue Hors Don Olymbrio onder 
het zadel. De opvallend getekende Jazz-zoon 
(uit Olymbria keur pref van Ferro) stamt uit de 
Bria-stam, waar ook het olympiadepaard Barbria 
(v.Doruto) en de KWPN-hengsten OO Seven 
(v.Rubinstein I) en Voice (v.De Niro) uit komen. 
Het fokproduct van Jan Lamers loopt net zo 
lang op het hoogste niveau als zijn stalgenoot, 
maar krijgt vanwege zijn leeftijd meer de kans 
om erin te groeien. “Een supergoed Grand 
Prix-paard met een geweldig karakter. Vooral in 
de piaffe en de passage laat hij veel mogelijk-
heden zien, hij moet alleen nog wat aan kracht 
winnen. Soms wil hij zelfs teveel doen”, licht de 

 “ Je moet in een paard 
geloven om er succes 
mee te hebben.”

“Het gaat niet alleen 
maar om het rijden, ook 
om hoe met het paard om 
te gaan. Hoe train je 
tussen de wedstrijden 
door, wat doe je op de 
concoursen en welke 
hoeveelheid werk geef je 
dan? Het management 
van het paard is minstens 
zo belangrijk.”

B
LU

E 
H

O
RS

43


	IDS2018_06 38
	IDS2018_06 39
	IDS2018_06 40
	IDS2018_06 41
	IDS2018_06 42
	IDS2018_06 43

