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Met Cristello en GC Chopin’s Bushi richt Denis Lynch zich op 
de topsport. Beide paarden werden dit jaar genomineerd voor 
de titel KWPN Horse of the Year.
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 Op bezoek bij

Denis Lynch heeft naast 
sportieve ook fokkerij-
gerelateerde ambities
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Twee KWPN’ers behoren tot de beste paarden 
van Denis Lynch, zo beschikt hij sinds 2019 
over de ervaren Grand Prix-winnaar  
GC Chopin’s Bushi (v.Contendro II).
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Na een jarenlang verblijf in Duitsland is de Ierse topruiter Denis Lynch sinds eind 2019 gevestigd in het 

Limburgse Weert. Hij behoort tot de absolute wereldtop en tot zijn beste paarden mogen de KWPN’ers  

GC Chopin’s Bushi (v.Contendro II) en Cristello (v.Numero Uno) gerekend worden. Laatstgenoemde is een 

van de hengsten waarmee hij zich niet alleen op de topsport maar ook de fokkerij gaat richten.

Tekst: JENNEKE SMIT — Beeld: DIRK CAREMANS

Op het palmares van Denis Lynch prijken vele 
overwinningen, top 10-resultaten op de 
Wereldruiterspelen, teamgoud op het 

Europese kampioenschap en deelname aan de 
Olympische Spelen. Met paarden als Abbervail van het 
Dingeshof, Lantinus, Nabab’s Son en All Star 5 heeft 
hij een uitstekende reputatie opgebouwd. 
Tegenwoordig behoren KWPN’ers tot zijn beste 
paarden en met de beide voor de titel KWPN Horse of 
the Year genomineerde GC Chopin’s Bushi (Contendro 
II uit Ushi stb van Nairobi), gefokt door de kersverse 
Fokkers van het Jaar: gebroeders Cor en Frans van der 
Steen uit Esch en Cristello (Numero Uno uit Volstelle 
keur sport-spr pref prest van Voltaire, fokker Wilma 
Wigink-Markvoort uit Schalkhaar) behaalt hij 
opvallende resultaten. Genoeg aanleiding om de Ierse 
topruiter aan het woord te laten, zeker omdat hij niet 
alleen op gebied van de sport onverminderd ambitieus 
is, maar ook grote interesse in de fokkerij heeft.

Focus op springsport
Met alleen een opa die het paardenvirus aan den lijve 
had ondervonden, was het beslist geen bekeken zaak 
dat Denis Lynch in de paarden zou gaan. Als tiener 
was hij veel te vinden op de racebaan, maar het werd al 
snel duidelijk dat hij te groot zou worden om als jockey 
aan de slag te gaan. “Via kennissen ben ik op mijn 
achttiende in Duitsland terechtgekomen, om me daar 
als ruiter verder te ontwikkelen. Pas toen ben ik me op 
de springsport gaan richten. In Ierland heb je veel 
volbloeden en races, daar ben ik in mijn tienerjaren 
mee opgegroeid en in die periode is ook mijn eerste 
interesse in de fokkerij ontstaan”, blikt Denis terug. 
De resultaten die hij in de internationale springsport 
heeft behaald zijn gevolg van zijn vastberadenheid, 

leergierigheid, perfectionisme en horsemanship. Zijn 
wil om te winnen is groot, maar de liefde voor de 
paarden ook. “Dat laatste staat voor mij voorop. In 
onze sport moet je ontzettend veel incasseren. Het is 
heel hard werken om aan de top te komen en te blijven 
en dat lukt alleen door een goede band met de paarden 
op te bouwen. En je moet zelf bereid zijn om te 
verliezen, want dat overkomt je vaker dan winnen. 
Succes en falen liggen soms dicht bij elkaar, maar als 
ik geloof heb in een paard ga ik altijd door.” 

GC Chopin’s Bushi
Twee van zijn huidige toppaarden zijn in 2019 aange-
kocht. Halverwege dat jaar kwam GC Chopin’s Bushi 
op het pad van Denis Lynch. “Er waren een paar 
paarden verkocht en zeker na het wegvallen van All 
Star zocht ik een paard waarmee ik direct op top-
niveau kon presteren. Bushi had met Rodrigo Almeida 
al opvallende resultaten behaald en de mogelijkheid 
om paarden van dit kaliber te kopen komt niet zo vaak 
voorbij. Ik kende zijn eigenaar en heb hem zonder te 
proberen gekocht, ik kende Bushi natuurlijk van de 
concoursen en had een goed gevoel bij hem. De eerste 
keer dat ik erop zat was gelijk op ons eerste concours 
in Cascais, Estoril. En hoewel de eerste successen niet 
uitbleven, heeft het toch wel even geduurd voordat we 
echt het vertrouwen in elkaar hadden. Bushi had 
natuurlijk al best wat ruiterwissels ondergaan in de 
loop der jaren. Eind dat jaar merkte ik dat we echt de 
klik kregen, vanaf dat moment kon ik ook in de 
barrage voluit met hem gaan.” 
In 2019 behaalden het duo op CSI5* Ascona direct 
mooie resultaten door als tweede in het 1.55m en 
vijfde in de 1.60m-Grand Prix te eindigen. Begin 2020 
volgde onder meer een tweede plaats in de 5*-GP van 

“Succes en falen liggen soms dicht bij elkaar, maar 
als ik geloof heb in een paard ga ik altijd door.”
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Basel, waar ze bovendien als vijfde eindigden in de 
wereldbeker. Vervolgens boekten ze een week later een 
wereldbekeroverwinning in Leipzig. 

Limburgse link
Voordat Bushi bij Denis Lynch terecht kwam, stond hij 
op stal bij Loewie Joppen in het Limburgse Maasbree 
en in 2019 kocht Denis ook zijn tweede troef voor het 
grote werk in Limburg: Cristello. “Ik heb goed contact 
met Leon Thijssen en toen ik hoorde dat Kevin 
Jochems daar vertrok, heb ik voorzichtig geïnfor-
meerd wat de plannen waren met Cristello. Ik heb 
Leon gezegd dat ik een opvolger zocht voor All Star en 
mocht Cristello proberen. Hij gaf me gelijk een heel 
goed gevoel en hij heeft me nog nooit teleurgesteld. 
Cristello is extreem voorzichtig, heeft heel veel galop, 
vermogen en veel lef.” 
Het nieuwbakken duo won in januari 2020 het 
1.50m-Championat van Basel en eindigde afgelopen 
zomer onder meer als tweede in het 1.50m én de 
1.55/1.60m-Grand Prix van Saint Tropez. Vervolgens 
behaalden ze de overwinning in de 1.60m-GP van 
CSI5* Saint Tropez en eind november finishten ze nog 
derde in de 1.50m-GP van CSIO3* Vejer de la Frontera. 
“Cristello presteert heel constant en ik heb daarom 

Sinds 2019 heeft Denis zijn stal gevestigd in het Limburgse Weert. Op de JR Stables beschikt hij over alle benodigde faciliteiten.

FACILITEITEN

Denis Lynch heeft zijn stal gevestigd op de JR Stables 
in Weert, van Joseph en Sara Rothstein. Daar beschikt 
hij onder meer over de volgende faciliteiten:
 Zestien boxen van 4x4m (totaal 67 boxen)
 Grote indoorpiste 25x60m
 Grote outdoorpiste 50x100m
 Tweede outdoorpiste 25x50m
 Graspiste
 Twee longeercirkels
 Paddocks en weilanden
 Galoppeerbaan
 Achtpaards stapmolen



67KWPNMagazine 3 — maart 2021

met hem ook echt mijn zinnen gezet op deelname aan 
de Olympische Spelen. Daar komt bij dat hij, net als ik 
altijd van All Star gedacht heb, voor de fokkerij ook 
heel waardevol kan zijn. Daarom heb ik deze winter 
gebruikt om sperma van Cristello in te vriezen. We 
hebben hem laten dekken bij Wim Housen, hier net 
over de Belgische grens. De kwaliteit van het zaad is 
heel goed, dus ik hoop dat hij goede kansen krijgt bij 
de fokkers.” 

“Als wij professionals allemaal goede prijzen voor 
de veulens zouden geven, kan het voor de kleinere 

fokker met goede merries ook uit om zich op de 
fokkerij te richten.”

Eerst sport, dan fokkerij
Zijn voormalige troef All Star 5 (v.Argentinus), 
waarmee hij onder meer teamgoud won op het EK in 
Gotenburg en viermaal deelnam aan de wereldbeker-
finale, is na zijn sportieve pensioen in 2019 voor het 
eerst ingezet voor de fokkerij. “All Star heeft zich 
eerst volledig op de sport gericht en doordat hij zich 
zo dubbel en dwars bewezen heeft én uit een goede 
stam komt, weet ik zeker dat hij als fokhengst 
waardevol kan zijn. Dat is met Cristello net zo. Uit de 
eerste jaargang van All Star heb ik gelijk een paar 
veulens gekocht en ik ben voor de eigenaar heel blij 
dat het er zo veelbelovend uitziet.” 
Vanaf komend dekseizoen gaat Denis Lynch zelf 
meerdere hengsten beschikbaar stellen voor de 
fokkerij, vooralsnog alleen via diepvriessperma. “De 
fokkerij heeft altijd mijn interesse gehad en ik denk 
dat ik een paar hengsten heb staan die echt interes-
sant zijn voor de fokkers. Voor mij moet een goede 
fokhengst zich eerst in de sport hebben bewezen, 
dan weet je echt wat de paarden in hun mars hebben, 
hoe rijdbaar ze zijn en dat ze de topsport kunnen 
volhouden. Alles wat een hengst van nature al heeft 
maakt het voor de ruiter makkelijker, en die eigen-
schappen kan hij ook vererven. Van Cristello heb ik 
echt hoge verwachtingen. Het is een grote, langge-
lijnde Numero Uno-zoon met veel galop, een top-
instelling en veel vechtlust. En hij heeft een goede 
afstamming, zijn moeder heeft al meerdere  
internationale springpaarden gebracht. Ik denk dat 
hij heel goed past bij de merries in Nederland, 
Ierland en Zweden. Ik kan echt niet wachten om zijn 
eerste veulens te zien volgend jaar!”

Onverminderd ambitieus
Met Cristello hoopt Lynch deel te nemen aan de 
Olympische Spelen dit jaar, en met Bushi blikt hij 
voorzichtig vooruit richting wereldbekerfinale. “We 
hebben natuurlijk sportief gezien een raar jaar achter 
de rug en ook de toekomst biedt nog weinig zekerheid. 
Bushi is nu vijftien jaar, hij is topfit en met hem 
probeer ik een aantal mooie concoursen uit te zoeken. 
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Vanaf dat een paard een jaar of tien, elf is beginnen 
zijn mooiste jaren is mijn ervaring. Je bent dan goed 
op elkaar ingespeeld, de paarden kennen het spelletje 
en als je ze bewust voor de juiste wedstrijden inzet, 
kan je dan hele mooie jaren beleven. Het is ontzettend 
belangrijk hoe een paard mentaal gesteld is. Daarom 
doen we er hier ook alles aan om de paarden een zo 
goed mogelijk leven te geven. Ze moeten blij zijn, goed 
in hun vel zitten en er echt voor willen gaan in de ring. 
Dat vraagt een secuur management en veel oog voor 
hun welzijn. Hier komen de paarden allemaal drie keer 
per dag uit stal. Ze gaan in de paddocks, de wei, 
worden aan de hand gestapt of getraind.” 
Momenteel staan er zestien paarden in Weert, 
waarvan de jongste zeven jaar is. “De paarden en 
concoursen brengen mij nog altijd heel veel plezier en 
voldoening. De laatste tien jaar zijn er best vaak goede 
paarden van mij verkocht, maar gelukkig komen er 
ook altijd weer nieuwe paarden op mijn pad. Op de één 
of andere manier heb ik nooit het gevoel dat ik er zelf 
echt naar op zoek moet gaan, ze weten mij te vinden. 
Zo was dat bijvoorbeeld ook met The Sinner, waarmee 
Martin Fuchs vervolgens heel succesvol is geweest, en 
de Couleur Rubin-zoon Chablis. Die laatstgenoemde 

Denis’ wil om te winnen is groot, maar de 
liefde voor de paarden ook.

heb ik maar korte tijd gereden, maar dat was ook echt 
een aparte. En hij kwam hier uit het Limburgse 
fokgebied!” Met Chablis won hij onder meer de 
5*-Grand Prix van Hong Kong in 2019.

Paardenregio
Weert en omgeving doet Denis het meest denken aan 
zijn thuisland Ierland. “Daar is ook alles gericht op de 
paarden. Overal zie je daar kleine stalletjes, buiten-
bakken, paarden in de wei. Dat is hier net zo en hier 
zijn veel professionele stallen gevestigd. Ik heb meer 
dan twintig jaar in Duitsland gezeten en ben daarna 
met mijn vrouw Julia in Roermond gaan wonen. Van 
daaruit zijn we met de stal hier in Weert terechtgeko-
men.” Zijn Australische vrouw Julia Lynch-Hargreaves 
is ook actief in de internationale sport en kwam in 
2012 aan de start op de Olympische Spelen met de 
door Johan Heins gefokte KWPN’er Vedor  
(v.Indoctro). Daarnaast is de jonge Britse ruiter 
William Maxwell in dienst bij Denis Lynch. 

Survival of the fittest
“De veulens en jonge paarden fokken we op in Ierland. 
Daar staan ze zeker negen maanden per jaar buiten. 
Het is een ‘survival of the fittest’. Het is zo natuurlijk 
mogelijk voor de paarden en dat geeft ze een perfecte 
start voor hun latere sportcarrière. Ik ben sowieso 
voorstander van het zo natuurlijk mogelijk benaderen 
van de paarden. Daarom vind ik het ook heel belangrijk 
dat zeker de jonge paarden niet alleen op de perfecte 
zandbodems getraind worden, maar juist ook op het 
gras en op de galoppeerbaan. Die afwisseling van 
bodem en omstandigheden zorgt ervoor dat paarden 
sterke botten en pezen krijgen. Ook qua fokkerij zie ik 
graag de natuurlijke benadering: ik zie het liefst dat de 
veulens bij hun echte moeders lopen. Het is goed voor 
een merrie om eerst één of twee veulens te krijgen 
voordat ze de sport in gaat, en op die manier kunnen 
de veulens het instinct van hun biologische moeder 
meekrijgen in plaats van een draagmoeder. Juist dat 
instinct kan later in de sport echt het verschil gaan 
maken. Een mens heeft een aantal zintuigen: we 
kunnen horen, zien, ruiken, voelen. Bij een paard komt 
daar het instinct nog bij, want dat staat bij hen altijd 
aan. Paarden worden niet afgeleid door telefoons of 
social media, daarom verdienen ze ook onze volledige 
aandacht. Dat vind ik heel belangrijk. Sowieso is het in 
onze sport van cruciaal belang om een goede band met 
het paard op te bouwen. Alleen dan kan je samen tot 
goede prestaties komen.”

Goed exterieur
Behalve dat de intrinsieke eigenschappen van een 
paard doorslaggevend zijn, kijkt Denis ook altijd naar 
het exterieur. “Ik kijk altijd eerst naar het oog en het 
hoofd. Daar kan je al veel aan aflezen. En ik zie graag 
dat ze grote oren en goed fundament hebben. Het 
scheelt ook in de dierenartskosten als een paard goede 
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Er is veel oog voor het paardenwelzijn op stal bij Denis Lynch, 
zo komen de paarden allemaal drie keer per dag uit de stal en 
wordt er ook veel op de galoppeerbaan getraind.

voeten en een evenwichtig model heeft. Het exterieur 
is essentieel en het geeft me veel informatie over hoe 
een paard het best getraind kan worden. Dat probeer 
ik altijd per paard te bekijken, net zoals dat ik per 
paard bepaal welke wedstrijden in hun schema passen. 
Met ieder paard heb ik het oog op lange termijn 
gericht en óók met oog op verkoop is het heel belang-
rijk de juiste wedstrijden te kiezen, zodat ze zich zo 
goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Voor mij hoeft 
een jong paard echt niet meer dan acht tot tien 
wedstrijden per jaar te springen, en ik zal ook niet zelf 
rankingpunten proberen te pakken als dat niet past in 

“Voor mij moet een goede fokhengst zich eerst in 
de sport hebben bewezen, dan weet je echt wat de 

paarden in hun mars hebben.”

het schema van het paard. Dat management is 
ontzettend belangrijk en alleen wanneer ze optimaal 
gemanaged worden, kunnen paarden tot op behoorlij-
ke leeftijd meedraaien in onze sport. Als ik vertrou-
wen heb in een paard, kan ik echt extreem geduldig 
zijn. Ik rijd geen Grand Prix binnen als ik zeker weet 
dat ik hem niet kan winnen. Ik kijk nooit naar de 
leeftijd van het paard, maar probeer goed in te 
schatten wat een paard zowel mentaal als lichamelijk 
aan kan. Ze hoeven van mij niet op een bepaalde 
leeftijd een bepaald niveau te bereiken, daarmee leg je 
alleen maar onnodige druk op. Er zijn zoveel voorbeel-
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den van paarden die op jonge leeftijd goed gemanaged 
zijn, bij de juiste ruiters terecht zijn gekomen en 
vervolgens tot ongekende successen zijn gekomen. 
‘Jullie’ Verdi van Maikel van der Vleuten is daar 
natuurlijk een geweldig voorbeeld van, hoeveel jaren 
hij op het hoogste niveau heeft meegedraaid. Dan 
denk ik ook aan tophengsten als For Pleasure, Casall, 
Taloubet Z en Hickstead. Stuk voor stuk paarden die 
alle tijd hebben gekregen om zich te ontwikkelen, 
waarmee hun ruiters een geweldige band hebben 
opgebouwd en die daardoor tot op hogere leeftijd mee 
zijn blijven draaien in de sport.”

Support en waardering
In de loop der jaren heeft Denis Lynch een aantal 
trouwe sponsoren om zich heen verzameld, die hem 
in staat stellen om al decennialang in de wereldtop 
mee te draaien. “Daar prijs ik me heel gelukkig mee, 
met sommige eigenaren werk ik al meer dan vijftien 
jaar samen. Dankzij hen kon ik in 2019 met Bushi en 
Cristello twee paarden kopen die al op niveau 
presteerden, zodat ik goed aansluiting kon houden 
nadat All Star met pensioen ging. Ik probeer mensen 
ook echt te behandelen zoals ik zelf behandeld wil 
worden, samen kan je dan tot succes komen.” 

Erkend door het KWPN, Zangersheide en Hanoverian 

Resultaten en kenmerken:

·       Owned and Campaigned by Mclain Ward 1.60

·       Qualified and competed at World Cup Final

·       World Cup Qualifier winner

·       3rd place 155 Spruce Meadows

·       3rd Place Grand Prix of Luxembourg

·       Very easy temperament in stable

·       Very easy mouth

·       Beautiful conformation

Diepvries beschikbaar via: 
ironhorsefarmeu@gmail.com

Vers beschikbaar via:
De Watermolen Haaksbergens 
tel: +31(0)535721234 
email: greve@watermolen.net

CZARDAS 30 een enorm vermogen - zeer elegante stijl. 
KWPN ERKENDE HENGST

Hij is een zoon van Contendro I uit Grannina, een dochter van Grannus. Grootmoeder Polarbraut is 
van Zeus. Gezien het feit dat de KWPN-erkende hengst Contendro I eerste staat op de WBFSH-ranking 
bij de eventers kan deze hengst ook voor eventingfokkers interessant zijn, mede vanwege het hoge 
bloedaandeel uit de moederlijn.

Grannina bracht ook Priamus Z, waarmee Vincent Voorn jarenlang op het hoogste niveau reed. 
Grannina bracht daarnaast nog een 1.60m-paard van Chacco Blue en een 1.45m-paard van Stakkato. 
Czardas zelf sprong op 5*-niveau met onder andere Mclain Ward, Kirsten Coe en de huidige 
eigenaresse, de Canadese Karina Frederiks.

CZARDAS 30
Hengst 2003 Bruin
HANN DE431312300603
ggk: ZANG, KWPN, HANN

FEI (102NI85)
1.60m-spr, Karina AZIZ 
(CAN) , 2018

CONTENDRO I
HOLST 276321210149897
1997 Zwartbruin 1.68m 
ggk: SWB, KWPN, HANN, 
NZ, SF, HOLST, BAVAR, 
OLDBG

GRANNINA
HANN DE331310725790 
Staatsprämie
1990 Donkerbruin

CONTENDER
HOLST DE321210023884
1984 Donkerbruin 1.70m
ggk: OLDBG, SF, HOLST, 
HANN, KWPN, RHEIN

GRANNUS
HANN DE331311307672 
1972 Zwart 1.68m
ggk: HANN, KWPN, OLDBG

POLARBRAUT
OLDBG DE333330197386 
Hauptstutbuch
1986 Bruin

BRAVO
HOLST DE321210089487 
Staatsprämie
1987 Bruin 1.64m

CALYPSO II
HOLST 1974
1.45m-spr

GOFINE
HOLST 1970

REICHSGRAF
HOLST 1982

GRAPHIT
HANN 1964

ZEUS
SF 1972

OFARIM
HOLST 1977

ODESSA
HANN 1967

PRECIOSA X
AA 1980

Daarnaast investeert Denis zelf in jong talent. 
“Afgelopen jaar heb ik een aantal interessante 
veulens gekocht. Daar moest ik soms best diep voor 
in de buidel tasten, maar dat zie ik ook als een blijk 
van waardering voor de fokkers. Ik kan niet wachten 
op de eerste veulens van Cristello en onze andere 
hengsten. Als wij professionals allemaal goede 
prijzen voor de veulens zouden geven, kan het voor 
de kleinere fokker met vier of vijf goede merries ook 
uit om zich op de fokkerij te richten. Zo helpen we 
elkaar, want zonder de fokkers hebben wij geen 
paarden voor de sport.” 
Naast Cristello zal Denis Lynch onder meer de ervaren 
Rebozo la Silla-zoon Rubens la Silla, die eerder al 
onder Conor Swail presteerde, en de achtjarige 
KWPN-gefokte hengst Inventa d’Or (v.Bella Baloubet) 
inzetten voor de fokkerij. Met laatstgenoemde won hij 
al meerdere internationale jongepaardenproeven. 
“Inventa d’Or is niet de grootste, maar het is wel een 
winnaar. Mensen denken dat ik vaak grote paarden 
met veel vermogen kies, maar dat is ook een beetje 
toeval. Misschien wel een van mijn beste paarden ooit 
was een kleine vosmerrie. Als een paard alles wil 
geven in de ring past ‘ie bij mij: dan komen we samen 
het best tot ons recht”, lacht Denis. •

Denis Lynch hoopt met de Grand Prix-hengst Cristello 
(v.Numero Uno) deel te kunnen nemen aan de Olympische 
Spelen en gaat hem ook aanbieden voor de fokkerij.
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