KWPN-goedgekeurde hengsten
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De bewogen carrière van
Hors la Loi II
Karakterpaard blijkt uitstekend vererver

Onlangs kwam er op 16-jarige leeftijd een einde aan het bewogen leven van de hengst Hors la Loi II. De Frans
gefokte vos heeft jarenlang in de internationale sport gepresteerd, maar blijkt zich vooral als topvererver te

het hoogste niveau Untouchable, Vocas en Verdi III. Ook is hij vader van toekomsttalenten als Kadans Webster
SFN, Woodstock O en Harley 86. Naast vele hoogtepunten kenmerkte het leven van Hors la Loi II zich ook door
tegenslagen, zoals achterblijvende interesse van de fokkers en diverse ruiterwissels. Maar dat kwaliteit altijd
boven komt drijven, bewijst hij nu in de fokkerij.

nale sportpaarden en goedgekeurde hengsten zijn voortgekomen.

Jacob Melissen

Veel aanleg

Onder diverse ruiters etaleerde Hors la Loi II zijn grote kwaliteiten in de sport, zoals onder Hugo Simon met wie
hij diverse internationale overwinningen boekte.

Hors la Loi II zag op 9 april 1995 het
levenslicht bij de fokker P. Boureau uit Ste
Marguerite d’Elle in Frankrijk. Hij is een
zoon van de topvererver Papillon Rouge
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(v.Jalisco B) uit de merrie Ariane du Plessis
II (Joyau d’Or uit Bourrée v.Nickel x). Daarmee komt hij uit een vooraanstaande
Franse fokfamilie waaruit al vele internatio-

Joop van Uytert zag de hengst voor het
eerst op 3,5 jarige leeftijd. “Ik was samen
met Joop Aaldering bij Jan de Graaf, en hij
had Hors la Loi II staan. Hij liet hem vrij
springen en dat leek direct heel goed. In
combinatie met zijn zeer goede afstamming
waren Joop en ik heel geïnteresseerd en
zijn we mede-eigenaren geworden”, blikt
de hengstenhouder uit Heerewaarden
terug. In het najaar werd de voshengst
aangeboden bij het KWPN, waarna hij vlot
werd geselecteerd voor de tweede bezichtiging. In Den Bosch liet hij zich opnieuw
positief zien en volgde aanwijzing voor het
verrichtingsonderzoek. Voorafgaande aan
het onderzoek werd hij omschreven als een
hengst die met bijzonder veel afdruk en een
prima lichaamsgebruik springt. Hij toonde
zich iedere keer voorzichtig en zeer vermogend bij het springen. De galop werd als
vlijtig en met een goede afdruk beschreven.
Als opvallend exterieurkenmerk werd zijn
goed gevormde en sterk bespierde ruglendenpartij en croupe genoemd. Ook in
het verrichtingsonderzoek in het voorjaar
van 1999 viel Hors la Loi II op met zijn
springkwaliteiten. Dat alles werd vertaald in
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onderscheiden. Uit een relatief klein aantal dekkingen vallen een hoop nakomelingen zeer positief op, zoals op

Jacob Melissen

Hors la Loi II heeft jarenlang in de internationale sport gepresteerd, maar blijkt zich vooral als topvererver te
onderscheiden.

werk toen naar Michael Whitaker
gebracht. Nog diezelfde winter liep hij in
Mechelen al een dikke proef en eigenlijk
was dat veel te snel gegaan voor de
hengst. Michael zei dat we hem wellicht
beter konden castreren, maar daar wilden
wij toen niks van weten”, aldus Van Uytert.
“We hadden inmiddels ook zijn eerste jaargang hengsten gepresenteerd in de eerste
bezichtiging en dat leek echt onvoorstelbaar goed. We hadden vijf zonen van hem
voorgesteld, en die springen nu allemaal in

de volgende springcijfers: afdruk 9, techniek 8, vermogen 9, aanleg springen 9.
Voor zijn galop kreeg hij een 8,5. Met een
subtotaal van 35 punten had hij de beste
score van de springhengsten.

Veulens
In september 2000 laat hij zijn eerste
veulencollectie zien. Ze vallen op met hun
goede en gemakkelijke galoppade, met
veel ruimte en balans en een goed achterbeengebruik. Andere kenmerken van deze
uniforme, goed ontwikkelde en best
bespierde collectie veulens zijn dat ze een
zeer goed aangesloten lendenpartij
hebben, een iets lang achterbeen en
voldoende kwaliteit in het fundament.
“Het eerste jaar dekte Hors la Loi II rond
de 70 merries, het jaar erop lag dat aantal
rond de 80. Na zijn positieve afstammelingenrapportage en goede prestaties in de
hengstencompetitie onder Kyra Swelheim
dekte hij vervolgens zo’n 200 merries.”

de internationale sport! Onze beste was
Vasall, uit een moeder van Cantus. Die
sprong echt abnormaal! Hij springt nu op
het hoogste niveau onder de naam Verdi III
met Pius Schwizer. Daarnaast hadden we
Versace, uit een moeder van Concorde,
die presteert nu met Jeroen Dubbeldam in
het 1.40m. Zijn zoon Versace-K werd
aangewezen voor het verrichtingsonderzoek en was als vierjarige veilingtopper
van de Expo Talent Sale en doet het nu
ook heel goed in de sport (sportnaam Hellzapoppin, uit Sprinter K v.Skippy II, fokker
J.C.M. van Kessel uit Heeswijk-Dinther,
red.). Dat geldt ook voor de twee andere
Hors la Loi II-zonen die we toen hebben
voorgesteld, namelijk Val d’Isere van Chris
Kappler (mv.Corrado I, fokkers Combinatie
Aaldering-Swelheim, red.) en Valent van
Dermott Lennon (uit Sarnike v.Lux, fokker
G.J.W. Sikes uit Venray, nu gereden door
Lisa Rosbotham, red.). We hadden direct
veel vertrouwen in Hors la Loi II als
fokhengst en waren niet van plan hem te
castreren.”

Castratie
Hors la Loi II kwam vervolgens bij Jeroen
Dubbeldam onder het zadel en dat leek
opnieuw heel veelbelovend. “Hors la Loi II
sprong fantastisch met Jeroen maar als het
hem wat moeilijk werd gemaakt, werd hij
snel wat lastig. Uiteindelijk begon ook
Jeroen over mogelijke castratie. We waren
natuurlijk met z’n drieën eigenaar en vroegen ons wel af hoe Hors la Loi II het meeste

Lang duurde die stijgende interesse van
de fokkers helaas niet. “Al snel daarna
kwamen er praatjes in de wereld over het
karakter van Hors la Loi II, hij was wel
eens wat lastig. Dus het jaar daarna zakte
hij terug naar 60 te dekken merries. Hij
presteerde met Kyra goed in het Z en ZZ
en we hebben hem voor het internationale

Jacob Melissen

Karakter

De enige bij het KWPN goedgekeurde zoon van Hors la Loi II is Untouchable, hij schittert nu op het hoogste
niveau met Daniel Deusser.
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Pius Schwizer verwacht veel voor de toekomst van zijn negenjarige Grand Prix-paard Verdi III (mv.Cantus), met
wie hij al goede prestaties heeft geleverd.

geld zou opbrengen, als sportpaard of als
dekhengst. Hij leek als sportpaard echt
alles in huis te hebben, maar hij was lastig
en de interesse van de fokkers bleef uit. We
besloten hem bij Rodrigo Pessoa neer te
zetten om hem als hengst toch de kansen
te geven in de sport. Ik weet nog dat hij een
keer een 1.50m-proef sprong in Brussel,
dat was gewoon fantastisch! Maar zijn
karakter werkte hem tegen. Rodrigo
omschreef hem als een fenomeen voor de
sport, maar ook hij kwam tot de conclusie
dat zijn eigen kwaliteiten het best tot zijn
recht zouden komen wanneer hij gecastreerd zou worden. Hors la Loi II had met
Michael Whitaker, Jeroen Dubbeldam en
Rodrigo Pessoa echt drie topjockeys als
ruiters gehad dus uiteindelijk hebben we
besloten hem ten behoeve van de sport te
castreren. Hadden we het maar nooit
gedaan, denk ik nu alleen maar!”, vertelt
Van Uytert. Sinds september 2004, op
negenjarige leeftijd, gaat Hors la Loi II als
ruin door het leven. “Kyra is hem hier weer
gaan rijden en zij had contacten met Hugo
Simon. Zo is hij hem komen proberen en
heeft hem vervolgens gekocht. Maar door
de castratie was Hors la Loi II ook een deel
van zijn vechtlust verloren en zo uitzonderlijk goed springen als hij voor die tijd deed,
heeft hij daarna naar mijn mening niet meer
gedaan. Met Simon heeft hij zeker wel nog
een aantal goede prestaties op 1.40m- en
1.50m- en enkele 1.60m-parcoursen geleverd, maar hij was niet meer de oude.”
Enkele hoogtepunten van zijn sportloop-
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baan onder Hugo Simon waren overwinningen in de speedproef van het CSI** Offenburg (2011), in het 1.45m in Wiener Neustadt (2009), in het 1.45m in Porto (2009), in
het 1.40m in München-Riem en in de
Preding Masters (2010).

Fokkerij
In de fokkerij bewijst Hors la Loi II zijn
grote kwaliteiten. “Gezien zijn uitstekende
afstamming, enorme eigen aanleg en
goede eerste jaargang zonen op de hengstenkeuring hadden we hem nooit moeten
castreren. Uit zo’n goede eerste jaargang
moet altijd wat komen bovendrijven, en
dat hebben we nu ook ervaren. Ik had hem
samen met twee anderen en dan moet je
uiteindelijk toch een gezamenlijk besluit
maken, de interesse van de fokkers was in
die jaren gering en we hadden al veel in
hem geïnvesteerd. Maar achteraf gezien
was het castreren een verkeerde beslissing. Ik denk dat hij één van de beste
fokhengsten van Nederland of misschien
zelfs wel van heel Europa is. Het is ongelooflijk dat zo’n groot percentage nakomelingen in de sport wordt uitgebracht, er
loopt er een heel aantal internationaal en
ook hier in het landelijke Z en ZZ komen
we nog steeds veel goede jonge Hors la
Loi’s tegen. Naar mijn mening zijn er maar
weinig springhengsten die beter fokken
dan hij, hij geeft zoveel kwaliteit mee aan
zijn nakomelingen! Er staan ook veel jonge
Hors la Loi’s bij internationale springruiters, daar verwacht ik ook nog veel van te

Internationale vertegenwoordiging
Vele producten van Hors la Loi II schitteren
in de internationale sport. Zo ook Vocas (uit
Musterd M prest v.Voltaire) onder Mclain
Ward. Deze halfbroer van het Grand Prixspringpaard Ronaldo (v.Cash) waarmee
Michael Greeve fraaie successen boekt,
won deze zomer meerdere prestigieuze
1.60m-proeven in Spruce Meadows, Calgary en wordt gezien als enorme toekomstbelofte. Op datzelfde concours gooide ook de
Hors la Loi II-nazaat Vichy (uit Olympia
v.Indoctro) met Alejandro Karolyi al hoge
ogen. Zo won het duo onder meer een
1.50m-proef en werden ze derde in the
Friends of Meadows-cup (1.45m). Uit dezelfde jaargang komt ook de internationaal
springende Voske (uit Puck v.Holland) onder
Ben Maher. Zij wonnen onlangs de
openingsproef (1.45m) van GCT Valkenswaard en de tweede plaats in een
1.45m-rubriek in het Spaanse Estoril. Als
vijfjarige werd dit springtalent via de Dutch
Sport Horse Sales verkocht aan de familie
Gredley. Ook succesvol is Harley (uit Revonia K ster v.Calvados) onder Marcus Ehning.
Op 1.50m-niveau presteert Van Halen (uit
Horetta v.Cavalier). Onder Piotr Morsztyn
werd hij dit jaar onder meer vierde in het
1.50m in het Italiaanse Cortina d’Ampezzo.
Ook Vanity R (uit Odessa R v.Jus de
Pomme) springt internationaal, onder
Vincent Voorn, en dat geldt ook voor paarden als S&L Slingback (uit Mendola B elite
pref v.Ekstein) onder Darragh Kerins, Flexpower Vobalia (uit Robalia v.Animo) onder
Gerfried Puck, Voloma (uit Doloma keur pref
prest v.Lucky Boy xx) onder Nicolina
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horen. Hij heeft zelf in het verrichtingsonderzoek al zo veel kwaliteit laten zien, het
is echt een natuurtalent. En alles wat een
hengst van nature in huis heeft, kan hij ook
vererven.” Onlangs vielen twee Hors la Loi
II-zonen in de prijzen in de zeer sterk
bezette GCT-wedstrijd in Rio de Janeiro.
Op de achtste plek kwam de enige goedgekeurde zoon van Hors la Loi II, de voor
de sport verkochte Untouchable (uit
Promesse elite sport-spr v.Heartbreaker,
fokker W. van Hoof uit Biest Houtakker)
met Daniel Deusser, terwijl de eerder
genoemde Verdi III (uit I Cantessa
v.Cantus, fokkers M. Rijpma uit Nieuwkuijk, J.M. van Uytert uit Heerewaarden en
A.J.C. Drost uit Dreumel) onder Pius
Schwizer de elfde plek bezette.

Jacob Melissen

schreef. Ook internationaal presteert
Makavoy (uit Sharavola keur sport-spr
v.Ahorn, fokker H.L.J. Kessels uit Meerlo)
onder Jonathan Asselin. In de Grote Prijs
van Bethune dit jaar viel Wallstreet (uit
Estrella ster pref prest v.G.Ramiro Z, fokker
P. Basten uit Stevensbeek) onder Camila
Mazza de Benedicto in de prijzen. In het rijtje
van succespaarden uit de W-jaargang van
Hors la Loi II mag uiteraard ook zeker
Kadans Webster SFN (Hors la Loi II uit Rilka
B keur sport-spr v.Calvados, fokker J.
Burgers uit Weurt) niet ontbreken. Het talent
van het Springpaardenfonds won dit jaar
onder Ruben Romp de Nederlandse titel bij
de Young Riders in Mierlo. Merkwaardig is
het dat er ook enkele nakomelingen van
Hors la Loi II zich opvallend manifesteren in
de (inter)nationale dressuursport, zoals de
Lichte Tour-geklasseerde Vorst D (mv.Lancelot) onder Diederik van Silfhout, Tornado B
(mv.Jimtown) onder Priscilla Kuijf en Ukkepuk (mv.Holland) onder Elcke Govers.

Het Springpaardenfonds heeft ook een getalenteerde
Hors la Loi II-nazaat in haar bezit, namelijk Kadans
Webster SFN waarmee Ruben Romp dit jaar het NK
Young Riders won.

Vertrouwen
Bij het KWPN is alleen zijn zoon Untouchable goedgekeurd. Deze zeer getalenteerde
zoon kon net als zijn vader niet rekenen op
veel interesse van de fokkers, ondanks zijn
ontegenzeggelijke eigen kwaliteiten en sterke pedigree. Begin 2008 is de schimmelhengst verkocht aan Athina Onassis, die
hem uitsluitend voor de sport inzet. Onder
Daniel Deusser maakt hij furore op het hoogste niveau. “Soms is het niet te verklaren
waarom fokkers een hengst links laten

Savbäck, Vos de la Loi (uit Paulette M
v.Damiro) onder Jennifer Pedersen en Vitaly
(uit Rarinetta elite v.Monaco) onder Shane
Sweetnam. Andere voorbeelden van goed
presterende Hors la Loi II-nakomelingen zijn
Peninsula Kheelan (uit Paola R v.Corland)
onder Conor Swail, Vindicat (uit Ernestine
ster sport-spr prest v.Jasper) onder Virginie
Thonon, Holala Z (mv.Concerto II) van Cristina Heurtematte, Talent (uit Bonjorna keur
pref prest v.G.Ramiro Z) die onder Rob van
Grunsven bij de Young Riders presteert
terwijl Voila d’Kri Kri (uit Paniki keur v.Ahorn)
met Nick van Grunsven bij de Junioren
springt, Theres la Loi (uit Night Girl v.
Concorde) springt internationaal onder de
Argentijnse Mariano Ossa en Usato springt
onder de sportnaam Higgins (uit Puleska
v.Almox Prints J) op 1.40m-niveau met
Daniela Winkels.

liggen. Ik word ook vaak vanuit het buitenland gebeld of er nog diepvriessperma
beschikbaar is van Hors la Loi II, wat helaas
niet meer zo is. Zijn moeder is dit jaar ook
overleden, maar ze heeft nog een tweejarige
zoon van Quidam de Revel. Daar zijn we al
wezen kijken en we gaan er op korte termijn
nog een keer heen. Hij is net als Hors la Loi
niet de grootste en heeft een beetje hetzelfde type, en ook bij het vrijspringen zien we
overeenkomsten. Dus met een beetje geluk
kan hij voor ons het verhaal van Hors la Loi
in de toekomst wellicht nog vervolgen”,
aldus Joop van Uytert.
Op de huidige springindex staat Hors la Loi
II met 139 (betrouwbaarheid 91%). Hij staat
daarmee dit jaar op de 22e plaats bij hengsten met nakomelingen in de sport van tien
jaar en ouder. Hij zal mogelijk nog verder stijgen, wanneer meer van zijn nakomelingen
internationaal doorbreken. Duidelijke
kenmerken van zijn vererving zijn het model
wat richting vierkant neigt (110), een wat
horizontale halsrichting (113), een lichte
halsbespiering (112), brede voeten (91), lage
verzenen (111) en een wat toontredende
voorstand (85). Bij de bewegings- en
springonderdelen fokt hij duidelijk positief,
zo kenmerkt de galop zich door veel afdruk
(86), ruimte (85) en balans (88) en valt hij op
bij het springen met vlugheid (90), springen
zijn nakomelingen goed naar boven (84),
met veel ruggebruik (86), een goede achterhandtechniek (82) en zeer veel souplesse
(75). Zijn nakomelingen zijn daarbij voorzichtig (90) en tonen veel vermogen (87).

Beat Mändli is succesvol met Webster H (uit
Olinn elite v.Lux, fokker J.A.J. Hoppenvrouwers uit Wintelre). Uit dezelfde jaargang
komt ook de onlangs in In de Strengen
besproken Woodstock O (uit Sinsinea Go
elite sport-spr v.Ferro, fokker J. Oldekamp
uit Nistelrode), die onder Laura Kraut de
Youngster Cup-finale in Aken won en al
twee rubrieken in Dublin op zijn naam

Dirk Caremans

Toekomsttalenten

Onder Laura Kraut won de karaktervolle Woodstock O deze zomer de Youngster Cup-finale in Aken en twee
jonge paardenrubrieken in Dublin.
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