
 
De normale geslachtscyclus bij de merrie 
 
De normale geslachtscyclus bij de merrie uit zich uitwendig door het regelmatig hengstig worden van de merrie 
met de daarbij horende hengstigheidsverschijnselen. Inwendig is het een ingewikkeld proces, waarbij meerdere 
hormonen een rol spelen. Zonder hier al te diep op in te gaan is enige theoretische kennis van dit gebeuren voor 
de dagelijkse praktijk van de ponyfokkerij onontbeerlijk  Paarden en pony’s zijn van oudsher zogenaamde 
“season-breeders”, dat betekent dat er slechts gedurende een bepaald seizoen geslachtelijke activiteit bestaat. 
Bij in het wild levende paardachtigen is dat uitgesproken zo terwijl dit voor onze huidige paarden en ponyrassen, 
die sinds eeuwen door de mens zijn beïnvloed, wellicht wat minder het geval is, worden ook onze merries - per 
ras ook nog in meer of mindere mate – pas in het voorjaar weer goed en vruchtbaar hengstig. 
 
Seizoenseffecten 
Dit proces van het weer op gang komen van de geslachtcyclus wordt in belangrijke mate beïnvloed door de 
toenemende daglichtlengte, maar ook de temperatuur en de voeding spelen hierbij een rol. Genoemde factoren 
werken via de hersenen in op een kliertje dat onder de hersenen gelegen is en dat hypofyse heet. Deze klier, die 
als belangrijkste sturingsmechanisme voor de hele hormonenhuishouding gezien moet worden, gaat in het 
voorjaar bepaalde hormonen produceren die op hun beurt weer op de eierstokken (ovaria) inwerken. In de 
eierstokken ontstaat daardoor een eerste groeigolf van eiblaasjes waarvan uiteindelijk één eiblaasje (follikel) 
door moet groeien om van een normaal vruchtbaarheidsgebeuren te spreken. Dit eiblaasje gaat in toenemende 
mate bronsthormonen (oestrogenen) produceren waardoor een merrie hengstigheidsverschijnselen gaat vertonen. 
Gedurende het laatste gedeelte van de hengstigheid springt het eiblaasje wat ovulatie wordt genoemd. Hierdoor 
komt het zich in het eiblaasje bevindende eitje vrij en wanneer de merrie rond deze tijd is gedekt kan er 
bevruchting van de eicel plaats vinden. Op de plek waar het gesprongen eiblaasje gezeten heeft gaat zich 
vervolgens in de eierstok het zogenaamde gele lichaampje (corpus luteum) ontwikkelen. Dit gele lichaam wordt 
ook wel zwangerschapslichaampje genoemd maar deze naam is wat verwarrend omdat dit weefsel altijd 
gevormd wordt na een eisprong ook wanneer er helemaal geen dekking plaats gevonden heeft en er dus ook van 
drachtigheid geen sprake kan zijn. Het gele lichaampje geeft het hormoon progesteron af dat - voorlopig – het 
opnieuw hengstig worden van de merrie onderdrukt. Wanneer de merrie is gedekt en drachtig is geworden blijft 
dit gele lichaam bestaan; het is dus nu wel een zwangerschapslichaampje geworden. Is de merrie niet drachtig 
geworden dan wordt vanuit de baarmoeder door weer een ander hormoon het gele lichaampje op de +/- 15e dag 
van de cyclus afgebroken waardoor er weer een nieuwe eiblaas gevormd kan gaan worden en zal zich het hele 
proces van weer hengstig worden zich herhalen. 
Dit waren de theoretische achtergronden, nu wat meer praktische aspecten:  
 
Hengstigheidsverschijnselen 
Deze kunnen van merrie tot merrie nogal wat verschillen, vooral in de mate waarin deze getoond worden. In het 
begin van het seizoen zijn ze ook vaak minder uitgesproken. De goed hengstige merrie zal zich in de koppel wat 
anders gaan gedragen, ze zoekt het gezelschap op van andere pony’s of ze zondert zich soms juist wat af. De 
meest duidelijke symptomen vertoont ze echter als ze in contact wordt gebracht met een hengst, dit noemen we 
het schouwen of proberen van de merrie. Deze symptomen zijn : 

- optillen van de staart 
- het in kleine beetjes lozen van wat urine. Hoe beter hengstig des te troebeler de kleur van de urine 
- het ritmisch naar buiten persen van de clitoris. Dit noemen we “blitsen”  
- het toelaten dat de hengst haar benadert en besnuffelt 
- het toelaten dat de hengst haar bespringt 
- het toelaten dat de hengst haar dekt 

 
Voor sommige merries geldt dat ze zich pas hengstig tonen bij een ervaren schouwhengst. Aan de reacties van 
een dergelijke hengst kan de begeleider niet alleen afleiden of de merrie hengstig is maar ook of het nog niet te 
vroeg is voor een kans op een succesvolle dekking. Schouwen dient in alle rust en voldoende lang te gebeuren. 
Speciaal veulenmerries (bezorgd voor het veulen) en jonge merries (bang voor de hengst) vertonen vaak 
aanvankelijk geen hengstigheidsverschijnselen terwijl ze bij lang genoeg schouwen wel degelijk hengstig blijken            
te zijn. 
 
Hengstigheidsduur en ovulatie 
De hengstigheidsduur kan nogal wat variëren. Vooral in het begin van het seizoen zijn merries vaak lang – wel tot 
drie weken toe – hengstig. Bij deze abnormaal lang durende hengstigheden vindt eigenlijk nooit een ovulatie 
plaats, zodat het laten dekken van de merrie weinig zinvol is. Het is vaak zelfs nadelig omdat de kans op 



besmettingen bij meerdere dekkingen tijdens zo’n hengstigheid zeker niet denkbeeldig is. Een normale 
hengstigheid in het seizoen kan variëren van 3 – 11 dagen, met een gemiddelde van 5 – 7 dagen. De ene merrie 
kent van nature een wat kortere, de andere een langere hengstigheidsduur. Voor de fokker is dit belangrijk om dat 
te weten om hier adequaat naar te kunnen handelen. Het moment waarop het eitje vrijkomt, de ovulatie, staat bij 
alle merries duidelijk min of meer vast. Dit gebeurt namelijk 24 tot 36 uur vóór het einde van de hengstigheid. 
Als een eigenaar dus weet hoe lang zijn merrie doorgaans hengstig is, kan hij aan de hand van bovenstaande 
uitgangspunten vrij nauwkeurig bepalen wanneer hij zijn merrie het beste kan laten dekken. Hierbij is het ook van 
belang te weten dat het sperma van de hengst, eenmaal in de baarmoeder terecht gekomen, na gemiddeld 48 uur 
zijn bevruchtend vermogen gaat verliezen. Een nog betrouwbaardere voorspelling voor het juiste dekmoment is te 
maken als de dierenarts door het via de endeldarm aftasten van de eierstokken de rijpheid van het eiblaasje kan 
bepalen. Helaas is dat bij onze Shetlanders door de kleine afmetingen niet altijd optimaal uit te voeren. De 
moderne echotechnieken zijn daarbij goede hulpmiddelen, maar de geoefende vingertoppen van de dierenarts zijn 
voor dit soort werk nog steeds onontbeerlijk. 
 
De tijd tussen twee opeenvolgende hengstigheden 
Deze wordt bepaald door de tijd dat het gele lichaampje blijft functioneren.Als de merrie niet drachtig geworden 
is in de voorafgaande hengstigheid wordt dit op ca.14 dagen na de hengstigheid afgebroken waardoor de cyclus 
opnieuw gaat lopen. Het is dus verstandig om reeds 15 dagen na afloop van de hengstigheid te beginnen met 
schouwen en niet te wachten tot 3 weken. Het is namelijk belangrijk om te trachten het hele hengstigheidstraject 
zo nauwkeurig mogelijk in beeld te hebben en dat kan alleen als ook het beginpunt goed bekend is. 
Wachten met schouwen tot 3 weken zou soms er in kunnen resulteren dat een wat kortere hengstigheid 
onopgemerkt voorbijgaat. 
Realiseert u zich wel dat al datgene wat hierboven aan richtlijnen is vermeld in het algemeen geldt maar dat dit 
juist voor uw merrie in mindere mate op kan gaan. Ook hier geldt het gezegde dat uitzonderingen de regel 
bevestigen.  Daarom blijft het noodzaak om gedurende het hele dekseizoen uw merries goed te observeren om de 
kans op een veulen volgend jaar zo groot mogelijk te maken. 


