Verhaal/thema van de maand juni
"Logeren bij de hengst"

Deze maand gaat het over de logeer partij bij de hengst, als je niet over een
eigen dekhengst beschikt. Het is een thema en een verhaal van onszelf
tegelijkertijd. In de eerste stukjes staat het een en ander algemeen over het
logeren bij de hengst, gevolgd door het verhaal over Roncette en Lisa's
logeerpartij. Waarbij alleen Roncette bij de hengst staat.
Het verhaal/thema is verdeeld in;
hengstkeuze
de fokker
de reis in de trailer
aankomst logeer adres
het vervolg van de logeer partij

Hengst keuze

*Stijn met Roncette's date Oscar*

Als je een merrie hebt, die je graag bij een hengst wil laten logeren, dan
begint het met het zoeken naar een hengst die past bij jou wensen.
Bij het kiezen van een hengst voor je merrie is het goed om te kijken naar
verschillende factoren.
Denk hierbij aan, karakter, eerdere veulens in combinatie met ( andere)
merries, wat zit er in de erflijn, gelet op grootte, kleur en karakter, kijk naar
de bouw, de gezondheid en dat er geen verwantschap is. Misschien wil je nog
rekening houden met de samenstelling van je kudde qua uiterlijk ( kleur of
bouw).
Daarbij is je eigen smaak en voorkeur natuurlijk erg bepalend, waar de ene
houdt van een meer slank gebouwde ezel en van de grijstinten, houdt de
andere meer van donkerbruin en geblokt gebouwde ezeltjes.
Gelukkig kan een ieder naar zijn eigen voorkeur luisteren.
Natuurlijk komen er nog meer zaken bij de hengstkeuze kijken.
Kun je bij een fokker terecht, welke periode, is het in de buurt, kan je ernaar
toe reizen en nog meer praktische zaken waar je over na moet denken.

Wij wisten zelf al meteen dat we voor Roncette de combinatie met Oscar ( de
papa van Roncettes 2e veulen Fellow) wilde herhalen.
We vonden dat uit deze combinatie de sterke kanten van beider ouders bij
Fellow mooi naar voren kwamen.
Ook bij Izzy, was het snel duidelijk dat de combinatie met Pepe het meest
aan onze wensen voldeed.

De fokker

*Roncette zoals vanouds meteen weer met Dick aan de wandel*

Als je eenmaal weet wat je wil, ga je op zoek naar een fokker met een hengst
die bij jou keuze past, of hebt misschien al een fokker gevonden.
Dan is het van groot belang dat je goede afspraken met de fokker maakt.
Naast het afspreken van de kosten die het dekken met zich mee brengt, denk
dan ook aan bijvoorbeeld afspraken te maken over eventuele voeding,
hoefsmid, ontworming of andere noodzakelijke verzorging die binnen de
logeer periode vallen.
Informeer bij de fokker, hoe het dekken verloopt, staat de merrie gewoon vrij
bij de hengst, wordt er ‘uit de hand’ gedekt, welke andere ezeltjes staan er
eventueel bij, hoe lang blijft de merrie logeren, wordt er een bloedtest
gedaan.
Hoe verloopt het met halen en brengen van je merrie.
Informeer ook of je terug mag komen, als blijkt dat je merrie niet drachtig is.
En welke kosten er wel of niet aan verbonden zijn.
Vraag zoveel mogelijk om een goed beeld te krijgen over hoe het een en
ander zal gaan verlopen.

Bovendien is het contact van te voren prettig om elkaar te leren kennen als
je nog onbekende bent van elkaar. Een goed gevoel naar elkaar onderling is
erg belangrijk.
Bij ons is Izzy bijvoorbeeld een korte periode bij de hengst geweest, en
daarna in een andere weide gezet, wel naast de hengst om te zien of ze nog
hengstig zou worden. Zodra er tekenen zouden zijn van hengstigheid, zou ze
meteen terug in de wei van de hengst gaan.
Dit uit elkaar zetten, wordt gedaan, om bijten, en dus misschien
verwondingen tegen te gaan.
Izzy kreeg een bloedtest, die wordt uitgevoerd, nadat de merrie niet meer
hengstig is geworden, en dan telt men 30 dagen, dan kan er bloed worden
afgenomen en getest.
Wij houden een zeer prettig contact via de email, waarbij we veel informatie
krijgen en foto’s krijgen toegestuurd. Ondanks de grote afstand en het gemis
dat even een bezoekje brengen niet praktisch haalbaar is, zijn we goed op de
hoogte van het verloop van alles.
Roncette is bij Oscar in de wei gezet, en blijft daar de gehele periode, vanuit
het oogpunt dat dit het dichts bij de natuurlijke situatie komt als je naar ezels
kijkt in het wild.
Roncette blijft daar totdat ze niet meer hengstig wordt, daarna wachten we
nog een weekje of 2 misschien 3, totdat er geen hengstigheid optreedt, en
dan wordt er een datum geprikt om haar weer op te halen.
Wij hebben een intensief een zeer prettig contact via de email, waarbij we
super veel informatie krijgen en foto’s krijgen toegestuurd.
Ook zijn er gezellige bezoekjes, waarbij veel ruimte is om tijd te spenderen
bij de ezels in de wei, en alle vragen beantwoord worden, alles gaat in nauw
onderling overleg waarbij alle wensen te bespreken zijn. Bij ons zijn de
fokkers, geen fokkers gebleven, maar goede vrienden geworden.

*Bianca met het meiden groepje waar Lisa bij kwam logeren*

De reis in de trailer

*heej waar gaan we naar toe?*

Als je zelf niet over een trailer beschikt, kun je met de fokker overleggen of
bij hem/haar mogelijkheden zijn wat betreft het vervoer.
Of je kunt een trailer lenen of huren, en dan zelf het vervoer doen.
Zorg dat je rustig maar adequaat handelt bij het inladen, zodat het inladen zo
kort mogelijk duurt.
De bodem bedekken met stro, en eventueel wat te knabbelen voor in de
trailer leggen, zodat ze even zijn afgeleid.
Zorg voor voldoende frisse lucht, zeker bij warm weer, en als de rit lang
duurt.
Meestal zijn de ezels wel rustig als ze eenmaal in de trailer staan, en zeker
als ze met zijn twee zijn.
Let op met eventuele borststangen, of tussenschotten, dat het de goede
hoogte heeft.
En dan er niks in de trailer is waar ze zich aan kunnen verwonden.
Het is fijn als je van te voren je route bepaald, je tom tom eventueel instelt,
rekening houdt met drukke dagen in een weekend, vakantie, of speciale
dagen (Pasen e.c.)
Wij hebben zelf een compact kleine trailer, finale wagen van Van Doorn uit
Scherpenzeel.
Een hele prettige trailer, die super fijn volgt achter je auto.
Het inladen ging erg makkelijk, met wat vers geplukt lang gras, en
knabbeltakjes, en wat geurende (on)kruiden in de trailer, waren de
ezelmeiden wel geïnteresseerd om mee te lopen.
Wij hadden het geluk, dat Lisa mee mocht logeren, zodat ze niet alleen
achterbleef bij ons thuis.
Dus Roncette hoefde de reis naar Assendelft niet alleen te maken, dat gaf

rust in de trailor.
De rit is toch enkele kilometers ( van deur tot deur toch ruim 250 km).
Maar is erg goed verlopen, we konden rustig maar goed doorrijden, hadden
gelukkig geen files, of wegomleidingen. Want het is goed om ook daar
rekening mee te houden.

Aankomst logeer adres

*Heej kijk, daar is Dick, die kennen we!*

En dan is het zover, dan kom je aan met je ezelmeiden op het logeer adres.
Spreek even van te voren af, of en hoe je contact houdt over je rit er naar
toe, en de verwachte aankomst tijd. Zodat ook het uitladen rustig en kort is,
om overbodige stress te voorkomen.
Wij hadden even voordat we aankwamen een sms je gestuurd, dus Bianca en
Dick stonden ons al bij het hek op te wachten.
Wij konden zo doorrijden, en de auto met trailer naar achter rijden.
Meteen klaar om de meiden direct te begroeten en uit te laden.
Roncette en Lisa stonden lekker rustig in de trailer, al hadden ze wel al direct
diaree gehad zagen we.
Toch een beetje stress?
Omdat onze meiden van Stal ’t Peertje afkomen, kwamen ze eigenlijk gewoon
weer thuis.
Dick was met name blij dat hij zijn Roncetje weer thuis had. En het was leuk
te zien, dat de meiden hun plekkie daar en vooral Dick en Bianca, herkende.

Ze reageerde heel goed en best rustig, alhoewel ze dolgraag uit wilde
stappen.
Beide meiden stonden te dringen voor het trailerhekje, om eruit te mogen.
Eerst natuurlijk de halstertouwen eraan, en hup lekker uit de trailer, ze
konden niet op hun beurt wachten, wel grappig eigenlijk om dat te zien.
Eenmaal uit de trailer even wennen aan het terrein, rondkijken, en knuffelen.
Maar niet te lang, meteen door naar achter waar de ‘oude’ vrienden en
vriendinnen al nieuwsgierig stonden te wachten.

*opzij opzij opzij, we hebben haast om uit te stappen!*

Via het pad naar de wei gelopen, waar eerst Lisa bij haar vriendinnen gezet
werd.
Lisa staat bij zwangere Snow, Annabelle met haar veulentje Fleur, en haar
oudere dochter Babette.
Lisa vond het allemaal erg interessant mn. Fleur, maar dat vond Annabelle
wel iets te opdringerig, dus zij corrigeerde Lisa meteen. Daarna hield Lisa
meer afstand, en konden ze samen grazen.
Alleen Babetje vond Lisa zo leuk, ze zijn in dezelfde tijd geboren daar bij Stal
’t Peertje, en zij liep de hele tijd maar achter Lisa aan te sjokken.
Meteen met Roncette door naar de achterste wei, daarbij moest ze even over
het bruggetje lopen.
Maar ze was erg relaxed bij Dick aan het halstertouw, en leek de brug nog te
herkennen.
Stapte er zo makkelijk over, om naar de wei te kunnen.
Roncette kwam in de wei bij Oscar, die meteen alle interesse had natuurlijk.
Verder stond haar ‘oude’ hartsvriendin Nuance die zwanger is al te wachten.
En de zwangere Dandi stond er ook.
Oscar wilde meteen, zonder enige romantiek of voorstellen, in actie komen.

Want Roncette stond meteen voor hem te kauwen, en te plassen, maar
schopte Oscar ook wel van zich af.
Arme Oscar vond het maar onduidelijk allemaal. Zeker omdat Nuance zich
ermee ging bemoeien, zij ging tussen Oscar en Roncette in rennen, en begon
samen met Roncetje naar Oscar te schoppen.
Kijk dat zijn nu echt vriendinnen toch?! Dat heeft zo even geduurd, en omdat
Roncette toch hengstig genoeg was, liet ze zich wel al dekken door Oscar.
Daarna kwam er rust in de wei, werd er nog wat gerend en later gegraasd.

*aanvalluh*

*de 2 'oude' hartsvriendinnen saampjes grazen*

Het vervolg van de logeer partij

Het is fijn als je met de fokker kunt afspreken hoe je contact houd over het
reilen en zeilen van de dekking en het logeerverblijf.
Zodat je prettig op de hoogte blijft hoe het gaat met je merrie(s), hoe ze zich
gedraagt, hoe de dekking(en) verlopen etc. Misschien kun je een foto krijgen
per mail, dat is prettig om te zien hoe het met je ezel gaat. En het lijkt net of
je een beetje kunt meespieken bij hun logeerpartij.
Zeker als de volgende hengstige periode in zicht komt, is het prettig om op
de hoogte te blijven over je merries toestand. Overleg samen in welke
periode je eventueel veranderingen mag verwachten. Of ja eigenlijk liever
niet natuurlijk, zodat je merrie niet meer hengstig word, en dus hopelijk
meteen drachtig is geraakt.
Bij jonge merries, die de eerste keer ter dekking gaan, kan het soms even
duren voordat ze zich goed laten dekken. Ben dus niet teleurgesteld als ze de
1e keer niet gelijk drachtig zijn geraakt.
Dat wil absoluut niet zeggen, dat ze onvruchtbaar is.
Hengstig gedrag bij je merrie, liegt er niet om en is een duidelijke graad
meter.
Zeker als je binnen Nederland gaat met je dekking, kun je daar blind op
vertrouwen, als je merrie geen hengstig gedrag meer gaat vertonen, en zich
niet meer wil laten dekken, zal ze drachtig zijn.
Spreek een periode af, tot wanneer je wil wachten op eventuele tekenen. Een
2 tot 3 weken is meestal wel voldoende om af te wachten.
Bij Izzy is wel een bloedtest gedaan om de zwangerschap te bevestigen,
omdat ze vanuit USA naar Nederland komt. Daarom wilde wij het 100% zeker
weten, dat ze in ieder geval drachtig de stal daar verlaat. Al krijg je uiteraard

geen garantie dat de dracht volledig en goed verloopt, maar de
zwangerschapstest is in ieder geval wel een positieve bevestiging dat er een
veulen op komst is.
Roncette moet nu nog even wachten, haar hengstige periode is voorbij.
We wachten nu af of ze op de geschatte tijd, wel of niet hengstig wordt. En of
ze zich wel of niet meer door Oscar wil laten dekken.
Daarna wachten we nog een week of 2/3 en spreken we een datum af, dat
we de ezeldames weer gaan ophalen. Wordt Roncette wel weer hengstig, dan
duurt de logeerpartij een maandje langer.
En duimen we dat er daarna wel een veulentje op komst is.
Maar voor nu…….is het duimen dat het meteen de 1e keer al gelukt is, en
Roncette zwanger is geraakt.
Wordt vervolgt…..maar we willen alvast onze hartelijke dank uiten aan Rita
en Ken, en Bianca en Dick voor alle goede zorgen voor onze ezelmeiden!

