
 

6
DE

 EDITIE SHETLAND PONY SELECT SALE KENT 

MOOI GEVARIEERD AANBOD VAN 100 PONY’S 

Bijna is het zover op zaterdag 31 oktober 2015 vindt de 6de editie van de inmiddels in binnen- 

en buitenland zeer populaire Shetland Select Sale plaats op Stal de Lagevoort in Liessel. 

Ook dit jaar is er weer een zeer fraai aanbod van exact 100 selecte dieren met veel variatie 

in kleur en maat en een zeer goede kwaliteit. Zo komen er maar liefst 20 eerste premie 

dieren en zijn er ook 4 goedgekeurde hengsten te verwachten. De veiling begint om half 11 

en vanaf 9 uur zijn de 100 pony’s in de stallen te bezichtigen. Uiteraard worden de pony’s 

weer veterinair gekeurd. 

Jeugd 

Bij de 100 pony’s is ruim de helft jonger dan 3 jaar. Er komen 26 veulens, 15 enters en 10 

twenters in de baan. Bij de 26 veulens ongeveer de helft mini en de andere helft in de 

grotere maten. Ongeveer de helft is geprimeerd. Met maar liefst 7 stuks nemen de 

palomino’s een grote groep voor hun rekening, het aantal vossen is daaraan gelijk. 

Daarnaast worden 5 bonte veulens verwacht, allemaal in de minimaat en twee duns (een 

blue-dun en een cream-dun), tevens 1 bruin miniveulen en 4 zwarten in de grotere maten. 

Daarbij een opvallend gefokt veulen uit een topmerrie met 7 eerste premies. Bij de 15 enters 

ondermeer 9 minigefokten en 5 groter zwarten. Deze zijn dit jaar of vorig jaar allen 

geprimeerd. Bij de enters een bruin- en een zwartbonte mini, een cream dun kleine maat en 

5 grotere zwarten. De 5 vossen en de bruine zijn allemaal in de minirichting gefokt, waarbij 1 

zeer kleine. 

De 10 twenters vormen en bijzonder interessante groep met 4 opvallende zwartbonten met 

kwaliteit in de diverse maten, met name de 2 jarige zwartbonte mini is 1 van de trekkers. Bij 

de andere twenters ook nog een fraaie wildkleur, een zeer mooi gefokte vos mini en een 

aparte vos grote maat en 3 zwarten, waarvan 2 groteren met een best papier en een kleine 

mini. 

Drie jaar en ouder 

Bij de 49 drie jaar en ouderen, die na de pauze aan de beurt komen 4 goedgekeurde 

hengsten. Daarbij een definitief goedgekeurde mini met een zeer hoge index, een zeer 

opvallend uit volledig zwarte Marshwood bloedlijnen gefokte middenmaats vos, een aparte 

jonge bay-dun van 98cm met een best papier en goede 1ste jaargang en een zeer kleine 2e 

premie minivos. 

Mini’s  

Bij de 49 ouderen 20 minimerries. Daarbij 10 vossen, waarbij een 4 tal 1e premie toppers en 

een paar talentvolle driejarigen van de minikampioenhengst 2014. De enige zwarte is een 

zeer fraaie 1ste premie merrie van 80 cm. Bij de 2 bruinen ook een 1 eerste premie 



kampioensmerrie. Opvallend van kleur is een bruinschimmel met een fraaie komaf. Bij de 20 

oudere mini’s maar 1 bonte, maar wel een knap gefokte zwartbonte. Zeer aantrekkelijk zijn 

de 3 jarige zeer kleine palomino, een palomino kroonmerrie en een golden dun met 3 tweede 

premies. 

Kleine maat 

In de kleine maat komen 13 merries onder de hamer. Daarbij 2 schimmels, waarvan 1 1ste 

premie vosschimmel. Daarnaast 1 bruinbonte met een 1ste premie en een fraaie zwartbonte 

kroonmerrie. Drie zwarten, waarvan 2 met een 1ste premie (waarvan 1 echte crack al 3 eerste 

premies heeft en pas 5 is) en ook 1 bruine met een 1ste premie. Bij de drie vossen 1 kroon 

preferente met een 1ste premie en bovendien is dat de moeder van de nationaal 

minikampioen hengst 2014. Er komen in deze maat nog twee bay-duns. 

Middenmaat en Grote maat 

Maar 5 middenmaatsen zijn er aangemeld, 2 vossen met een 2e premie en 3 fraaie zwarten 

met een 1ste premie. De grote maat vormen weer een zeer aparte groep met 5 schitterende 

1ste premie merries, waarbij twee absolute toppers. Naast de 5 zwarten 2 zeer fraai gefokte 

en interessante grotemaats vossen. 


