
 

 

VIJFDE VEILING SHETLAND SELECT SALE 

VERLOOPT SFEERVOL, GOEDE PRIJZEN 

De 5de editie van de Shetland Select Sale in Liessel op 25 oktober is voortreffelijk gelopen. Met 

zeer veel sfeer, bezoek en goede prijzen een zeer welkome opsteker voor de Shetlander, die zijn 

waarde toch bewijst. Met een nieuwe hoekvrouw en hoekmannen, veel promotie vooraf en vlotte en 

actieve bieders in de zaal liep het gesmeerd. De uiteindelijke prijzen waren gemiddeld zeer goed 

met ook enkele uitschieters en in vergelijking met vorig jaar bijna geen uitschieters naar onder toe. 

Er werden 112 nummers bij de veiling aangeboden, waarvan er 81 over gingen in handen van een 

nieuwe eigenaar en 2 veterinair niet acceptabel waren. Van de 81 gingen er 29 naar het buitenland. 

Naast  België, Duitsland en Frankrijk kochten Zwitserland en Roemenië ook. De gemiddelde prijs 

was 418 euro, iets lager dan vorig jaar, maar dat werd ook veroorzaakt doordat nogal wat pony’s 

niet werden gegund ondanks zeer hoge prijzen. Dat aandeel was duidelijk groter dan vorig jaar. 

Begrijpelijk als er geen hoge prijzen worden geboden, maar jammer als de geboden prijzen duidelijk 

boven de huidige Nederlandse marktprijs liggen en dat laatste was veelal het geval. Het is natuurlijk 

altijd de keerzijde van een goede promotie met goede foto’s op het wereldwijde internet dat zaken 

buiten de veiling om worden gehouden. Jammer is dat wel, de veilingorganisatie kan daar weinig 

aan doen. Dat staat of valt met de sportiviteit van de aanbieders verkoop toch via de veiling te laten 

gaan. 

VEULENS EN JEUGD 

Van de 11 veulens werden er 8 verkocht, voor de andere drie werd ook ruim de huidige marktprijs 

geboden. Heel leuk was de mooie prijs van de topper 500 euro voor de grotemaats zwarte Hadya 

van Stal de Langewei, een veulen met zeer veel kwaliteit. Het gemiddelde Kwam uit op 306 euro, 

minder dan in 2013. Een mooie palomino ging voor 475 euro naar Roemenië en de drie 

zwartbontjes gingen alle drie naar Duitsland. De goedkoopste was een mooie kleinemaats vos die 

voor 100 euro naar Zeeland gaat. 

De enters deden het best, maar liefst 12 van de 15 werden ook verkocht en het gemiddelde lag op 

390 euro, ook net iets onder vorig jaar. De eerste een kleine cream-dun van Shandy van Bromishet, 

al 2 keer op kop op de keuring, werd met 850 euro de duurste, ze blijft behouden voor de 

Nederlandse fokkerij. Opvallend was de hoge prijs van 600 euro voor een grotemaats 

moorkopschimmel, die wel indruk maakte. Alle vier de grotere schimmels gingen voor forse prijzen 

naar Duitsland, waar deze kleur populair blijkt. De fraaie goldendunbonte Zandkamp bracht 

eveneens 600 euro op en gaat naar een trouwe koper uit België. De minst dure was een zwarte 

geprimeerde mini enter voor slechts 100 euro bleef deze in het land. 

Bij de twenters werden er 11 aangeboden, 1 was veterinair niet in orde en 1 werd teruggekocht 

door de eigenaar. De andere 9 brachten gemiddeld 323 euro op en dat is 14 euro gemiddeld meer 

dan vorig jaar. Topper hier een bruinbonte mini, die voor 700 euro in het land blijft. Een twee jarige 

zwarte en een kleine maat bruinbonte scoorden met 475 en 450 euro ook beste prijzen. De 

goedkoopste was hier een fraaie zwarte middenmaatse die voor 150 euro naar Limburg gaat. 



OUDEREN 

Er werden dit jaar veel oudere mini’s aangeboden en die kwamen, voor de 27 van de 35 die werden 

verkocht, op een gemiddelde prijs van 537 euro. Vorig jaar was dat 575 en werden ze allemaal 

verkocht. De nu niet verkochte pony’s zaten goed in de prijs. Maar bij deze groep zat ook de 

veilingtopper van de veilingen die tot nu toe werden gehouden. De vooraf al populaire Dolly Bird of 

Duke Stable, een schitterende koffievos, bracht 2300 euro op en blijft gelukkig voor de Nederlandse 

fokkerij behouden. Dezelfde fokstal kocht ook de en na hoogste een fraaie zwarte 1e premie en 

kampioensmerrie, die exact de helft op bracht. Met een valk en vos van elk 1100 euro waren ook de 

nummers 3 en 4 nog uitschieters, hierbij ook de hoogste die naar het buitenland gaat (België). Met 

850 voor een zwarte hengstenmoeder en 800 voor een 3-jarige blue-dun ook nog mooie prijzen. 

Twee, guste minivosjes met een 2e premie voor 125 en 150 euro de laagsten, 2 bleven ook nog op 

175 steken. 

Van de drie goedgekeurde hengsten vonden er 2 een nieuwe eigenaar. Beiden gaan naar Brabant, 

de goedfokkende mini vos Peer van de Raven bracht 1050 euro en de vosbonte kleine maat 550 

euro. 

Bij de kleine maat, normaal de moeilijke verkoopgroep, dit jaar een ander beeld. Net als bij de 

middenmaat steeg hier de gemiddelde prijs fors ten opzichte van vorig jaar en kwam 330 euro, 85 

euro meer dan vorig jaar. Echter ook juist in deze groep werden verkopers wellicht te optimistisch 

toen de prijzen meevielen, want ondanks de mooie prijzen werden er 5 van de 13 teruggekocht. 

Een zwartbonte vierjarige was met 550 euro de duurste en gaat naar Zeeland. Het buitenland is van 

oudsher niet geïnteresseerd in deze maat en dat bleek ook nu, slechts 1 kreeg een Belgische 

eigenaar. De goedkoopste was met 175 een zwarte 1e premie kroonmerrie. 

Bij de middenmaat 10 pony’s in de baan, waarvan er 7 verkocht werden, gemiddeld 343 euro tegen 

vorig jaar 287. Het hoogste bod was 1000 euro een forse prijs voor een midden maatse zwarte, 

maar deze werd niet gegund. De duurst verkochte werd daarmee een mooie zwartbonte 2e premie 

merrie. De palominobonte ging voor 400 euro naar België. Opvallend was dat de Duitsers wat 

minder euro’s hadden meegenomen dan vorig jaar. Ze kochten wel, maar stopten duidelijk eerder 

met bieden, dit in tegenstelling tot onze Zuiderburen die voor kleur goed betaalden. 

De grotemaats stelden ondanks de schitterende groep wat teleur in prijs ten opzichte van 2013, 

maar dat was ook wel een heel uitzonderlijk jaar als we naar de gemiddelde Nederlandse prijzen 

kijken. Voor 550 euro was Daniek van de Valouwe, een fraaie 1e premie zwarte, de duurst 

verkochte naar Frankrijk. Het hoogste bod was voor een driejarige niet dragende zwarte, die voor 

850 euro werd teruggekocht door de eigenaar. Voor toch nog 200 euro wisselde een 13 jarige van 

eigenaar en was daarmee de minst dure. Gemiddeld kwamen ze daarmee op 311 euro, minder dan 

de helft van 2013. 


