
 

 

NIEUWSFLITS 7DE SHETLAND SELECT SALE 

Inmiddels is de selectie voor de 7de editie van de Shetland Select Sale weer rond. In totaal is een 

mooie collectie van 92 pony’s geselecteerd. U kunt al deze pony’s met uitgebreide informatie vinden 

op de website www.shetlandselectsale.nl. Op zaterdag 29 oktober 2016 vanaf 9 uur zijn de pony’s te 

bezichtigen op de veilinglokatie aan de Kanaalstraat 16 in Liessel. De veiling vangt om half 11 aan. U 

kunt met de pinpas betalen. 

 

Jeugd 

Er is een grote variëteit in het aanbod, zowel naar leeftijd als kleur. Van de 92 te veilen pony’s zijn er 

30 zwart en 20 vos. Er komen maar liefst 19 bonten onder de hamer en ook nog eens 9 palomino’s. 

Daarnaast nog 4 schimmels, 2 muhsrooms en 4 met de wildkleur en 5 bruinen. 

Er komen 19 veulens, waarvan 6 in de grotere maten. Dan komen er 15 enters, waarvan het 

merendeel mini en klein gefokt is. Drie zwarte enters zijn groter gefokt. Daarnaast komen 12 

twenters, waarvan 7 kleingefokten.  

 

Volwassen pony’s 

Er wordt 1 goedgekeurde hengst geveild, een kleine maat vos met een 2de premie . Onder de 19 drie 

jaar en oudere mini’s vijf met en 1ste premie, een mooie jonge groep. In de grote maat 7 zwarten, 

waarvan er 1 met veulen wordt geveild. In deze groep een aantal echte toppers. Allen 1ste premie 

merries.  Bij de 8 oudere merries in de middenmaat een zwartbonte oud jeugdkampioene van de 

nationale bontenkeuring, een 1ste  premie vos uit een zeer gewilde stm en zelfs een mushroom uit 

een sterke moederlijn alsmede 3 prachtige zwarten met vaak uitsluitend 1ste premies. Tot slot de 

kleine maat met 12 merries, waaronder 4 eerste premies. Daarbij een jonge oud nationaal 

kampioene van Lunteren een vos met 3 eerste premies uit een beste stam. 

 

http://www.shetlandselectsale.nl/

