
 

VEEL KLEURVARIATIE OP 8STE SHETLAND SELECT SALE 

Op zaterdag 28 oktober is het alweer de 8ste keer dat de Shetland Select 

Sale wordt gehouden in Liessel. Het is opnieuw gelukt een mooie 

collectie van 90 dieren te selecteren, zodat er én kwaliteit én voor ieder 

wat wils is. 

Opvallend is de grote mate van kleurvariatie. Zo komen er maar liefst 21 

bonten, 7 palomino’s, 3 wildkleurigen, 2 smokeys, 1 mushroom en 1 

inmiddels zeldzaam geworden schimmel. Daarnaast 7 bruinen, 20 

zwarten en 23 vossen. 

Kwalitatieve kleurveulens 

Het aantal veulens is met 13 wel eens groter geweest, maar er zijn maar 

liefst 6 bonte veulens bij en daar is veel vraag naar. Slechts 4 van de 13 

zitten in de wat grotere maten, 1 zwartbonte valt daarbij met zijn 

afstamming extra op alsmede 1 zeer opvallend sterk gefokte zwarte. Bij 

de 9 wat kleinere valt vooral de palomino op die de kop deed op de 

keuring in Bergharen. 

Veelbelovende jaarlingen 

Dit keer een record aantal jaarlingen met maar liefst 21 veel beloftes 

voor de toekomst en een zeer interessante collectie. Daarbij een 

meervoudig Groninger bonte kampioene, die ook nationaal al in de top 

liep, een opvallend gefokte grote zwartbonte en een mooie collectie van 

5 best gefokte bonte mini’s, de blue dun mini valt ook op door haar 

mooie afstamming. Tweederde van de 21 valt in de minimaat. Bij de 

groteren mooi gefokte zwarten en een zeer opvallende mushroom van 

mooie komaf. Bij de twenters ook nog eens keuze uit 13. Daarbij 4 mooi 

gefokte grotere zwarten en ook vier bonten en 2 palomino’s. De bonten 

kennen een zeer fraaie dragende vosbonte mini uit The One and Only. 

Ook bij de vossen met het kopnummer van de Over Betuwe een topmini 

met extra bloedvoering. De zwarte mini uit het gezelschap van El Dorado 

valt ook op door haar fraaie komaf, ze komt uit Blitzers mama. 

 

 



Fokkerij- en keuringstoppers bij de volwassen pony’s 

Mini’s 

Bij de oudere merries 20 mini’s, waarvan de maar liefst de helft vos. 

Daarbij valt een 1ste premie Brammelo merrie van 81 cm het meest op. 

Bij de anderen is dat de driejarige cream dun uit de fameuze lijn van 

Peter Schoordijk.  

Kleine maat 

De groep van 12 kleinemaatsen mag er zijn met maar liefst zes bonten. 

In dit zestal een aantal; zeer fraai gefokte en presterende merries ook 

met hun nafok, waaronder een bekende kampioene uit de 

Bommelerwaard en een paar fraai fokkende Color Stables. Extra gefokt 

is ook de palomino uit de Terp stal en de sooty palomino uit de 

meervoudig Brabantse kampioene. Apart is zeker ook de enige 

schimmel van de veiling, die ook al diverse titels op haar palmares heeft.  

Middenmaat 

De kleinste groep is die van de middenmaat met maar 4 merries, maar 

een éxtra groep. Twee 1ste premie merries komen direct uit de “van ‘t 

Hof” fokkerij en nummer 3 van de zwarten is een Sanjesreed kampioene. 

De enige kleur pony is een best bewegende en fraai getekende 

bruinbonte, dragend met bewijs en een uiterst sterke moederlijn.  

Grote maat 

In de grote maat 9 merries, waarvan 8 zwarten. Daarbij 3 mooi gefokte 

driejarigen,  fraaie Bloemhof en Buitenweg merries met een enorm 

keuringspalmares, een extra best presterende 4 jarige uit het Noorden 

en een mooie uit de Aegterhuus stal. De vos is ook bekroond met een 

1ste premie en uit een beste papa. De rij wordt gesloten door twee 

stamboek premie A hengsten, een kleine maat vos en een grote maats 

zwarte, beiden met beste fokresultaten en uit fraaie bloedlijnen.  

Kortom, wees erbij op 28 oktober vanaf half 11 in Liessel! 

 


