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Mensen , we zijn weer volop in voorbereiding voor de 5e editie van 

de Shetland Select Sale in Liessel op 25 oktober 2014. Helaas laat het 

enthousiasme met aanmelden het nog afweten. We hopen echter 

dat de fokkers de komende maand nog zorgen voor kwalitatief goede 

inzendingen. Vorig jaar waren de prijzen goed en vonden de pony’s 

goed hun weg. Twijfel daarom niet en meldt uw pony aan. 

Succesberichten: 

De afgelopen jaren zijn op de veiling verkochte pony’s tot grote 

hoogte gekomen op de diverse keuringen. Zo werden in Etten-Leur 

de merries Arriverdechi van stal Brammelo en Darling Inspiration van 

de Toom op kop geplaatst in hun klasse, Arriverdechi werd  zelfs met 

een 1e premie bekroond, iets wat voor de veiling niet lukte. Een 1e 

premie en kopplaats in Etten Leur was er ook voor de fraaie 3-jarige 

Elsje van de Hulshof, ook al winnaar in Rijsbergen. Ook Elsje werd 

gekocht op de veiling. In Maren Kessel was er een premie promotie 

voor de vorig jaar op de veiling aangekochte Wild Blossom of 

Sportview, die voor het eerst een 1e premie kreeg. 

Aanmelden kan nog maar tot 4 oktober 

De website: www.shetlandponyselectsale.nl is weer geheel up to 
date. De aanmelding voor 2014 is nog geopend tot 4 oktober. De 
voorwaarden zijn nog iets aangescherpt ten opzichte van 2013. Zo 
veilen we geen hengstveulens meer en geldt voor alle alle pony's dat 
B-hengsten en afstammelingen van B-hengsten niet worden 

http://www.shetlandponyselectsale.nl/


geaccepteerd. We willen ons echt beperken tot de stamboek selectie 
A pony’s. Andere eisen zijn:assen dieren   

 Pony's geboren voor 2012 minimaal een 2e premie. Midden- en 
grote maats zwarte pony’s minimaal een 1e premie. 

 Bij voorkeur niet ouder dan 12 jaar; merries tussen de 12 en 15 
jaar moeten kroon zijn en bewezen hebben goed te fokken. 
Hengsten mogen niet ouder dan 20 zijn en moeten stamboek 
selectie A zijn. 

 Verhoudingsgewijs meer mini en grote maat dan kleine en 
middenmaat. 

 Indien de pony als drachtig aangeboden wordt dient u een 
geldig dekbewijs en een geldig scanbewijs van drachtigheid te 
overhandigen. 

 Merries mogen niet door een B-hengst gedekt zijn. Alleen door 
een stamboek selectie A-hengst gedekte merries worden 
geaccepteerd. Pony’s zelf mogen alleen afstammen van een 
stamboek selectie A hengst of een hengst die deze status had 
toen de pony verwekt werd. 

 Voldoende nafok/vruchtbaarheid. Pony’s vanaf vijf jaar moeten 
tenminste één geregistreerd veulen hebben. 

 Gebruik: Is uw volwassen pony beleerd? 
Geeft u dan een omschrijving van het soort gebruik en het 
africhtingsniveau.d    

 Pony moet minimaal één jeugdpremie hebben (geprimeerd in 
2013 of 2014 met een veulen-, enter- of twenterpremie) 

Al vriend vanaf 20 euro 

Zoal Uw weet werken wij zonder winstoogmerk uitsluitend ten 

dienste van de promotie van uw Shetland pony, daarom kunnen we 

niet zonder sponsoring en vrienden. De mogelijkheden vindt U op de 

website, maar we kunnen U melden dat de prijs om vriend van de 

veiling te worden verlaagd is van 50 naar 20 euro. U steunt dan in de 

eerste plaats ons, maar krijgt er ook wat voor terug: 



 Naamsvermelding op de website. 
 De eerste honderd vrienden krijgen voorrang op de inschrijving 

van pony’s voor de veiling.  
 Vermelding website achter uw naam. 


