
 

Zevende VEILING SHETLAND SELECT SALE VERLOOPT TOP, HOGE GEMIDDELDE 

PRIJZEN, UITSCHIETERS EN VEEL EXPORT 

De 7de editie van de Shetland Select Sale in Liessel op 29 oktober is voortreffelijk gelopen. Met zeer 

veel sfeer, extra veel buitenlands bezoek  en biedlust en zeer  goede gemiddelde prijzen zette de 

vorig jaar ingezette trend zich voort. Met enthousiaste en oplettende hoekmannen, veel promotie 

vooraf en vlotte en  actieve bieders in de zaal liep het gesmeerd.  De uiteindelijke prijzen waren 

gemiddeld fors hoger dan de vorige edities, vooral de kleurpony’s scoorden gemiddeld duidelijk 

beter. 

Er werden 89 van de 92 ingeschreven nummers  uiteindelijk in de veiling aangeboden, waarvan er 77 

over gingen in handen van een nieuwe eigenaar, tot nu toe het hoogste gunningspercentage van de 7 

edities. Van de 77 verkochten gingen er maar liefst 37 naar het buitenland. Naast België, Duitsland en 

Frankrijk kocht ook Denemarken en gingen er enkele voor topprijzen naar Oostenrijk. De gemiddelde 

prijs bij de ouderen  was 616 euro, nog weer hoger dan het record van de 6de editie. De totale 

opbrengst was 43.550 euro. 

Veulens en jeugd 

Van de 19 ingeschreven veulens werd er 1 veterinair afgekeurd. Van de 18 geveilden werden er maar 

liefst  17 verkocht!  De gemiddelde prijs was 469 euro,  64 euro hoger dan het record van 2015. De 

totale opbrengst van de veulens was 7975 euro. Daarbij twee extreme uitschieters, die beiden naar 

Oostenrijk verkocht werden. Het mushroom veulen Kindness of Spotview kwam op 1350 euro en de 

palominobonte K-Otic van Polderzicht op 1300. Dat is fors hoger dan de duurste vorig jaar. De 

goedkoopste was een fraai zwart merrieveulen van 150 euro. 

Bij de enters werden er 11 van de 14 gegund en 7 van de 10 twenters. Bij de twenters werden er 2 

veterinair afgekeurd.  De 11 enters brachten gemiddeld 443  euro op, 50 euro meer dan vorig jaar. 

Voor de 7 verkochte twenters lag dit met 689 euro fors hoger dan vorig jaar. Van de 11 verkochte 

enters gingen er 6 naar het buitenland.  De duurste was een palomino die voor 1000 euro naar 

Duistland, gevolgd door een blue dunbonte mini die voor 750 euro ook naar Duitsland gaat;  de 

goedkoopste waren een mini vosenter en middenmaats zwarte van 150 euro. Bij de twenters zat de 

veilingtopper de valkbonte Hanna van de Westeberghoeve kwam tot een absoluut recordbedrag van 

2000 euro. De zwartbonte Hiske van de Winterdijk kwam op 900. Beiden blijven in Nederland.  Een 

drachtige vosmini van twee beleef steken 150 euro. 

Ouderen 

Van 18 aangeboden oudere mini’s werden er 17 verkocht, een schitterend resultaat, 1 werd voor 

1000 euro niet gegund. De duurste werd zoals verwacht de topper Desdemona van de Axelse 

Buitenweg blijft voor 1450 in Nederland. Mooie bedragen werden ook geboden voor de zwartbonte 

Dushi van Stal de Lagevoort, voor 1350 naar België en de kleine vosschimmel Faniëlle van Stal de 

Lagevoort voor 1300 naar Duitsland. De totale opbrengst van de mini’s was 13000 euro. Opvallend 

was dat er geen echt lage prijzen bij zaten, voor 325 werd een zwarte witvoet als goedkoopste naar 

Duistland verkocht.  De gemiddelde prijs was 722 euro, 50 hoger dan vorig jaar. 



 

Bij de grote maat werden 6 van de 7 zwarte eerste premie merries gegund.  De duurste drie gingen 

naar Jack Morise in Frankrijk, die daarmee een flinke kwaliteitsgreep deed. Centerfold van de 

Winterdijk met haar merrieveulen Kate Bush was de duurste met 950 euro. De goedkoopste was een 

14 jarige die voor 350 in eigen land blijft. De gemiddelde prijs was 608 euro, 15 euro lager dan in 

2015. 

In de middenmaat vonden 7 van de 8 een nieuwe eigenaar. Met maar liefst 1100 euro scoorde de 

mushroom 2de premie merrie Carlijn van Klein Ravels het hoogst, zij gaat naar België, en een zwarte 

10-jarige 1ste premie met 300 het laagste. De gemiddelde prijs was 532 euro, 50 euro hoger dan vorig 

jaar. Tot slot de kleine maat met 11 van de 12 gegund. Daarbij is het totaal aan niet gegunden bij de 

oudere merries dus maar 4 op 46. De duurste werd net als bij de mini’s voor 1000 niet gegund. Een 

zwarte driejarige was met 250 het goedkoopst en de fraaie kleinemaats topper Wild Cherry of 

Sportview was met 800 de duurste, ze blijft in het land. 

Van de 37 naar het buitenland verkochte merries gaan er twee naar Oostenrijk, 1 naar Denemarken, 

17 naar Duitsland, 7 naar Frankrijk 10 naar België. Er was zeer veel buitenlandse belangstelling er was 

ook heel veel handel voor de veiling in het land, zodat van een geslaagd promotie export event kan 

worden gesproken. De verwachting is overigens dat van de 40 pony’s die een nieuwe Nederlandse 

eigenara vonden een deel  alsnog geëxporteerd wordt door de nieuwe eigenaren. Op naar de 8ste 

editie. 

 

 

 

 

 

 

 


