
 

ZESDE DE VEILING SHETLAND SELECT SALE VERLOOPT TOP, HOGE 

GEMIDDELDE PRIJZEN EN VEEL EXPORT 

De 6de editie van de Shetland Select Sale in Liessel op 31 oktober is voortreffelijk gelopen. Met zeer 

veel sfeer, bezoek  en biedlust en zeer  goede gemiddelde prijzen een zeer welkome opsteker voor 

de Shetlander, die zijn waarde weer  bewijst.  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 97 van de 100 ingeschreven nummers  uiteindelijk in de veiling aangeboden, waarvan er 

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

de 6 edities. Van de 81 gingen er maar liefst 40 naar het buitenland. Naast België, Duitsland en 

Frankrijk kocht ook Denemarken voor het eerst. De gemiddelde prijs bij de ouderen  was 600 euro, 

veruit de hoogste  gemiddelde prijs van de 6 edities 

Veulens en jeugd 

Van de 25 veulens werden er maar liefst 21 verkocht, voor de andere drie werd ook ruim de huidige 

marktprijs geboden.  De gemiddelde prijs van de 21 verkochten was 405 euro, waarmee de veulens 

het zeer goed deden, met de palomino’s als uitschieters. De hoogste prijs was voor een fraai blue-

dun miniveulen dat voor 800 euro in Nederland bleef.  Vijf veulens gaan naar Frankrijk en 3 naar 

Duitsland. 

Bij de enters werden er 11 van de 14 gegund en 8 van de 10 twenters. Voor de 2  van de 3 niet 

gegunde twenters kwam het toch tot behoorlijk hoge prijzen.   De 11 enters brachten gemiddeld 378 

euro op, als enige iets lager dan het gemiddelde van vorig jaar. Voor de 8 verkochte twenters lag dit 

met 427 euro daarentegen bijna 100 euro hoger. Van de 11 verkochte enters gingen er 6 naar het 

buitenland.  De duurste was een palomino die voor 650 euro naar Frankrijk gaat, gevolgd door een 

bruinbonte mini die voor 600 euro in Nederland blijft;  de goedkoopste een mini vosenter van 150 

euro blijft in het land. Bij de twenters was de zwartbonte grotemaats twenter met 750 euro de 

uitschieter, deze blijft ook in het land, een zwarte grotemaats gaat voor 175 naar België en was de 

laagste in deze klasse. 

Ouderen 

Van de 4 aangeboden dekhengsten werden er 3 verkocht. De bay dun middenmaat 4 jarige was met 

1550 euro de duurste en gaat naar België. De minihengsten bleven voor 875 en 225 in het land. 

Van de 20 oudere merries in de minimaat werden er 17 verkocht, ook hier kwamen 2 van de 3 niet-

gegunden tot zeer goede prijzen. Maar 687 euro als gemiddelde prijs  voor de 17 verkochten is maar 

liefst 150 euro hoger dan vorig jaar. Met 1550 euro was een 3 jarige palomino van 76 cm duidelijk de 



hoogste in prijs en een kroonmerrie ging voor 150 naar Duitsland als laagste. Zeven van deze groep 

gaan naar het buitenland.  

Bij de kleine maat, de gemiddelde prijs van 484 euro, 150 hoger dan vorig jaar en het dubbele van 2 

jaar geleden. Van de 12 werden er dan ook  11 gegund.  De twee bonte kroonmerries van 6 jaar 

scoorden met respectievelijk 750 en 700 euro het hoogst, ze gaan naar Frankrijken België.  De 

goedkoopste was een 1e premie vos kroonmerrie, die voor 225 in Nederland blijft. Van de 11 gingen 

er 7 naar het buitenland, waaronder een fraaie zwarte 1ste premie naar Denemarken. Vooral de 

kleuren gingen naar Frankrijk. In de middenmaat werden 4 van de 5 merries gegund, 3 gingen naar 

het buitenland (waarvan 1 naar Denemarken). De duurste, een 3 jarige vos ging voor maar liefst  550 

euro naar Duitsland, de goedkoopste 10-jarige vos, ging voor 325 naar de Oostenrijks-Duitse 

grenszone. Ook hier was de gemiddelde prijs ruim 150 euro hoger dan in 2014 en kwam op 470 euro! 

In de grote maat een fors hogere gemiddelde prijs van 653 euro, bijna het dubbele van 2014! Van de 

7 werden er 6 verkocht. De duurste, een meervoudige kampioensmerrie, ging voor 1300 euro naar 

Frankrijk.  De twee goedkoopsten waren een 6 jarige vos, die naar Duistland gaat en een 6 jarige 

zwarte die in het land blijft, beiden brachten 275 euro op. 

Daarmee kwam een einde aan de zeer sfeervolle 6de Select Sale, op naar volgend jaar. 

 

 

 

 

 


