ACHTSTE VEILING SHETLAND PONY SELECT
SALE LIESSEL KENT UITSCHIETERS
De 8de editie van de Shetland Select Sale in Liessel op 28 oktober is weer voortreffelijk gelopen. Met
zeer veel sfeer, weer meer buitenlands bezoek en biedlust en zeer goede gemiddelde prijzen zette
de positieve 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
hoger dan de vorige edities, vooral de kleurpony’s scoorden gemiddeld duidelijk beter.
Er werden 83 van de 90 ingeschreven nummers uiteindelijk in de veiling aangeboden, waarvan er 73
over gingen in handen van een nieuwe eigenaar, net als vorig jaar en hoog gunningsprecentage. Van
de 73 verkochten gingen er maar liefst 40 naar het buitenland, voor het eerst in de acht edities
waren dat er meer dan de helft. Naast België, Duitsland en Frankrijk kocht ook Denemarken fors in
en gingen er enkele voor topprijzen naar Oostenrijk. De gemiddelde prijs bij de ouderen was met
750 euro, nog weer hoger dan het record van de 6de editie. De totale opbrengst was 49.725 euro, fors
hoger dan vorig jaar ondanks het lagere aantal.
Veulens en jeugd
Van de 13 ingeschreven veulens werd er 1 veterinair afgekeurd en 2 vanwege ziekte afgemeld. Van
de 10 geveilden werden er maar liefst 9 verkocht! De gemiddelde prijs was 403 euro, ruim 60 euro
lager dan 2016. De totale opbrengst van de veulens was 3625 euro. Daarbij 1 uitschieter, de fraaie
kleine zwartbonte Laura van de Lange Klauwenhof, die voor 850 naar Duitsland gaat. De
goedkoopste was een vos mini merrieveulen van 150 euro.
Bij de enters werden er maar liefst 21 van de 22 in de veiling gebracht en ze vormden daarmee een
forse groep. De enters brachten gemiddeld 710 euro op tegen vorig jaar 443! Een topprijs was er
voor de Groninger kampioene Kaitlynn van de Landskaande (v.Larsto van de Berkenhoeve). Ze gaat
voor 2050 euro naar Denemarken. Maar er kwamen er nog drie boven de 1000. De “special” colour
Karah van de Parkant gaat voor 1400 euro naar Frankrijk, ronduit verassend was dat voor de vos
enter Katja van de Hoeven Allee maar liefst 1150 euro werd neergeteld, ze gaat naar Duitsland en de
kleine zwartbonte Koh I Noor van Stal Ankeveen gaat voor 1500 euro ook naar de Duitsers. Een
kleine maat vos was met 250 euro de goedkoopste.
Bij de 13 ingeschreven twenters kwamen er 11 onder de hamer, 1 veterinair afgekeurd en 1
afgemeld vanwege ziekte. Ze werden allemaal verkocht. Het elftal bracht gemiddeld 673 euro op, 15
euro minder dan in 2016 toen deze groep de veilingtopper had. Ook hier behoorlijke prijsverschillen.
Met 1700 euro was de vosbonte Jill of Duke Stable de duurste, ze blijft in Nederland. Dat geld ook
voor de zwarte mini Ilse van de Casterhof die met 1050 ook boven de 1000 kwam. Ook bij de
twenters was 250 de laagste prijs, deze werd gegeven voor een zwarte grote maatse die naar
Duitsland gaat.

Ouderen
Van 18 aangeboden oudere mini’s werden er 17 aangeboden en 16 verkocht, een schitterend
resultaat, 1 werd voor 300 euro niet gegund. De duurste de vosbonte Dimanche van de Color Stable,
die zorgde voor een nieuw record in de geschiedenis van de veiling met 2750 euro., ze gaat naar
Frankrijk. Maar liefst vier kwamen er ook nog boven de 1000 euro. Met 1700 gaat de 3 jarige creamdun Highlight van Pancras naar Duitsland. Voor de palomino Debbie van de Hoeven Allee werd maar
liefst 1550 neergeteld, ze blijft in Nederland. De 10 jarige kroonmini Arriverdechi van Stal Brammelo
gaat voor 1300 naar Duitsland en vos 2e premie merrie Diamora van het Terp voor 1050 naar
Denemarken. De totale opbrengst van de mini’s was 14600 euro. Opvallend was dat er geen echt
lage prijzen bij zaten, voor 325 euro gaat de laagste over in handen van een nieuwe Nederlandse
eigenaar. De gemiddelde prijs was 913 euro, maar liefst 189 euro hoger dan vorig jaar.
Bij de kleine maar 10 van de 11 gegund, een bruinschimmel werd voor 450 niet gegund. De duurste
was de 3 jarige sooty palomino Haira van de Kersenhof, die voor 850 in het land blijft. De palomino
Franchelle van het Terp gaat voor 800 euro naar België en ook een zwartbonte kroonmerrie
verwisselde voor dat bedrag van eigenaar. De goedkoopste was een 3 jarige vos voor 300. De
gemiddelde prijs in deze groep was 642.
In de middenmaat maar 5 ponies onder de hamer, waarvan 3 verkocht voor een gemiddelde van
458, de bruinbonte ging voor 550 naar België en de goedkoopste zwarte voor 375 euro naar
Frankrijk. Bij de grote maat werden 7 van de 8 premie merries gegund. De duurste Hilde van de
Bloemhof was opvallend duur met 1350 euro voor een nog niet gedekte 2e premie merrie, deze
merrie bleef bovendien als enige van de 7 in eigen land. De goedkoopste twee gingen voor 375 euro
naar Duitsland en België. De twee oudere goedgekeurde hengsten werden voor 550 en 600 niet
gegund.
Van de 40 naar het buitenland verkochte merries gaan er 7 naar Denemarken, 23 naar Duitsland, 6
naar Frankrijk en 4 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. Op naar de 9de editie. We hopen dat de positieve lijn doorzet.
Ruud van Raak

