WISSLENDE MAAR GOEDE PRIJZEN OP DE NEGENDE VEILING SHETLAND
SELECT SALE LIESSEL
De 9de editie van de Shetland Select Sale in Liessel op 27 oktober is weer voortreffelijk gelopen. Met
zeer veel sfeer, veel buitenlands bezoek en wisselende maar gemiddeld goede prijzen zette de
positieve trend zich voort. De gemiddelde prijzen waren goed. Er zaten uitschieters naar boven bij
maar ook een aantal pony’s waar weinig belangstelling voor was.
Er werden uiteindelijk 115 pony’s geveild, maar liefst 32 meer dan vorig jaar. De veiling verliep echter
zeer vlot en duurde ondanks deze sterke stijging maar een half uur extra. De biedingen gingen nu
met 50 per bod tot 1000 euro en 100 daarboven en er werd hoger ingezet, daardoor verliep het zeer
vlot en bovendien was er geïnvesteerd in 3 grote schermen waarop de biedingen goed waren te
volgen.
115 van de 117 ingeschreven nummers werden uiteindelijk in de veiling aangeboden, waarvan er 96
over gingen in handen van een nieuwe eigenaar, net als vorig jaar en vrij hoog gunningsprecentage.
Opvallend was dat bij de twenters ondanks de behoorlijke hoge geboden prijzen veel merries mee
werden teuggenomen door de eigenaar.
Van de 96 verkochten gingen er maar liefst 45 naar het buitenland, dat is wel een iets kleiner aandeel
dan vorig jaar, maar absoluut gezien een record. Naast België, Zweden, Duitsland en Frankrijk kocht
ook Oostenrijk fors in en gingen er enkele voor topprijzen naar Denemarken. De gemiddelde prijs bij
de ouderen was met 744 euro bijna net zo hoog als het hoge bedrag van vorig jaar. De totale
opbrengst was 62.550 euro. Een record.
Veulens en jeugd
Van de 18 aanwezige veulens werden er 16 verkocht, een mooie! De gemiddelde prijs was 334 euro,
fors lager dan de vorige twee edities. De totale opbrengst van de veulens was 5350 euro. Daarbij
niet echt uitschieters, de laagste van 150 voor een minivosveulen en de hoogste was 550 voor het
cremmelo veulen, die naar België gaat. Van de 16 gingen er 5 naar België en 11 naar Nederland.
Bij de 17 enters werden er 13 verkocht en 1 was veterinair niet akkoord. De enters brachten
gemiddeld 511 euro op tegen vorig jaar 710! Maar vorig jaar was er 1 hoge uitschieter. De twee
hoogste prijzen gingen nu naar een bruine mini, die naar Frankrijk werd verkocht voor 850 euro een
valk, die voor hetzelfde bedrag naar Duitsland ging. De laagste prijzen waren voor 2 merries, die elk
300 euro opbrachten.
Bij de 17 twenters gingen er maar 9 over in handen van een andere eigenaar. De gemiddelde prijs
van de 9 verkochten was met 983 euro wel hoog tegen gemiddeld 673 euro vorig jaar, echter de
twee veilingtoppers van dit jaar zaten allebei in deze groep. De bruinbonte minitwenter gaat voor
2100 euro naar Frankrijk en een valklleurig jeugdkampioene voor hetzelfde bedrag naar
Denemarken. De laagste prijs was 450 euro voor een dragende minivos, zodat er geen sprake was
van negatieve uitschieters, het 9-tal verkochte twenters scoorde uitstekend.
Ouderen
Van maar liefst 34 aangeboden oudere minimerries werden er maar liefst 31 verkocht, een
schitterend resultaat. De duurste verkochten waren er twee, die elk 2000 opbrachten. Een palomino

van 82 cm ging voor die prijs naar Frankrijk en een isabelbonte 12-jarige kroonmerrie gaat voor
hetzelfde hoge bedrag naar Denemarken. Er was veel kooplust, want nog 7 oudere minimerries
kwamen op 1000 euro of hoger. De gemiddelde prijs was best met 822 euro voor de 31 verkochten,
wel iets lager dan vorig jaar toen we door een enorme uitschieter boven de 900 gemiddeld
uitkwamen. De laagste prijs was 300 euro in deze groep, dat een 3-jarige zwarte mini werd betaald.
De enige goedgekeurde hengst werd voor de 2500 geboden euro niet gegund. Het authentieke rijtuig
werd ook niet verkocht.
Bij de kleine maat een mooi resultaat met 12 van de 13 verkocht, een zwarte 11 jarige werd voor 450
als enige niet gegund. De duurste was de de 4 jarige 1ste premie vosschimmel met een 1ste premie, die
voor 900 euro van Brabant naar Zeeland gaat. De goedkoopsten gingen voor 350 euro van de hand,
dat waren er 3. De gemiddelde prijs in deze groep was 529 euro, ruim 100 minder dan vorig jaar.
In de middenmaat werden er 6 van de 7 verkocht voor een gemiddelde van 683, fors hoger dan vorig
jaar (bijna 200 meer). Opvallend hoog was de 1100 euro die werd betaald voor een bay-dun van 97
cm, die voor dit bedrag naar Duitsland gaat. Een zwarte kroonmerrie ging voor 400 naar België en
was daarmee de laagste in deze groep. Bij de grote maat werden 4 van de 6 merries gegund. Daarbij
was de in tuig getoonde 6 jarige zwartbonte de duurste met 1100 euro, zij gaat naar Frankrijk. De
andere zwartbonte ging voor 950 naar Noord-Holland.
Van de 45 naar het buitenland verkochte merries gaan er 6 naar Denemarken, 16 naar Duitsland, 1
naar Zweden, 4 naar Oostenrijk, 6 naar Frankrijk en 12 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 10de editie. We hopen dat de positieve
lijn doorzet.
SUCCESFULL
9TH SHETLAND SELECT SALE IN LIESSEL (nl)
The 9th edition of the Shetland Select sale on Octobre 27th in Liessel (Holland) went quite succesfull.
With much enthousiasm and very good prices and many visitors and buyers the positive line was
continued. The prices varied a lot. In total 115 ponies came in the auction, 32 more than last year.
The auction however lasted only half an hour longer, due to higher starting prices and bids of 50 in
stead of 25 and screens with the live prices. From the 117 applicants 115 were in the auction, 2 were
not due to veterinary problems. From the 115 finally 96 were sold, of which 45 outside the
Netherlands. The highest absolute amount thusfar. Six were exported to Danmark, 4 to Austria, 16 to
Germany, 12 to Belgium and 1 to Sweden. The total received amount was € 62.250 and the average
price was 744, a little below 2017.
From the 18 foals 16 were sold fora n average price of 334, quite lower than 2017 and 2016. The 16
sold foals gathered an amount of 5350. There were no real high prices, a cremmelo was the most
expensive with € 550 and a chestnut filly with € 150 the lowest. From the 16 5 were sold to Belgium
and 11 remained in the Netherlands. From the 17 one year old, 13 were sold and 1 was veterinary
not acceptable. The average price was fort his group also lower than last year (511 against 710), but
in 2017 the highest of the auction was very much influencing the average price. Tthe 2 most
expensive were € 850 for a bay mini for France and a buckskin mini for Germany. The 17 2 years old
had the lowest share sold with only 9 but the highest average, 983 euro against 673 last year. The

prices fort he 8 not sold were also very reasonable. The two highest of the auction 2018 were also in
this group with both € 2100. A bay and white mini was sold to France fort his price and a bay/
buckskin coloured Junior Champion to Danmark fort he same price. The lowest price was still quite
high with € 450 for a chestnut mini.
The adult mini mares were the biggeset group and the results were very good. 31 out of 34 were
sold, a very good share. The most expensive were 2 mares for each 2000 euro. One of the last in the
auction a small 4 year old palomino was sold for 2000 to France and a mushroom bald crown mare
reached the high price for his age of also 2000 euro and went to Danmark. No less than 7 more adult
mini’s ended above 1000 euro. The lowest price was 300 for a 3 year old black. The approved stallion
and the carriage were not sold.
The adult mares small size did much better than earlier years and srtiking more mares were exported
in this group. 12 out of 13 were sold and the vaerage was 529, lower than in 2017 but there were
much more and not very low prices as before. For 900 the strawberry roan with 1st premium moved
tot he provence of Zeeland in the Netherlands. The lowest price was 350 euro, much higher than the
lowest price in earlier editions.
The middle size 6 out of 7 were sold for an average of 683, almost 200 more than last year. A very
high price was reached for a 5 year old bay dun, 1100 euro went to Germany. The lowest price was
for a black one, that went for 400 to Belgium. The large size had only 6 in auction , 4 were sold. Two
piebalds were in the laed. One of 1100 euro, which was shown driven, for France and the othe one
for 950 remained in the country.
In 2019 we have our 10the EDITION, you can already note down 26 Octobre 2019.

