Vierde Shetland Select Sale met sfeer en kwaliteit
De 4de editie van de Shetland pony Select Sale kan zeker als een succesvolle in de boeken.
Allereerst was er al de overweldigende belangstelling aan verkopers zijde, het hoogste
aantal aanmeldingen tot nu toe en met 114 geselecteerden, bijna 30 meer dan vorig jaar.
Dan op de veiling, er was veel sfeer en er werd vaak zeer enthousiast geboden. Wederom
een zeer goed export resultaat en ook de prijzen, hoewel wisselend, kunnen de toets van de
huidige markt zeker doorstaan. Opvallend duur waren wederom de kleine kleurpony’s en
opmerkelijk was de enorme prijsstijging bij de grotere maat pony’s. De kleine bonten bleven
wat achter en de wat eenvoudigere minivosjes kwamen ook niet tot hoge prijzen. Het bleek
duidelijk tijdens de veiling dat gewilde pony’s behoorlijke biedrally’s en relatief hoge prijzen
opleverden en anderen nauwelijks aftrek vonden. De oudere merries boekten een resultaat
om dik in te lijsten!
In totaal waren 114 veilingnummers en 115 pony’s in de catalogus opgenomen. Uiteindelijk
bleven 3 pony’s afwezig en werden er 4 veterinair niet acceptabel bevonden. Er resteerden
107 veilingnummers en 108 pony’s. Daarvan werden er 87 verkocht en 21 teruggekocht door
de eigenaar. Van de 87 gaan er 36 de grens over. Overigens niet heel ver, 6 naar België en
8 naar Frankrijk en maar liefst 21 naar Duitsland. Het aandeel door de eigenaren
teruggekochte pony’s was vrijwel gelijk, maar iets hoger dan vorig jaar. Verder was er een
record in aantal buitenlandse kopers, vorig jaar werden er wel meer pony’s naar het
buitenland verkocht, maar grotendeels gingen die naar 1 eigenaar, nu waren er meer
verschillende buitenlandse kopers. Tot slot dus een verbetering van de gemiddelde prijzen
vergeleken met vorige edities, vergeleken bij vorige jaar van 439 naar 453.

Veulens
Bij de merrieveulens een wisselende start. Er waren 17 veulens aanwezig, daarvan werden
er 2 veterinair afgekeurd en 5 teruggekocht door de eigenaar, ondanks de soms zeer hoge
prijs die werd geboden. De 10 verkochten kwamen met 490 tot de hoogste gemiddelde prijs
ooit, daarvan gaan er 6 naar het buitenland. Daarbij een uitschieter, voor maar liefst 1500
euro ging een fraai klein isabel veulen naar een bekende Belgische fokstal. Zij bleek
uiteindelijk en zeer verassend ook de veilingtopper, ondanks de mooie prijzen bij de oudere
mini’s. Ook de fraai gefokte silverdun kwam met 850 op een mooie prijs. De
goedkoopst verkochten kwamen altijd nog op 200. Opmerkelijk was ook de hoge prijs die
door Frankrijk werd neergeteld voor een zwart merrieveulen, 375 euro. Bij de 6
hengstveulens werd op de enige grote maat niet geboden. De andere 5 wisselden alle 5 van
eigenaar, de gemiddelde prijs was 115 euro en ze bleven alle 5 in Nederland. Het betrof
mini’s met een aparte kleur. De duurste was de valkbonte witvoet met 200 euro, twee gingen
voor 50.

Jeugd
Bij de enters werden er 22 geselecteerd, 1 bleef afwezig en 2 waren veterinair nu niet
acceptabel. Van de 19 geveilden werden er 14 verkocht en 5 teruggekocht. Van de 14
gingen er 5 naar Duitsland, 1 naar België en bleven er 8 in Nederland. De gemiddelde prijs
was met 408 euro ruim 50 hoger dan vorig jaar. De hoogste prijs was 800 euro voor een
aparte palomino mini-enter, die bleef in Nederland. Voor 1 pony werd 1000 geboden, maar
dat was niet genoeg voor de eigenaar. De laagste prijs ging naar een minischimmel met 125.

De twenters vormden de moeilijkste groep. De groep was groot met 22 en kende een
wisselende kwaliteit. Zij kwamen dan ook als enige onder de gemiddelde prijs van vorig jaar
en ook in vergelijking met de veulens en enters ook lager uit met 309 euro voor de 14
verkochten gemiddeld, met 8 ook hier het hoogste aandeel niet verkochten. Echter een
kleinemaats zwartbonte was met 850 euro een positieve uitschieter, een andere
kleinemaatse dun werd voor 800 euro zelfs niet gegund. De laagste prijs was 70 euro. Vooral
de minivosjes scoorden matige prijzen. Twee grote zwarten deden het best met 425 en 450!
Ouderen
Bij de oudere minimerries door een paar zeer lage prijzen een gemiddelde prijs van ruim 50
euro onder 2012, maar met alle 24 verkocht en een gemiddelde van 575 euro een score om
mee thuis te komen. Zeker als je het aantal zeer mooie prijzen in de kopgroep ziet. Een
bekende kampioensmerrie scoorde met 1400 het hoogst maar er kwamen nog 3 pony’s op
1000 of hoger uit, een tweetal vosjes en een cream-dun. Was vorig jaar de laagste prijs 200,
nu bleven er drie onder steken. Een kroonmerrie met veulen bleef op 175, laagste prijs was
een vosje voor 150. Er gingen van de 24 een derde deel naar Duitsland en 2 naar België, 14
bleven in eigen land.
De grote maat kwam tot ongekende resultaten vergeleken met de voorgaande 3 edities. De
3 zwarten en de zwartbonte kwamen tot een gemiddelde van 762,50 euro. De duurste was
850 en de goedkoopste 650, beste prijzen. De 3 zwarten gaan naar Frankrijk en de
zwartbonte naar België. De middenmaat scoorde erg wisselend en kwam niet aan de 300
euro qua gemiddelde prijs. Twee werden niet verkocht, waarvan 1 toch aan 475 kwam, een
beste prijs voor een niet eens drachtige merrie. Zes vonden een nieuwe eigenaar, waarvan
er twee voor mooie prijzen naar enthousiaste Duitse fokkers gaan. De andere drie blijven in
Nederland, daarbij een 12 jarige preferente die met 600 de duurste was in deze klasse en
een evenoude 1e premievos die dragend van Zegmar voor slechts 150 euro van eigenaar
wisselde.
Alle 7 kleinemaats merries wisselden van eigenaar, en mooi resultaat. De gemiddelde prijs
was 254. Een 10-jarige schimmel kwam op 400 en een evenoude 1e premie zwarte op 150,
de rest eindigde rond het gemiddelde. Van deze groep gaat er 1 naar Duitsland, de rest blijft
in het land.
Tot slot werden ook de 3 goedgekeurde hengsten verkocht voor 1500 (de vosbonte
middenmaat); 1150 (de vos mini) en 475 (zwarte middenmaat). Allen blijven voor de
Nederlandse fokkerij behouden.
We hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen, voor opnieuw een geslaagde editie
van de Shetland Pony Select Sale. Dan alweer de 5e editie! Tot in 20014!
Vriendelijke groet,
Het bestuur

