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HET NIEUWE HARINGSEIZOEN

Een jaar met nieuwe kansen!

In een tijd vol onzekerheden lijkt één ding zeker:
de Nederlandse haringhandelaren gaan ervoor
zorgen dat het seizoen op 15 juni a.s. kan starten
met de verkoop van de Hollandse Nieuwe,
vangst 2022! Alles wordt in stelling gebracht voor

een mooie start van het nieuwe haringseizoen
mét een dag eerder een traditionele veiling van
het eerste vaatje Hollandse Nieuwe. Na twee
jaren pas op de plaats wordt de veiling vervolgd
in de visafslag Scheveningen.

Media-aandacht
over de komst van
de Hollandse Nieuwe

Veiling op 14 juni 2022.
PERSMOMENT

De opbrengst van de veiling naar
Stichting Ambulance Wens

Media-aandacht over de komst van de Hollandse
Nieuwe kan worden verwacht in de dagen,
voorafgaand aan de start van het seizoen. Het
Nederlands Visbureau verzorgt een reis voor de
Nederlandse en Vlaamse journalisten naar het
Noorse Kalvåg.
In dezelfde week zal een groep Duitse pers een
bezoek brengen aan het Deense Skagen om de
Oosterburen te informeren over de komst van
de ‘Höllandischer Matjes’.

Op dinsdag 14 juni organiseert het
nederlands visbureau de veiling van
het eerste vaatje hollandse nieuwe.

De opbrengst van de veiling gaat altijd naar een
Goed Doel. Het gekozen doel voor het jaar 2020
betrof Stichting Ambulance Wens. Noodgedwongen moest de veiling de laatste twee jaren
worden gecanceld en het goede doel wachten
op een herkansing. Laat dit jaar ‘drie maal is
scheepsrecht zijn’ en het doel worden verblijd
met een prachtige opbrengst.

Nicolette van Dam

De presentatie van de
veiling is dit jaar in handen
van Nicolette van Dam.
Zij zal zich, samen met
veilingmeester Paul Blees,
inzetten voor een succesvolle veiling.

Vanaf 15 juni, de dag na dit persmoment, is de
Hollandse Nieuwe weer overal in het land te koop.

KALVÅG

Laatste wensen in vervulling

Stichting Ambulance Wens Nederland is
een groep van 270 medisch geschoolde
vrijwilligers die dagelijks gratis laatste wensen
vervullen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale
patiënten met behulp van speciaal daarvoor
ontwikkelde ambulances.

SKAGE

N

Haring in nieuwe editie Visculinair
Vanzelfsprekend staat de Hollandse Nieuwe prominent in de zomeruitgave van het magazine Visculinair.
Bestel tijdig het nieuwe magazine via onze webshop. Neem 100 stuks of een veelvoud hiervan af, deel deze
uit in uw winkel en uw klant zal dit als attentie waarderen.

haring
promotie
materiaal

Op woensdag 15 juni start officieel de landelijke verkoop van
de Hollandse Nieuwe. U kunt uw klanten alvast informeren
over deze mooie traditie met het speciaal hiervoor ontwikkelde
promotiemateriaal, dat u kunt bestellen in de webshop van het
Nederlands Visbureau.
Bestel het promotiemateriaal via webshop-visbureau.nl.

Nederlands
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Nog 2 dagen, nog 1 dag, ze zijn
er weer!
Nederlanders brengen meer en meer tijd door
op internet. Daarom mag het online landschap
niet ontbreken in de communicatie met uw
klanten. Het Nederlands Visbureau heeft voor u
een aantal digitale promotie-uitingen beschikbaar om de start van het haringseizoen aan
te kondigen en daarna onder de aandacht te
blijven houden.

4. Poster culinair (40x60 cm)
5. A0 Poster culinair
(geschikt voor posterbord en abri)
(A0-formaat)

Via de beeldbank Flickr.nl van het Nederlands
Visbureau kunt u banners (gif), korte filmpjes
(mp4) en advertentieafbeeldingen downloaden
voor uw Facebookpagina, Instagram-account
en website. Van de bestanden zijn zogenaamde
aftel-varianten beschikbaar (nog twee dagen,
morgen zijn ze er weer, ze zijn er weer).

Eerste verkoop op
woensdag 15 juni!

Elk jaar opnieuw bepalen de haringgroot
handelaren met elkaar de startdatum van het
nieuwe seizoen Hollandse Nieuwe. Het is niet
alleen hét moment waarop de haring in het
voorjaar kwalitatief goed (vet) genoeg is om
te starten met de verwerking en het moment
waarop dan kan worden uitgeleverd aan de
vishandels in het land. Het is eveneens een

Het is van belang om deze
gezamenlijke seizoenstart
als vissector te koesteren.

Vlaggetjesdag
Hoe zit het nou ook al weer? Veelvuldig wordt
gevraagd naar de verschillende data die het
nieuwe seizoen Hollandse Nieuwe inluiden. De
eerste verkoopdag wordt jaarlijks bepaald. In
2022 is dit dus woensdag 15 juni. Daags ervoor,
dinsdag 14 juni, wordt de het eerste vaatje geveild op de visafslag van Scheveningen. Dit geldt
als een persevenement, opdat consumenten
weten dat de nieuwe haring de volgende dag
weer overal verkrijgbaar is. De eerste zaterdag,
volgend op deze start wordt Vlaggetjesdag gevierd in het havengebied van Scheveningen. Dit
festijn vindt plaats op 18 juni. (Vlaggetjesdag.com)

gezamenlijk gekozen startmoment, waardoor
een landelijke start kan worden gevierd waar
iedereen naar uitkijkt en dit als actualiteit
aanleiding is voor veel publiciteit in de media.
Een seizoenstart waarop men in andere
branches jaloers op is. Het is van belang om
deze gezamenlijke seizoenstart als vissector te
koesteren. Dit vereist het gemeenschappelijk
respecteren van de afgesproken startdatum!

Het merendeel van de consumenten
haalt zijn nieuws tegenwoordig van
online middelen als websites en social
media. Naast de Nederlandstalige versies
is ook de Duitstalige website actief:
(hollaendischer-)matjes.de
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit

Bieders

Het succes van de Veiling 1e vaatje Hollandse
Nieuwe is natuurlijk mede afhankelijk van
aanwezige bieders, die bijdragen aan een
mooie totaalopbrengst voor het goede doel.
Een ‘biederspakket’, waar bedrijven en organisaties worden uitgenodigd aanwezig te zijn
bij dit evenement, staat online op visbureau.nl
(nieuws/2022-03/veiling-eerste-vaatje-hollandse-nieuwe-2022). U wordt van harte uitgenodigd
te komen meebieden en ook uw netwerk hiertoe
te enthousiasmeren.

Blijf op de hoogte
Het Nederlands Visbureau houdt op verschillende
manieren contact met ondernemers in de
vissector. Blijf op de hoogte van wat we
doen om vis en de sector te promoten in
de breedste zin van het woord. Dat kan via
onze e-mailnieuwsbrief of via onze besloten
Facebookgroep voor visprofessionals. Word lid
van de Facebookgroep via: www.facebook.com/
groups/NedVisbureau en abonneer u op de
nieuwsbrief via de website visbureau.nl.
Facebook.com/visrecepten
Twitter.com/visrecepten
Youtube.com/NederlandsVisbureau

Online

Op onze Facebook- en Instagrampagina’s
‘Visrecepten’ plaatst het Nederlands Visbureau
het hele jaar door berichten, die door elke
visondernemer eenvoudig kunnen worden
gedeeld.

Een product met
een bijzonder
traditioneel karakter
Sinds 2016 draagt de Hollandse
Nieuwe het EU predicaat
‘Gegarandeerde Traditionele
Specialiteit. Daarmee staat
de Hollandse Nieuwe in
het rijtje van Serranoham,
Nederlandse boerenkaas en
Mozzarella. Gegarandeerde Traditionele Specialiteit betekent dat het product een bijzonder traditioneel karakter heeft vanwege de samenstelling
of bereidingswijze. De benamingen ‘Hollandse
maatjesharing’, ‘Hollandse Nieuwe’ en ‘Holländischer Matjes’ mogen uitsluitend worden gebruikt

Het product heeft
een bijzonder traditioneel
karakter.

Word nu lid

Word nu lid van de Facebookgroep via:
www.facebook.com/groups/NedVisbureau
flickr.com/beeldbank_visbureau
www.visrecepten.nl
www.visbureau.nl

voor het product dat in de periode van 1 mei van
het lopende kalenderjaar wordt gevangen en
vanaf de startdatum in datzelfde kalenderjaar tot
en met 30 september onder die benaming wordt
verkocht. Ná deze periode mag alleen de naam
‘Hollandse maatjesharing’ nog worden gevoerd.

colofon
Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Nederlands Visbureau
Visafslagweg 1
2583 DM Den Haag

t. 088 – 336 96 55
e. info@visbureau.nl
www.visbureau.nl
www.webshop-visbureau.nl

