
  

 

Biedt u ook mee op het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in 2017? 

 

Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2017 

Het haringseizoen start in 2017 officieel op woensdag 14 juni. Deze start wordt voorafgegaan door de  

veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe op DINSDAG 13 juni 2017 om 14.00 uur in de Visaf-

slag Scheveningen. Traditiegetrouw keurt een gekwalificeerd proefpanel de nieuwe haring, waarna 

het eerste vaatje wordt geveild en de opbrengst wordt gedoneerd aan een goed doel. 

 

Een paar ton media-exposure met het eerste tonnetje 

Ruim 30 jaar lang is de veiling een aantrekkelijk evenement voor pers. Vooraanstaande landelijke en 

regionale RTV zenders en grote dagbladen zijn aanwezig. Dit leidt tot uitgebreide verslaggeving van 

het evenement, variërend van aandacht tijdens het tv-journaal tot uitgebreide nieuwsberichten in di-

verse media. De koper van het eerste vaatje wordt uiteraard in deze uitingen genoemd, wat afgelo-

pen jaren een landelijke media-exposure met een waarde van een paar ton vertegenwoordigde! Dit 

betrof niet alleen exposure via landelijke tv, radio en print, ook online media besteden hier veel aan-

dacht aan. 

 

Amerikaanse veiling 

Het is een veel voorkomende misvatting dat de koper van het eerste vaatje het eindbedrag van de 

veiling betaalt. De veiling wordt traditiegetrouw op de zogenaamde Amerikaanse wijze van verkoop 

geveild. Dit houdt in dat door alle bieders kleinere bedragen vanaf € 100,-- geboden kunnen worden. 

Alle bedragen bij elkaar opgeteld leveren uiteindelijk een hoog eindbedrag op. Elke bieder kan meer-

dere malen een bod doen, waarbij per bieder de bedragen opgeteld worden en elk geboden bedrag 

ook betaald moet worden. De bieder die als laatste een bod heeft uitgebracht voor de slag van de 

hamer, is de uiteindelijke koper van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor het totaal aan biedingen 

die hij heeft geboden. Voordeel van deze wijze van verkoop is dat met vele bieders tezamen een 

aanzienlijke opbrengst binnengehaald kan worden voor het goede doel. 

 

Voorbeeld Amerikaanse wijze van bieden 

Bieder A biedt € 250,-- Bieder A betaalt € 250,-- totale opbrengst veiling is €    250,-- 

Bieder B biedt € 750,-- Bieder B betaalt € 750,-- totale opbrengst veiling is € 1.000,-- 

Bieder C biedt € 750,-- Bieder C betaalt € 750,-- totale opbrengst veiling is € 1.750,-- 

Bieder A biedt nog eens € 250,-- Bieder A betaalt nu nog eens € 250,-- totale opbrengst veiling is € 

2.000,-- 

Wanneer op dit moment niemand meer een bod uitbrengt, dan is het vaatje voor € 500,-- voor bieder 

A. In het totaal is dan voor het goede doel € 2.000,-- opgehaald. 
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Goed doel 

Onder het motto ‘echte maatjes laten liefste wensen uitkomen’, gaat de opbrengst van de veiling dit jaar 

naar Make-A-Wish Nederland. De presentatie van het evenement wordt verzorgt door Wendy van Dijk, 

als ambassadeur van dit goede doel.  

Make-A-Wish Nederland houdt zich dagelijks bezig met het vervullen van de allerliefste wens van kin-

deren met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte. Zelf heeft de stichting ook een grote wens: 

een ‘Wish-on-Wheels’. Dit is een speciale bus, uitgerust met alle materialen die zintuigen activeren, zo-

als een waterbed, lichtjes en muziek. Deze bus is  bedoeld om kinderen, met een beleving jonger dan 

drie jaar en een levensbedreigende ziekte, een geluksmoment te bezorgen. Door hen te kunnen bezoe-

ken met deze bus, kunnen we kind en gezin een onvergetelijke beleving geven door hen in een veilige 

omgeving te laten genieten.  

Bieders bedankt! 

Na afloop van de veiling maken wij een video compilatie van de middag waarin we tevens alle bieders 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage: http://bit.ly/2mKTlsY 

Een greep uit  de media: 
RTL4   http://bit.ly/2mo2ZGr 
RTL4   http://bit.ly/2n8YfDn 
Omroep West http://bit.ly/2nZsNoQ 
RTV Oost  http://bit.ly/2nvlcBG 
RTV Utrecht http://bit.ly/2nZgOHM 
Radio 1 http://bit.ly/2mo7pgs 
Den Haag FM http://bit.ly/2mo4vZu 
RADIO 3  http://bit.ly/2nhByh5 
Nu.nl   http://bit.ly/1PtvLZM 
Linda Nieuws http://bit.ly/2mKNwf1 
AD.nl  http://bit.ly/2n2YJJD 
Telegraaf http://bit.ly/2nvz8fd 
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