
  

 

Biedt u ook mee op het eerste vaatje Hollandse Nieuwe in 2018 

Veiling eerste vaatje Hollandse Nieuwe 2018 

Het haringseizoen start in 2018 officieel op woensdag 13 juni. Deze start wordt voorafgegaan door de  

veiling van het eerste vaatje Hollandse Nieuwe op DINSDAG 12 juni 2018 om 14.00 uur in de Visafslag Scheve-

ningen. 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 dertig jaar lang is de veiling een aantrekkelijk evenement voor pers. Vooraanstaande landelijke en regio-

nale 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 diverse media. De koper van 

het eerste vaatje wordt uiteraard in deze uitingen genoemd, wat afgelopen 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 aandacht aan. 

Amerikaanse veiling 

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

taalt! De veiling wordt traditiegetrouw op de zogenaamde Amerikaanse wijze van verkoop geveild. Dit houdt 

in dat door alle bieders kleinere bedragen vanaf € 250,-- geboden kunnen worden. Alle bedragen bij elkaar 

opgeteld leveren uiteindelijk een hoog eindbedrag op. Elke bieder kan meerdere 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 

De opbrengst van de veiling dit jaar naar St. Hulphond Nederland. De presentatie van het evenement wordt ver-

zorgt door Anouk Smulders, als ambassadeur van dit goede doel, terwijl Frits Wester, eveneens ambassadeur, de 

veilinghamer hanteert. Gezamenlijk gaan het Nederlands Visbureau en Hulphond Nederland zich inzetten voor 

het therapie- en coaching programma voor kinderen. De honden van Hulphond Nederland worden van oudsher 

opgeleid als steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of posttraumatische stress-

stoornis (PTSS). Zo helpen hulphonden jaarlijks honderden mensen én hun families aan een betere kwaliteit van 

leven. Maar ook jongeren met gedrag- of emotionele problemen, psychiatrische problematiek, ontwikkelings-

stoornissen blijken gebaat bij de inzet van hulphonden als trouw maatje. In samenwerking met diverse jeugd-

zorgcentra biedt Hulphond Nederland  een uniek therapie- en coaching programma waarbij ervaren therapeuten 

speciaal opgeleide therapie-hulphonden inzetten om deze jongeren meer zelfvertrouwen te laten opbouwen en 

hun zelfbeeld te versterken. Met de opbrengst van de veiling kunnen meer therapiehonden worden opgeleid en 

waarmee Hollandse nieuwe zich een trouw maatje toont!  

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. 


