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 Een veiling is een soort grote markt waar allerlei goederen 
verhandeld worden. 
Het is niet de markt op het marktplein in een dorp of stad. 
Een veiling is ook het gebouw waar gehandeld wordt. 
 
Er zijn allerlei soorten veilingen. Zo zijn er groente- en fruit-
veilingen, bloemenveilingen, visveilingen (visafslag), eier-
veilingen (eiermijn) en kunstveilingen. 
 
Op alle veilingen komen kopers. Zij willen goederen kopen. 
Dat kan op de veiling, maar er zijn wel regels en afspraken. 
Je leest er meer over in dit boek. Je leest precies hoe bjj-
voorbeeld bloemen van de bloemkweker via 
de veiling bij de bloemist terecht komen. 
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De bloemenkweker 
Wim kweekt rozen. Zijn kas staat er vol mee. 
De rozen zijn klaar om geoogst te worden. 
Wim gaat de rozen allemaal verkopen. 
Zo verdient hij zijn geld. 
Hij verkoopt die rozen niet zelf. 
Na het oogsten gaat de hele partij rozen naar de 
veiling.  
Daar worden de rozen verkocht. 
Wim hoeft er niet bij te zijn. 
Een vrachtauto brengt de rozen naar de veiling. 
In de vrachtauto is het koel.  
Zo blijven de rozen vers. 



 

Bloemen, bloemen en nog eens bloemen 
Bij de veiling worden de rozen uitgeladen. 
Het is al een enorme drukte in de veiling. 
Overal staan wagentjes vol bloemen. 
Wims rozen worden in een koele ruimte 
bewaard. 

Keuren 
Alle bloemen en planten worden eerst ge-
keurd. 
De keurmeester bekijkt de bloemen goed. 
Zijn ze vers? Zijn ze beschadigd? Zitten er 
beestjes op? 
De bloemen krijgen een letter en een 
cijfer: A1, A2, B1 en B2. 
A1 zijn de beste bloemen en B2 de minst  

mooie bloemen. 



 

Op weg 
Wagentjes rijden af en aan. Het lijken wel trein-
tjes. 
Ook de rozen van Wim gaan op zo’n treintje. 
Ze gaan naar een speciale ruimte toe. 
Het is de afmijnzaal. 

De afmijnzaal 
In de afmijnzaal hangen grote klokken 
tegen de muur. 
Er staan bloemen onder. 
Aan de andere kant is een tribune. 
Het zit er vol mensen. 
Het zijn bloemisten en inkopers. 
Zij zitten daar om bloemen te kopen. 



Het veilen van de bloemen 
In de afmijnzaal worden de bloemen geveild. 
Bij elke klok hoort een veilingmeester. Hij ziet de 
letter en cijfer bij de partij rozen van Wim. 
Het zijn mooie rozen. Er hangt een bordje A1 bij. 
De veilingmeester bepaalt de beginprijs van de 
bloemen. 
Die prijs kunnen alle kopers in de zaal goed zien op 
de veilingklok. 
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De veilingklok 
De klok start met de hoogste prijs. Daarna gaat de prijs lang-
zaam zakken. Je kunt dat zien aan het lichtje (1), maar ook aan 
de cijfers in het midden (2). 
De prijs daalt en daalt. Op de tribune drukt een koper op een 
knop op zijn tafel. De klok stopt. In het midden staat de prijs. 
Dat is de prijs die de koper voor de rozen van Wim betaalt. 
Wim betaalt de veiling voor al  
het werk dat ze gedaan hebben. 



Kopen op afstand 
Veel kopers komen niet naar de veiling. Ze kopen de 
bloemen via internet op de computer. 
Ze zien de bloemen op hun computer. 
Ook zien ze de klok op de computer. Ze kunnen via 
de computer de klok laten stoppen. Ze hebben dan 
de bloemen op afstand gekocht. 
Deze manier van 
veilen gebeurt 
steeds meer. 

Buitenland 
De meeste bloemen op de veiling gaan 
naar het buitenland.  
Van elke 100 bloemen gaan er maar liefst 
80 de grens over. 
De bloemen gaan naar Duitsland, Enge-
land, België en Frankrijk.   



Groenteveiling 
De groenteveiling veilt groenten. Soms samen met fruit. 
Ook hier vind je groenteboeren als koper. Maar ook 
grote bedrijven die 
groenten nodig heb-
ben in hun producten. 
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Fruitveiling 
Op een fruitveiling gebeurt precies hetzelfde als 
op een bloemenveiling. Alles is hetzelfde, alleen 
is er fruit. 
De kopers zijn groenteboeren, inkopers voor su-
permarkten, maar ook inkopers voor jam-
fabrieken. 
Groenteboeren kopen kleine partijen, maar een 
inkoper voor een jamfabriek zoekt juist 
grote partijen fruit. 



 Visafslag 
Een veiling voor vis heet  een visaf-
slag. 
Alles wat eetbaar is uit de zee wordt 
hier geveild. Er zijn verschillende vis-
afslagen in Nederland. 
De ene visafslag veilt alleen mos-
selen. Weer een andere alleen gar-
nalen. 
De grootste visafslag vind je in Urk. 
Hier worden vooral platvissen, zoals 
tong en schol, maar ook kabeljauw 
geveild. 
De naam van de veiling is misschien 
anders, maar er gebeurt hetzelfde als 
op de bloemenveiling. 
De kopers zijn vishandelaren en grote 
bedrijven die vis in hun producten 
stoppen. 

Urk 
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 Uniek 
De kunstveiling is een bijzondere veiling. 
Er worden geen grote partijen verkocht, 
zoals op een bloemenveiling. 
Er worden spullen geveild die uniek zijn. 
Het zijn spullen, waarvan er vaak maar 
één bestaat die er zo uitziet. 
Op de kunstveiling worden schilderijen, 
beelden, prenten, sieraden, serviezen, 
bijzondere postzegels, schalen of klok-
ken geveild. 
Vaak zijn de voorwerpen antiek.  
Daardoor zijn ze veel waard. 
Soms is het een voorwerp van een be-
roemd iemand van vroeger. Het kan een 
bril, een hoed , een pen of een brief zijn. 
Kortom alles wat echt bijzonder is, wordt 
op deze veiling geveild. 



Taxeren 
Van elk voorwerp wordt vooraf de prijs 
bepaald. Dat noem je taxeren.  
Het is de startprijs bij de veiling. 
Kopers 
Ook kunnen kopers van tevoren de voor-
werpen in het echt bekijken of in een 
boek. Deze kopers zijn vaak verzamelaars 
van kunst en antiek. Maar het kan ook een 
directeur van een museum zijn. 
Bieden 
Tijdens de veiling noemt de veilingmeester 
de prijs van het voorwerp. De kopers kun-
nen bieden. Ze steken een hand of bordje 
omhoog. Dat betekent: Ik wil het voorwerp 
kopen. De prijs wordt steeds hoger. 
De koper die het meeste geld biedt, wordt 
de bezitter van het unieke voorwerp.  
De veiingmeester slaat met een houten 
hamer op een plankje en roept: Verkocht. 
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Mijn 
Heel vroeger was er geen klok op de veiling.  
De zaal zat vol kopers. Als iemand de partij groente 
wilde hebben, stak hij zijn hand op en riep : Mijn! 
Het betekende: Het is van mij.  Daarom heet die 
veilingruimte nog steeds de afmijnzaal. 

Doorgedraaid 
Je weet dat op een veilingklok de prijs steeds lager wordt.  
Je denkt natuurijk: Een koper wacht gewoon tot die klok bijna 
aan het eind is en dan druk ik op de knop. 
Maar zo werkt het niet. De veilingmeester heeft een mini-
mumprijs bepaald. Dat is de laagste prijs. Die prijs weet alleen 
de veilingmeester. Als de klok die prijs passeert, stopt de ver-
koop. Je zegt dan: Die partij bloemen of dat fruit  is door-
gedraaid. Soms wordt doorgedraaide groente en fruit aan voed-
selbanken gegeven. Daar wordt het weggegeven aan mensen 
die moeite hebben om aan een goede maaltijd te komen. 

 

Mijn! 



Bloemenveiling Aalsmeer 
In Aalsmeer vind je de grootste bloemenveiling 
van de wereld. Er worden op normale dagen on-
geveer 20 miljoen bloemen  en 2 ½ miljoen 
planten geveild. 
Er werken ruim 2000 mensen in en rond deze 
veiling. 
De veiling heeft  een oppervlakte van 120 voet-
balvelden. 

 Waarde 
De Nederlandse schilder Vincent van Gogh stierf in 
armoede. Niemand wilde zijn schilderijen kopen.  
Hij verkocht één schilderij tijdens zijn leven.  
Soms betaalde hij de huur met een schilderij. 
Nu zijn de schilderijen van van Gogh onbetaalbaar. 
Het schilderij hiernaast werd in 1990 voor 82 ½ 
miljoen Amerikaanse dollars geveild op een kunstveiling. 
Zo zie je dat de waarde van een schilderij na ruim 100 
jaar erg kan veranderen. 
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Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-veiling/#q=veiling  

Het klokhuis: Veiling 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-veiling/#q=veiling
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-veiling/#q=veiling
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiling 
http://en.wikipedia.org/wiki/Auction 
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