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26e Nederlandse Rondhoutveiling

Geachte heer/mevrouw,
Komend jaar organiseren we voor de 26e keer de Nederlandse Rondhoutveiling. Door de
maatregelen rond Covid-19 hebben we het afgelopen jaar voor het eerst een online veiling
georganiseerd. Dat is gelukkig goed bevallen. Voor de komende editie, op zaterdag 26 februari
2022, hopen we een hybride veiling te kunnen houden.
Hybride veiling
Dat betekent dat we een beperkt aantal mensen (bieders) op locatie in Velp kunnen ontvangen, en
dat alle bieders in ieder geval online terecht kunnen om mee te bieden.
We starten net als andere jaren om 11.30 uur. Alexander Pechtold heeft zich weer beschikbaar
gesteld als veilingmeester.
Kavels
We verwachten dat we tijdens de Rondhoutveiling ruim 700 m³ hout aan mogen bieden. Dat zal
vooral loofhout zijn zoals inlandse eik, acacia en iep. Ook dit jaar hebben we weer wat bijzondere
soorten, zoals slangeden, jeneverbes en honingboom.
Deelname en registratie/biednummer
U kunt zich aanmelden door bijgevoegd antwoordformulier naar ons terug te sturen, bij voorkeur
per e-mail. Voorafgaand aan de veiling ontvangt u dan meer informatie over het registratie- en
biedproces en de eventuele mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn (als de maatregelen dat
toelaten). Op het formulier kunt u alvast aangeven of u live wilt meebieden (onder voorbehoud), of
online. In de zaal kunt u meebieden met een persoonlijk biednummer die u vooraf wordt
toegestuurd. Voor online meebieden is registratie vooraf noodzakelijk.
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Veilingcatalogus
U kunt via het antwoordformulier ook een veilingcatalogus bestellen, zowel digitaal als op papier.
Een digitale catalogus is gratis. Wilt u een papieren versie van de catalogus ontvangen, dan
bedragen de kosten € 15,00 inclusief porto- en verzendkosten. Graag op het antwoordformulier
uw keuze kenbaar maken.
De papieren catalogus ontvangt u uiterlijk twee weken voor aanvang van de Rondhoutveiling.
Biednummers worden dan ook meegestuurd. De digitale catalogus zal vanaf dat moment, in ieder
geval vanaf 9 februari, ook via onze website www.bosgroepen.nl/rondhoutveiling beschikbaar zijn.
Wanneer u een biednummer aanvraagt, maar gebruik maakt van de digitale catalogus, zullen wij
het biednummer per post aan u versturen.
Bezichtiging kavels
Het hout is in aanloop naar de veiling weer te bezichtigen op de kavelplaats in Schaarsbergen. De
kijkdagen voor de Rondhoutveiling zijn:
• Zaterdag 12 februari t/m vrijdag 25 februari 2022:

08.00 uur – 17.00 uur

• Zaterdag 26 februari 2022:
08.00 uur – 11.00 uur
Tijdens de kijkdagen is het hout vrij te bezichtigen. U kunt het hout bezichtigen op de “Rolbaan”
aan de Koningsweg 17c te Schaarsbergen. Houdt u zich bij het bezichtigen van het hout aan de
geldende voorschriften.
Het is dit jaar ook weer mogelijk om te adverteren in de veilingcatalogus. Heeft u hier
belangstelling voor, dan kunt u dit aangeven op het antwoordformulier. In verband met het
drukken van de catalogus ontvangen wij dan graag uiterlijk 1 februari 2022 uw advertentie.
Het laatste nieuws rond de veiling kunt u terugvinden op www.bosgroepen.nl/rondhoutveiling of
via de speciale Facebookpagina van ‘De Nederlandse Rondhoutveiling’.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Nederlandse Rondhoutveiling

Pieter Westerhof
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