
 

 

Beste imkervriend(inn)en, 

 

 

De jaarlijkse honingkeuring staat weer voor de deur. 

Aangezien er nog steeds kleine onvolkomenheden worden gemaakt, die resulteren in een 

puntenaftrek, geven wij jullie een paar puntjes waar met een kleine moeite opgelet kan 

worden: 

- de te keuren honing dient aangeleverd te worden in series van drie(3) potten, waarvan 

één pot voorzien dient te worden van een etiket, van de twee resterende potten wordt 

er een (1) door de keurmeester gekeurd.   

- Het etiket moet in het midden en vooral recht op de pot geplakt worden, zonder 

rimpels. 

- Op het etiket moet ten minste vermeld staan: 

-     Naam en adres van de imker 

-     Ten minste houdbaar tot,( dus de volledige tekst) 

-     Nederlandse honing (dus niet van de Nederlandse imker) 

-     Produktie code 

-     Inhoud bv. 450 gr. 

- Op het etiket mag vermeld worden: 

-     Een nadere aanduiding van welke soort honing, zoals lek-, raat-, brok-, bloemen-, 

-     lente-, of zomerhoning. 

-     De geografische herkomst,  mits de honing uitsluitend uit de betreffende streek 

-     komt.  

- Breng een eenheid in de potten, met neutrale deksels, geen afbeeldingen of teksten op 

de deksels, dus geen gebruikte deksels. 

- De potten goed afvullen, hoe voller de pot, des te minder kans op vuiltjes in de hals 

van de pot, men krijgt alleen aftrekpunten voor te weinig honing in de pot, maar nooit 

voor te volle pot. De potten moeten op gelijk niveau gevuld worden. 

- Geen potten gebruiken waarin sterk ruikende of zure waren hebben gezeten 

- De potten zorgvuldig afvullen, zonder insluiting van lucht. De potten kunnen het beste 

onder een hoek van 45 graden worden gevuld, hierdoor wordt schuimvorming 

verkomen. 

- Vul de potten die voor de keuring  bestemd zijn uit het midden van het vat, immers in 

het midden is de honing het zuiverst, onder- en bovenin zijn er vaak vuiltjes e.d. 

- Wrijf de potten voor de inlevering nog even met een schone doek schoon, dus geen 

honingresten e.d. 

- Tenslotte, neem wat schone deksels mee, en verwissel ze bij de inlevering. 

- Neem voor de houdbaarheid  voor alle zekerheid 1 jaar. 

 

Wij hopen met  het verstrekken van deze tips een aantal potten honing te keuren van 100 

punten. 

 

 

De Keurmeesters. 

 


