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1. Inleiding 
 

Bij de honingkeuring 2009 zullen de zelfde condities en voorwaarden gehanteerd worden als 

vorig jaar. Dit omdat er een onrechtvaardigheid gevoeld werd bij de toekenning van de 

wisselbeker op basis van het suikergehalte. Van nature is het suikergehalte bij sommige 

soorten immers lager. 

Bovendien hoopt de organisatie door deze opzet het inzenden van meerdere nummers per 

deelnemer te stimuleren. Er is dus geen maximum aan het aantal in te dienen producten ter 

keuring. Deze regels zijn in 2007 met succes voor het eerst toegepast. Van alle deelnemers 

wordt verwacht dat zij deze regels onderschrijven. 

 

 

2. Indeling klassen en omschrijving t.b.v. de keuring 
 

Keuring zal plaats vinden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Bijenhouders 

Vereniging.  

In aanvulling en afwijking van het keuringsreglement zoals dat door de NBV gehanteerd 

wordt en waarbij de producten in 15 klassen verdeeld echter het volgende: 

 

Alle bijen en imkerproducten zijn in 5 klassen ingedeeld. Per klasse zal slechts een winnaar 

vastgesteld worden bij een minimum van drie inzendingen. De keuringscommissie kan 

besluiten tot samenvoeging van klassen. 

Bij het toekennen van de maximale score in de klasse 1 en 4 is de uiteindelijke winnaar de 

inzender met het hoogste percentage suiker. 

 

Klasse 1:  

-Vloeibare honing 

 

Toelichting: per inzender kunnen meerdere series ingeleverd worden. Te denken valt aan 

series honing van verschillende botanische of regionale afkomst.  

Overigens kunnen per inzender meerdere series ingeleverd worden MITS er aantoonbare 

verschillen zijn. Dat wil zeggen dat er nadrukkelijk sprake moet zijn van verschillende parijen 

honing. 

Vb: Linde-, koolzaad-, fruitbloesem- en bloemenhoning.   

,  

Klasse 2 

-kristaliserende honing 

-gekristaliseerde honing 



-creme honing 

 

Toelichting: Evenals bij klasse 1 kunnen per inzender  meerdere series ingeleverd worden. Te 

denken valt aan series honing van verschillende botanische of regionale afkomst. De 

verschillen per serie dienen ook hier aantoonbaar aanwezig te zijn 

 

Klasse 3 

-raat- en brokhoning  

-honingsecties en ramen 

 

Klasse 4 

-heide honing 

-heidemelange 

Toelichting: per inzender kunnen meerdere series ingeleverd worden MITS er aantoonbare 

verschillen zijn. Dat wil zeggen dat er nadrukkelijk sprake moet zijn van verschillende parijen 

honing. 

In het geval van heidemelange dient dit bij inname reeds gemeld te zijn. 

 

Klasse 5 

-was 

-mede 

-korven 

-overige bijenproducten 

 

In geval van twijfel over klassenindeling van een product beslist de keurmeester(s) 

 

3. Deelname 
Inzenden bij de keuring is slechts voorbehouden aan leden en donateurs van de Vereniging tot 

bevordering der Bijenteelt in Nederland  Laren/Blaricum en leden van de ABTB afdeling 

Laren/Blaricum. 

 

4. Eindwinnaar 
 

In alle klassen zijn per product maximaal 10 punten toe te kennen. 

De winnaar van de Bep Vos beker is degene die het meeste aantal malen een inzending met de 

maximale score toegekend heeft gekregen. 

In geval van meerdere inzenders met gelijk aantal maximale scores zal de inzender met het 

hoogste suikerpercentage de winnaar zijn. 

De winnaar van de wisselbeker mag de beker tot de volgende keuring in zijn bezit  houden en 

is verplicht deze weer ter beschikking te stellen. 

Diegene die de beker in vijf opeenvolgende jaren weet te winnen mag de wissel beker 

behouden 
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