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Vereniging tot Bevordering 

der Bijenteelt in Nederland 

Laren/Blaricum 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inleiding 
 

Met ingang van de honingkeuring 2011 zullen enkele veranderingen en aanpassingen plaats 

vinden. 

 

De vereniging vindt het van belang dat zo veel mogelijk imkers gebruik kunnen maken van de 

keuringsmogelijkheden. Uitgangspunt van de keuring blijft de stimulans om een zo perfect 

mogelijk product aan te bieden. Honing is een natuurlijk product, van hoge kwaliteit en 

gezond en verdient aandacht bij oogsten, verwerking en aanbieding. 

In dit reglement wordt de opzet en de werkwijze van de keuring uiteen gezet en wordt bepaald 

hoe de toekenning van de Bep Vos wisselbeker plaats vindt. Van alle deelnemers wordt 

uiteraard verwacht dat zij deze regels onderschrijven. 

 

Samenvattend komt de wijziging/aanpassing er op neer dat de bestaande prijzen en 

categorieën blijven bestaan en worden uitgebreid met een tweetal extra prijzen: de 

publieksprijs voor de lekkerste honing en een prijs voor de deelnemer met het meeste aantal 

inzendingen. De Bep Vos wisselbeker blijft ook uitgereikt maar bij de winnaar daarvan zal 

ook de smaak van invloed zijn. 

 

Hopelijk zullen velen door deze opzet gestimuleerd worden om (weer) deel te nemen.  

 

2. Keuring en keurmeesters 
  

De keuring vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Vereniging tot Bevordering der 

Bijenteelt in Nederland Laren-Blaricum (VBBN Laren-Blaricum). De keuring zal bij 

voorkeur georganiseerd worden in begin november als alle honing en bijenproducten van het 

afgelopen bijenseizoen verwerkt zijn. 

 De producten worden gekeurd door een keuringscommissie die bestaat uit minimaal twee 

door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gecertificeerde keurmeesters. De 

keuringscommissie kan aangevuld worden met een of meerdere assistenten 

 

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. 

Ingezonden kunnen slechts worden producten gewonnen in het voorafgaande bijenseizoen. 

Uitzondering hierop vormen de producten korven, was en mede. 
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Bij deelname en inschrijving krijgt ieder item een anoniem keuringsnummer. Per 

ingeschreven item dient € 1,- inschrijvingsgeld betaald te worden. 

 

 

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

Bij de beoordeling zullen de eisen en normen zoals vastgelegd door de landelijke vereniging 

gebruikt worden. In de bijlage enige informatie m.b.t. de suikerpercentages en de etikettering. 

Op de site van de NBV en de VBBN zijn de complete reglementen als ook het honingbesluit 

terug te vinden. 

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

waarbij de producten in 15 klassen verdeeld wordt, 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  aan meerdere inzenders is de 

uiteindelijke winnaar de inzender met het hoogste smaakbeoordeling.(zie onder 5) 

 

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 

-kristalliserende honing 

-gekristalliseerde honing 

-crème 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. 
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Klasse 5 

-was 

-mede 

-korven 

-overige bijenproducten 

 

In geval van twijfel over klassenindeling van een product beslist de keuringscommissie. 

 

 

5. De lekkerste honing 

 
De eisen en normen van de NBV die hierboven beschreven zijn geven een zoveel mogelijk 

objectief beeld van de ingeleverde producten. Deze vormen de basis voor de toegekende 

prijzen. 

Een belangrijk aspect is echter niet meegewogen en dat is de smaak. Nu valt over smaak niet 

te twisten maar er is wel een honing aan te wijzen die “de meeste mensen”  het lekkerste 

vinden. 

In een blinde proef wordt ook alle ingeleverde honing beoordeeld op smaak. Ook de aller 

lekkerste honing krijgt een prijs toegekend. Bovendien is het oordeel m.b.t. de smaak ook 

doorslaggevend bij de toekenning van de Bep Vos wisselbeker in geval van meerdere 

inzenders met de maximale eindscore. 

 

 

6. Prijzen en eindwinnaar 
 

In totaal zijn er maximaal 8 prijzen uit te reiken. Dat zijn de volgende: 

 

5 categorie prijzen, t.w. 

 

Klasse 1:  

-Vloeibare honing  

 

Klasse 2 

-kristalliserende honing 

-gekristalliseerde honing 

-crème honing 

 

Klasse 3 

-raat- en brokhoning  

-honingsecties en ramen 

 

Klasse 4 

-heide honing 

-heidemelange 

 

Klasse 5 

-was 

-mede 

-korven 

-overige bijenproducten 
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De publieksprijs  

-De honing met de hoogste smaakwaardering (zie onder 5) 

 

De inzendersprijs 

-De deelnemer met het hoogste aantal (gekeurde) items in alle klassen. 

 

De Bep Vos Wisselbeker 

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

De winnaar van de Bep Vos beker is degene die de hoogste gemiddelde score heeft behaald 

over alle ingeleverde items in de klassen 1 t/m 4. 

In geval van meerdere inzenders met gelijke gemiddelde scores zal de inzender met de 

hoogste beoordeling in de smaaktest de winnaar van de wisselbeker 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 

 
 

7. Tot slot 
 

In alle zaken waar dit reglement niet in voorziet worden zal de keuringscommissie een 

beslissing nemen. Het bestuur van de VBBN Laren-Blaricum hoopt dat deze enigszins 

aangepaste opzet een reden zal zijn voor veel imkers om weer deel te gaan nemen. 

 

 

 

Laren, 29 oktober 2008  


