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Honingkeuring VBBN Laren/Blaricum 2012 

 

Verslag door Johan Calis, namens de keurmeesters Leo van Dalen, Jan Verrier, Bart Vos 

 

Op maandagavond 19 november werd de jaarlijkse honingkeuring van de Vereniging tot 

Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum gehouden. Er waren 11 deelnemers 

met in totaal 33 inzendingen. De klimaatsomstandigheden voor onze bijen zorgden dit jaar 

voor oogsten van voorjaarshoningen, zomerhoningen én heide/heidemelange-honingen! Ook 

werden andere keuringsklassen aangeboden. Opvallend was een inzending honingraat 

afgevuld met honing en 2 inzendingen in de categorie mede. Sommige honingen die werden 

ingeleverd onder de klasse vloeibaar, werden doorgeschoven naar de klasse kristalliserende 

honing, omdat er toch enige kristallen waarneembaar waren. Hiervoor geldt géén aftrek. 

Recentelijk is de ondergrens voor wat honing mag heten opgetrokken van 79% naar 80%. Het 

slingeren van open honing kan de oorzaak zijn van een hoog vochtgehalte. Let op dat de 

honing bij het slingeren zo volledig mogelijk verzegeld is. Oplopend met het gehalte droge 

stof mag een langere houdbaarheid termijn worden gehanteerd. Sommige heidehoningen 

liepen en dat mag voor zuivere heidehoning niet. Hierdoor werden deze inzendingen, 

doorgeschoven naar de klasse heidemelange. Voor deze mooie honingen op het randje van 

heide en heidemelange gelden andere criteria voor een juist suikergehalte. Een vochtige 

seizoen kan debet zijn aan een hoog vochtgehalte, maar ook tijdens de bewerking kan vocht in 

de honing komen. Voor optimale heide moet de raat dubbelgeslingerd worden. Eerst 

ontzegelen, dan slingeren; dit levert de heidemelange, dan droog kolpen en weer slingeren in 

een schone slinger; dat levert eerste klas heidehoning! Leden van onze vereniging kunnen 

inmiddels door sponsoring van de Rabobank van een professioneel kolbapparaat gebruik 

maken! 

 

Klasse vloeibare honing 

In de keuringsklasse van de vloeibare honing was het niveau erg hoog. Martin Zwanikken, 

Gert-Jan Loman, Johan Duurland, Joke Witte en Bert-Jan van Wichen hadden allen 

inzendingen met 100 punten ingebracht. De publiekscore voor de lekkerste honing deed 

Martin winnen in deze categorie! Fred Horst en Fred Reijmerink moesten slechts één puntje 

laten liggen. Jan van den Brink, Kees Bakker en Lea de Graaf hadden de geringe aftrek van 2 

puntjes. En Bert-Jan moest bij één inzending o.a door het etiket wat meer punten laten 

schieten. Een spectaculaire close finish dus! 
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Klasse kristalliserende, gekristalliseerde honing en crème honing 

Ook in deze klasse was het niveau hoog. Martin Zwanikken en Jan Ram hadden inzendingen 

zonder aftrek en wederom door de publiekscore ging Martin er vandoor met de eerste prijs 

voor een inzending zonder aftrek. Daarnaast had Lea de Graaf en Gert-Jan Loman 

inzendingen met 1 punt aftrek. Kees Bakker, Jan van den Brink en Henk van Garderen, 

hadden een zeer respectabele inzending in deze keuringsklasse.  

 

Klasse heidemelange en heide 

In deze klasse was het aantal aftrek punten opvallend laag. Traditioneel een moeilijke klasse 

omdat de heidehoning lastig te bewerken is, maar kennelijk werd dit gecompenseerd door het 

fantastische heideseizoen. Een honing van Gert-Jan Loman kreeg alle punten en hierdoor 

werd Gert-Jan winnaar in deze categorie. Johan Duurland had een heidehoning met slechts 

één punt aftrek en Jan van den Brink een heidemelange met slechts één punt aftrek. Lea de 

Graaf en Bert-Jan van Wichen hadden respectabele inzendingen in deze categorie. 

 

Overige inzendingen 

Er werden enkele leuke inzendingen in de klasse overige bijenproducten ingeleverd. Lea de 

Graaf had een prachtige raat afgevuld in honing deze kreeg geen aftrek van punten; hulde! 

Martin Zwanikken en Kees Bakker hadden mede van goede kwaliteit ingeleverd en omdat die 

van Martin net iets beter werd beoordeeld won hij hier een eerste prijs. 

 

Winnaar puntentotaal; Lea de Graaf! 

Klassement punten geven de inspanning weer die een imker zich getroost om aan de keuring 

mee te doen. Lea de Graaf had het hoogste puntentotaal van 58,9. Kees Bakker was zeer 

verdienstelijk tweede met 48,5 punten. Gert-Jan Loman had met 39,9 net iets meer punten had 

gescoord dan van Jan van den Brink 38,2. Martin Zwanikken, Johan Duurland en Bert-Jan 

van Wichen hadden elk 3 inzendingen. Hierna valt er een gat; de overige inzenders hadden 

allen minder dan twintig punten. 

 

Publieksfavoriet 

De verkiezing van de publieksfavoriet, waarbij het gehele publiek deelneemt aan een smaak-

panel, werd, vanwege het succes in voorgaande jaren, geprolongeerd. Bovendien werd in 

geval van gelijke keuringspunten de publieksbeoordeling doorslaggevend. Waar de 

keurmeesters vooral op presentatie en afwijking keuren, kan een publiek zich laten verleiden 

door smaken en geuren! Lea de Graaf had de lekkerste honing, de tweede plaats moest ze 
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delen met Gert-Jan Loman en de derde plaats moesten deze op hun beurt weer delen met 

Martin Zwanikken. 

 

De Bekerwinnaar; Martin Zwanikken! 

 

De winnaar van de fel begeerde Bep Vos Bokaal, wordt bepaald door de inzender met het 

hoogste gemiddeld aantal punten van de honing-inzendingen. Deze rekenmethode, waarbij de 

publieksfavoriet de eventueel noodzakelijke doorslag zal geven, is nieuw en draagt met zich 

mee dat één foutloze inzending in theorie met de beker kan strijken. Zowel bij de klasse 

vloeibare honing, de klasse met kristallen én als klap op de vuurpijl het Bep-Vos-Beker-

Klassement was de publieksbeoordeling nodig om een winnaar aan te wijzen. Maar liefst drie 

deelnemers: Martin Zwanikken, Jan Ram en Joke Witte, kwamen gelijk uit op de eerste plaats 

met een gemiddelde score van 10! De gemiddelde publieksbeoordeling pakte voor Martin 

(2,13) het beste uit: Bekerwinnaar, Joke Witte (3,0) werd tweede en Jan Ram (4.0) derde. Het 

veld lag dicht bij elkaar Gert-Jan Loman miste op 2-honderste punt de smaakcompetitie voor 

de beker. Fred Horst en Johan Duurland kwamen slechts ééntiende tekort, Lea de Graaf en 

Kees Bakker slechts drietiende, terwijl Jan van den Brink, Henk van Garderen en Bert-Jan 

van Wichen met hun verdienstelijke honingen iets meer puntjes lieten liggen. 

 

Verleden, heden en toekomst! 

De imkervereniging is in het verleden begonnen met het organiseren van de locale 

honingkeuring om de Larense en Blaricumse imkers te stimuleren om veel aandacht aan het 

verwerken van de waardevolle bijenproducten te besteden. De deelnemers hebben allen erg 

hun best gedaan om de bijenproducten zo goed mogelijk te verzorgen. Hiermee is de jaarlijkse 

keuring uitgegroeid tot een serieuze meting van kwaliteit en toetssteen voor de verwerking 

van bijenproducten van de imkers. Hierbij willen we alle inzenders bedanken voor de 
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verrichte inspanningen bij het gereed maken van hun inzendingen. 

 

We zijn erg tevreden over de verlopen competitie en hebben dankbaar gebruik gemaakt van 

de publieksbeoordeling om de diverse knopen door te hakken. Het aantal deelnemers bood 

met 11 deelnemers weer een fantastische wedstrijd, waarbij dit jaar niet zozeer kwantiteit 

maar vooral kwaliteit bepalend was voor de score. Voor volgend jaar hopen we nog meer 

imkers uit de eigen gelederen te kunnen motiveren om mee te doen. Daarnaast hopen we dat 

imkers ook hun potten inleveren om simpel te toetsen of hun honing voldoet aan de 

warenwet-criteria. Het keuringsbriefje kan vaak prima dienen als certificaat bij de verkoop 

van honing! We willen experimenteren met één speciale klasse, bv. waskaarsen gieten, af te 

spreken op de jaarvergadering en in combinatie met een workshop, waaraan zoveel mogelijk 

leden deelnemen. Een gezellige wedstrijd met zoveel mogelijk deelnemers is wat ons voor 

ogen staat. Een tweede thema op zo’n avond is een pakkende lezing. Hierbij, nodigen wij u uit 

om opbouwende commentaren over onze jaarlijkse honingkeuring over ons uit te storten, 

zodat wij ook in de toekomst een gezellige wedstrijd kunnen blijven houden! 

 

De inzendingen en beoordeling van de jaarlijkse honingkeuring van de VBBN 

Laren/Blaricum 2012: 
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nummer naam inzender categorie score opmerkingen score publieks prijs gemiddelde score

Klasse 1 vloeibaar (NBV:1)

33 Martin Zwanikken 1 10 2.00 beste score! 10 Winnaar!

4 Gert-Jan Loman 1 10 2.50 10

1 Johan Duurland 1 10 2.83 10

23 Joke Witte 1 10 3.00 10

5 Gert-Jan Loman 1 10 4.25 10

15 Bert Jan van Wichen 1 10 9,7

21 Fred Horst 1 9,9 9,9

9 Jan v.d. Brink 1 9,8 9,8

18 Kees Bakker 1 9,8 9,8

19 Kees Bakker 1 9,8 9,8

26 Lea de Graaf 1 9,8 9,8

14 Bert Jan van Wichen 1 9,3 9,7

11 Jan v.d. Brink 1 te hoog vochtgehalte

Martin Zwanikken winnaar door inzending zonder aftrek en beste score publieksfavoriet

Klasse 2 kristalliserend, gekristalliseerd, crème (NBV:2-4)

32 Martin Zwanikken 4 10 2.25 beste score! 10 Winnaar!

8 Jan Ram 2 10 4.00 10

27 Lea de Graaf 2 9,9 9,8

6 Gert-Jan Loman 3 9,9 9,9

28 Lea de Graaf 4 9,9 9,8

20 Kees Bakker 2 9,7 9,7

30 Lea de Graaf 2 9,6 9,8

12 Jan v.d. Brink 3 9,5 9,3

24 Henk van Garderen 2 9,4 9,4

13 Jan v.d. Brink 2 9 9,3

Martin Zwanikken winnaar door inzending zonder aftrek en beste score publieksfavoriet

Klasse 3 heide en heidemelange (NBV: 5-6)

7 Gert-Jan Loman 5 10 10 Winnaar!

2 Johan Duurland 5 9,9 9,9

10 Jan v.d. Brink 6 9,9 9,9

3 Johan Duurland 6 9,8 9,9

29 Lea de Graaf 6 9,7 9,7

16 Bert Jan van Wichen 5 9,4 9,4

22 Joke Witte 6 te hoog vochtgehalte

Gert-Jan Loman winnaar door inzending zonder aftrek

Klasse 4 raatbrokken in honing (NBV:7-9)

25 Lea de Graaf 7 10 10 Winnaar!

Klasse 5 mede (NBV:14)

17 Kees Bakker 14 9,4 9,4

31 Martin Zwanikken 14 9,6 9,6 Winnaar!

Martin Zwanikken winnaar door inzending met beste score

Puntentotaal aantal puntentotaal

Lea de Graaf 6 58,9 Winnaar!

Kees Bakker 5 48,4

Gert-Jan Loman 4 39,9

Jan v.d. Brink 4 38,2

Martin Zwanikken 3 29,9

Johan Duurland 3 29,7

Bert Jan van Wichen 3 28,7

Joke Witte 1 10

Jan Ram 1 10

Fred Horst 1 9,9

Henk van Garderen 1 9,4

Lea de Graaf winnaar door hoogste aantal bekroonde inzendingen

Publieksfavoriet score publieks prijs

25 Lea de Graaf 1.67 Winnaar!

30 Lea de Graaf 1.80

6 Gert-Jan Loman 1.80

7 Gert-Jan Loman 2.00

28 Lea de Graaf 2.00

32 Martin Zwanikken 2.00

Lea de Graaf winnaar door beste score van het publiek

Bep Vos Wisselbeker score publieks prijs

Martin Zwanikken 2 10,00 2.13 beste score Winnaar!

Joke Witte 1 10,00 3.00

Jan Ram 1 10,00 4.00

Gert-Jan Loman 4 9,98 2.64

Johan Duurland 3 9,90 2.71

Fred Horst 1 9,90 2.33

Lea de Graaf 6 9,82 3.06

Kees Bakker 4 9,77 3.97

Bert Jan van Wichen 3 9,57 2.98

Jan v.d. Brink 4 9,55 3.76

Henk van Garderen 1 9,40 3.73

Martin Zwanikken winnaar door inzendingen zonder aftrek en beste gemiddelde score publieksfavoriet


