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Beste leden, donateurs en deelnemers aan de jaarlijkse honingkeuring, 

 

De aanstaande honingkeuring zal dit jaar een iets andere opzet kennen in vergelijk met voorgaande 

jaren. De veranderingen zijn ingegeven door de ervaringen van de afgelopen jaren. 

De uitgangspunten van de keuring zijn een beetje buiten beeld geraakt en het is goed deze weer 

eens even te noemen. Hoofddoel van de keuring is het verhogen van het kwaliteitsniveau van de 

lokaal aangeboden honing. Wij imkers maken een prachtig natuurzuiver product waar we trots op 

mogen zijn. Het inbrengen bij de keuring zou nog een extra impuls kunnen geven voor de laatste 

puntjes op die i, zoals een juiste etikettering, verzorgde potten en een mooie presentatie.  

Bovendien biedt de keuring de mogelijkheid om producten van verschillende imkers met elkaar te 

vergelijken en daarnaast een objectief oordeel van een keurmeester te krijgen. Tenslotte kunnen 

ook anderen de geproduceerde bijenproducten bewonderen, want er is natuurlijk niet alleen honing 

die aangeboden wordt. 

Een veranderde opzet: 

De laatste jaren hebben een aantal trouwe deelnemers van de keuring om uiteenlopende redenen 

verstek laten gaan en dat is jammer. Hopelijk zullen zij onder de gewijzigde opzet ook weer gaan 

inzenden. 

Wat verandert er niet? 

-De keuringseisen van de keurmeesters zoals bepaald door de NBV blijven hetzelfde (deze zijn 

beschikbaar en te raadplegen via de site van de VBBN Laren/Blaricum); 

-Ook de klasse indeling zoals die de afgelopen jaren gehanteerd is blijft ongewijzigd, net als de 

inschrijf euro per ingeleverd nummer/serie; 

-naast alle leden en donateurs blijven ook de leden van de ABTB Laren/Blaricum van harte welkom 

om deel te nemen; 

-Ook de appels zullen (hopelijk) weer uitgedeeld worden aan de aanwezigen; 



 

Wat gaat er wel veranderen? 

 

-Het aantal ingeleverde items met de hoogste beoordeling is niet langer doorslaggevend voor de 

overwinning. In plaats van het aantal nummers met de hoogst beoordeling zal nu de gemiddelde 

beoordeling over alle items per categorie berekend worden en kan dus ook een deelnemer met 

slechts één serie de overwinning behalen; 

-Ook het aanwijzen van de winnaar van de Bep Vos wisselbeker vindt plaats door de inbrenger met 

de hoogste gemiddelde beoordeling. 

-Het gebruik van een heel felle lamp tijdens de beoordeling zal niet langer plaats vinden. Zoals de 

inbrenger het zelf heeft kunnen bekijken met behulp van een gewone lamp zal ook door de 

keurmeester gedaan worden; 

-de verkiezing van de lekkerste honing zal belangrijker worden. De opzet blijft gelijk aan voorgaande 

jaren maar de einduitslag gaat zwaarder wegen; 

-In geval van een gelijke einduitslag in een categorie is niet langer het suikergehalte doorslaggevend 

maar de beoordeling tijdens de smaakproef. Dat is de beoordeling door de aanwezigen op de smaak; 

-Na afwezigheid van enkele jaren zal de prijzentafel weer in ere hersteld worden; 

 

 

Gaat er nog meer veranderen? 

 

Ja en nee. Het bestuur hoopt met ingang van volgend jaar dat er jaarlijks extra aandacht besteed kan 

gaan worden aan een speciaal aspect van de keuring. Wij hopen voor de jaarvergadering met een 

uitgewerkt voorstel te komen. 

Bovendien hopen we dat er door de gewijzigde opzet weer een groot aantal imkers actief deel gaat 

nemen aan wat wij de leukste verenigingsavond van het jaar vinden. De precieze datum wordt zo 

snel mogelijk bekend gemaakt maar zal traditie getrouw in de eerste helft van. november plaats 

vinden 

 

 

 

Met vriendelijke imkergroet 

 

Johan Calis. 

 

 


