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Op maandagavond 8 november werd de jaarlijkse honingkeuring van de Vereniging tot 

Bevordering der Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum gehouden. Er waren 7 deelnemers 

met in totaal 37 inzendingen. De klimaatsomstandigheden voor onze bijen zorgden dit jaar 

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

werden andere keuringsklassen aangeboden. Opvallend waren een aantal raat- en 

brokhoningen, 3 inzendingen in de categorie mede en één inzending van een blok was.  

 

Klasse vloeibare honing 

In de keuringsklasse van de vloeibare honing was het niveau erg hoog en zelfs nog hoger dan 

vorig jaar, de gemiddelde aftrek betrof slechts 2 keuringspunten (van de 100!). Kees Bakker 

had de enige inzending met 100 punten ingebracht en verkreeg hierdoor in deze klasse de 

eerste prijs! Zijn tweede inzending kreeg 6 punten aftrek. Gert-Jan Loman én Martin 

Zwanikken excelleerden met 4 inzendingen met 1 punt aftrek. Gert-Jan werd tweede met een 

5e inzending met slechts 2 punten aftrek en Martin werd derde met een 5e inzending met 

slechts drie punten aftrek. Een spectaculaire close finish dus! Ina van Soestbergen en Rob 

Hermans moesten slechts enkele puntjes laten liggen, wat werd veroorzaakt door een beetje 

schuim of luchtbellen langs de glasrand of een enkel vuiltje. Jan Verrier complimenteerde de 

deelnemers met het hoge niveau; “Ook de etiketten zijn overwegend mooi en duidelijk!”. 

 

Klasse kristalliserende, gekristalliseerde honing en crème honing 

Ook in deze klasse was het niveau hoog; gemiddeld slechts 4 aftrekpunten. Kees Bakker ging 

er vandoor met de eerste prijs voor een inzending met slechts 1 punt aftrek. Daarnaast had 

Kees twee inzendingen met 2 punten aftrek, twee inzendingen met 3 punten aftrek en één 

inzending met 8 punten aftrek. Martin Zwanikken werd tweede met 3 inzendingen met 

respectievelijk 2,3 en 4 punten aftrek. Gert Jan Loman werd derde met 2 inzendingen met 2 

en 4 punten aftrek. Henk van Garderen, en Jan Vosman hadden beide zeer respectabele 

inzendingen in deze keuringsklasse.  

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. In deze klasse wordt doorgaans geen suikergehalte bepaald omdat 

de kristallisatie vaak het aflezen van de refractometer verhinderd. Wanneer die kristallisatie 

niet ver gevorderd is, is dit toch wel mogelijk. 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. Jan Verrier gaf een suggestie voor een hoog drogestof gehalte (laag 

vochtgehalte): “wanneer je aan een honingkeuring wilt meedoen, slinger dan allereerst geheel 

verzegelde ramen; de honing daarvan reserveer je voor de keuring”. Oplopend met het gehalte 

droge stof mag een langere houdbaarheid termijn worden gehanteerd. 

 

Klasse heidemelange en heide 

In deze klasse was het aantal aftrek punten 7. Traditioneel een moeilijke klasse omdat de 

heidehoning lastig te bewerken is. Alle honingen liepen en dat mag voor zuivere heidehoning 

niet. Hierdoor werden de inzendingen, een laag aantal vanwege het matige heidejaar!, 

doorgeschoven naar de klasse heidemelange. De melange van Jan Vosman voldeed aan alle 

criteria en verdiende hierdoor de eerste prijs in deze klasse! De melanges van Kees Bakker en 

Gert-Jan Loman hadden een iets te hoog vochtgehalte, maar benaderden de pure heidehoning 

wel iets meer: Alle drie prachtige inzendingen, zeker gezien de zeldzame winning van 

heidehoning in ’t Gooi dit jaar! 

 

Klasse mede 

Voorbereid waren de keurmeesters op een aantal inzendingen in de klasse mede die zonder 

uitzondering van hoge kwaliteit waren. Gert Jan Loman en Kees Bakker hadden fraaie en 

goed smakende mede ingezonden. In tegenstelling tot de honing, waarbij met aftrek wordt 

gekeurd, moet in de klasse mede via optelling de winnaar worden bepaald. De keurmeesters 

waren voor deze honingkeuring voorbereid op de juiste procedure. De fonkelende mede van 

Gert-Jan Loman stak met kop en schouders uit boven de andere inzendingen en verdiende 

hierdoor de eerste prijs in deze catagorie! De mede van Kees Bakker was nog iets te jong en 

had wat weinig body. 

 

Overige inzendingen 

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

Bakker had van de springbalsemien optimaal gebruik gemaakt; raat in secties; ook was er een 

mooie inzending met raatbrokken in honing. Keurmeester Jan Verrier complimenteerde de 

inzendingen met “Prachtige inzending, misschien nog iets meer letten op de hoogte van de 

raatbrok; die moet eigenlijk op de bodem staan!” en “mooie secties, maar drie secties 

raathoning moeten in een 'heel raam' aangeleverd worden.” Er was ook een inzending van een 

blok bijenwas door Gert-Jan Loman. Het blok was een enorme verbetering ten opzichte van 

vorig jaar, maar kreeg toch aftrekpunten voor een onregelmatig oppervlak en 

verontreinigingen aan de onderzijde van het blok. 

 

De Bekerwinnaar; Kees Bakker! 

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



hoogste aantal inzendingen zonder aftrek. De lat lag erg hoog er was slechts één inzending 

zonder aftrek en die was van Kees Bakker! Hij werd daardoor opnieuw bekerwinnaar!  

 

Winnaar puntentotaal; Kees Bakker! 

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

mee te doen. Kees Bakker had het hoogste puntentotaal van 99,5 (gemiddeld 9,69). Gert-Jan 

Loman was tweede met 86,5 punten (gemiddeld 9,82). Terwijl Martin Zwanikken het ere 

podium afsluit met 78,4 punten (gemiddeld 9,80). Hierna valt er een enorm gat; de overige 

inzenders hadden door een beperkte inbreng allen minder dan twintig punten. 

 

Winnaar hoogste aantal punten per honing-inzending; Gert-Jan Loman 

Gert-Jan Loman had per inzending het hoogste aantal punten 9,82 (6 inzendingen). Martin 

Zwanikken was een goede tweede met 9,80 (8 inzendingen) en Ina van Soestbergen was derde 

met 9,70 punten (1 inzending). 

 

Publieksfavoriet 

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

panel, werd, vanwege het succes vorig jaar, geprolongeerd. Waar de keurmeesters vooral op 

presentatie en afwijking keuren, kan een publiek zich laten verleiden door smaken en geuren! 

Hans van Eijden heeft alle beoordelingen verzameld en dit heeft tot de volgende uitslag 

geleid. 

 

De winnaar was Martin Zwanikken met een altijd smaakvolle “Larense voorjaars honing”. De 

tweede plaats was voor Gert-Jan Loman met een zomerhoning uit het “hart van Blaricum”. De 

derde plaats was gecompliceerd; Ina van Soestbergen met haar “Hilversumse bloemenhoning” 

kreeg deze prijs. De prijs werd echter gedeeld met honing van het late voorjaar uit Baarn van 

Martin Zwanikken; acacia met een beetje luis, en de heidemelange van Gert-Jan Loman van 

de Larense westerheide. Kennelijk is in de omgeving van ’t Gooi zeer smaakvolle honing te 

winnen! 

 

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 

verrichte inspanningen bij het gereed maken van hun inzendingen. 



 

Dit jaar viel het aantal deelnemers echter wat tegen. Is het lastig om op te boksen tegen de 

drie virtuozen? Overschaduwt het winnen van de beker de waardering voor de overige 

inzendingen? Verdienen de keuringsrapporten meer aandacht? Schieten we met al die diverse 

inzendingen van de drie virtuozen ons doel; kwalitatief goede verwerking van bijenproducten, 

voorbij? Er is al wat gemopper ter ore gekomen; “aftrek voor luchtbellen die alleen voor de 

keurmeesters waarneembaar zijn” en “onbegrijpelijke diskwalificering van inzendingen” en 

“het heeft geen zin om mee te doen want de 10 inzendingen van de drie virtuozen zijn niet te 

kloppen”. Oplossingen kwamen ook al ter ore; “beperken inzendingen tot één per klasse” en 

“alleen van eigen stand” en “jaarlijks één speciale klasse, bv. waskaarsen gieten, af te spreken 

op de jaarvergadering”. Een gezellige wedstrijd met zoveel mogelijk deelnemers is wat ons 

voor ogen staat. 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: van:2009: 

 

Keurings-    

nummer 

Naam Klasse punten Suiker- 

gehalte (%)  

 Klasse 1 (NBV:1)     

 Vloeibare honing     

17 bakker, kees  vloeibaar 10 82,5 eerste prijs! 

1 loman, gert-jan  vloeibaar 9,9 81  

2 loman, gert-jan  vloeibaar 9,9 82  

3 loman, gert-jan  vloeibaar 9,9 82,4  

4 loman, gert-jan  vloeibaar 9,9 82,6  

25 zwanikken, martin vloeibaar 9,9 82,7  

32 zwanikken, martin vloeibaar 9,9 81,9  

33 zwanikken, martin vloeibaar 9,9 82,1  

35 zwanikken, martin vloeibaar 9,9 82,2  

5 loman, gert-jan  vloeibaar 9,8 82.6  

38 soestbergen, ina van vloeibaar 9,7 82,4  

26 zwanikken, martin vloeibaar 9,7 83,1  

27 hermans, rob vloeibaar 9,6 82,9  

18 bakker, kees  vloeibaar 9,4 82,7 9,8 

      

 Kees Bakker eerste prijs vloeibare honing door één inzending zonder aftrek 



      

 Klasse 2 (NBV:2-4)     

 Kristalliserend, gekristalliseerd en crème honing  

13 bakker, kees   9,9  eerste prijs! 

19 bakker, kees   9,8   

20 bakker, kees   9,8   

7 loman, gert-jan   9,8   

23 zwanikken, martin  9,8   

14 bakker, kees   9,7   

16 bakker, kees   9,7   

28 vosman, jan  9,7   

24 zwanikken, martin  9,7   

6 loman, gert-jan   9,6   

34 zwanikken, martin  9,6   

15 bakker, kees   9,2   

31 garderen, henk van  8,9   

30 garderen, henk van  8,6  9,6 

      

 Kees Bakker eerste prijs door inzending met minste aftrek 

      

 Klasse 3 (NBV:7-9)     

 Raathoning      

20a bakker, kees  raatbrokken 9,4 82,7  

21 bakker, kees  secties 8,1 82,4  

      

 Géén eerste prijs. Minder dan drie inzendingen!  

      

 Klasse 4 (NBV:5/6)     

 Heide en heidemelange    

29 vosman, jan heidemelange 9,3 81 eerste prijs! 

12 bakker, kees  heidemelange  79  

8 loman, gert-jan  heidemelange  78,5 9,3 

      

 

Jan Vosman eerste prijs heide/heide melange door keuringswaardige 

inzending! 

      

 Klasse 5 mede (NBV:14) - gesplitst in Mede en Klasse 6 (NBV:overige) 

 Mede     



10 loman, gert-jan  mede 5,2  eerste prijs! 

22 bakker, kees  mede 4,5   

9 loman, gert-jan  mede 4,4   

      

 Gert-Jan Loman eerste prijs Mede door fonkelende harmonieuze inzending! 

      

 Klasse 6 (NBV:overige)    

11 loman, gert-jan  was 8,1   

      

 Géén eerste prijs. Minder dan drie inzendingen!  

      

 Klassement Puntentotaal     

 bakker, kees   99,5   

 loman, gert-jan   86,5   

 zwanikken, martin  78,4   

 vosman, jan  19   

 garderen, henk van  17,5   

 soestbergen, ina van  9,7   

 hermans, rob  9,6   

      

      

 Klassement van het hoogste aantal punten per honing-inzending 

 loman, gert-jan   9,82 n=6  

 zwanikken, martin  9,80 n=8  

 soestbergen, ina van  9,70 n=1  

 bakker, kees   9,69 n=8  

 hermans, rob  9,60 n=1  

 vosman, jan  9,50 n=2  

 garderen, henk van  8,75 n=2  

      

 Publieksfavoriet aantal punten inzending nummer opmerking  

 zwanikken, martin 4 33 Voorjaar Laren eerste prijs! 

 loman, gert-jan  5 2 Zomer van Blaricum 

 soestbergen, ina van 6 38 Hilversum  

 

 


