
 
 
 
 

 
 
Waddinxveen, 27-10-19  
 
Beste allemaal, 
 
Op 6 november vindt ons vierde imkercafé van dit jaar plaats. Deze keer 
organiseren wij een echte keuring van bijenproducten. Wim van den Oord 
(vicevoorzitter Bijkersgilde) vertelt jullie kort iets over de keuring en over het 
oogsten van honing. Jullie gaan ook zelf aan de slag met de bekende 
honingproeverij.  
 
Het is een keuring van bijenproducten, dus jullie hoeven niet alleen honing mee 
te nemen. Allerlei andere bijenproducten zijn ook heel welkom. Voorbeelden 
naast vloeibare en gekristalliseerde honing zijn: crèmehoning, bijenwas, 
honinggebak (o.a. cake, koekjes, etc.), mede, propolis, wasfiguren, raathoning....  
De producten zullen door keurmeesters van het Bijkersgilde gekeurd worden. 
Onder de keurmeesters is Els Voorbij, voorzitter van het Bijkersgilde. 
 

Keuring bijenproducten, lezing over honing, honingproeverij 



De keuring: 
De producten moeten aan regels voldoen om voor de keuring in aanmerking te 
komen en om een classificering in punten te krijgen.                                                                                       
 
Breng je honing mee, dan 2 potjes van 450 gram, één potje met en één potje 
zonder etiket. Zorg ervoor dat de potjes goed schoon zijn, geen vingerafdrukken, 
lijmvlekken, vuil of inktvlekken op het etiket. Ook het deksel moet goed 
afsluitbaar en schoon zijn. Geen schuim op of luchtbellen in de honing.  
Let goed op je honingetiket. De informatie en eisen hiervoor staan op de site 
van het Bijkersgilde: “Bijkersgilde etiketeisen”.  
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf 
 
Keuringseisen voor andere bijenproducten dan honing vind je in het 
keuringsreglement. Ook hier zijn onder andere de etiketeisen een belangrijk 
aandachtspunt. 
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/keuringsreglement2015.pdf 
 
De proeverij: 
Voor de proeverij graag één potje honing van 450 gram zonder etiket 
meenemen.  
 
Komen jullie? 
Wij zouden het vreselijk leuk vinden als jullie komen. In verband met de 
organisatie zou ik graag willen dat jullie je vrijblijvend bij mij opgeven. Nemen 
jullie een bijenproduct voor de keuring en/of proeverij mee, laat mij dat dan 
even weten! Aan de keuring zijn voor jullie geen kosten verbonden. Wil je niets 
laten keuren, evengoed van harte welkom! 
 
Alvast bedankt en we maken er op 6 november samen een succes van! Heel 
graag tot dan! 
De locatie van de honingkeuring in Boskoop geef ik rond 2 november door. We 
beginnen om 20.00 uur en de intake van de producten is al vanaf 19.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Annet Kunneke 


