Keuring van bijenproducten

Waddinxveen, 29 september 2020
Beste leden en cursisten,
Keuring bijenproducten:
Over een maand organiseren wij onze
eerste online keuring van bijenproducten!
Jullie kunnen honing, raathoning, was,
kunstraat, kaarsen, wasfiguren, propolis,
mede en honinggebak inleveren ter keuring
van onze keurmeesters. De keurmeesters
Els Voorbij (voorzitter Bijkersgilde), Willy
Bos en Annet Kunneke zullen net als vorig
jaar de keuring weer voor hun rekening
nemen.
Inleveren bijenproducten en de uiterlijke inleverdatum:
In de antwoordmail op deze mail kan je mij meedelen welk(e) product(en) je wil
inleveren. De kosten van de keuring zijn voor rekening van de vereniging.
De uiterlijke inleverdatum van je bijenproducten is 17 oktober!
Online deelname:
Als je je hebt aanmeld voor de keuring, dan krijg je automatisch van onze voorzitter
een uitnodiging via het programma Teams. Je hoeft hier niets voor op je computer
te downloaden en het is erg eenvoudig. Het enige dat je nodig hebt is een
microfoon, luidspreker en eventueel een camera. Deze zitten bijna altijd wel
ingebouwd in je computer. We zullen tijdens de online meeting het een en ander
van de keuring zelf laten zien en uitleggen en we zullen de oorkonden virtueel
uitreiken. Er komen vanzelfsprekend duidelijke aanwijzingen over hoe je op 28
oktober online kan deelnemen.

Doe je mee?
Geef mij je naam, telefoonnummer en bijenproduct even door als antwoord
op deze mail. Ik bel je dan op om een afspraak te maken over het inleveren (en
weer ophalen) van je product(en) en om eventuele vragen te beantwoorden.
Natuurlijk mag je zelf ook voor meer informatie bellen naar nummer 06-24262181.
Informatie voor de deelnemers:
De bijenproducten moeten aan regels voldoen om voor keuring in aanmerking te
komen en om een classificering in punten te krijgen.
Keuringseisen voor honing:
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 op de pot of inktvlekken op het etiket. De informatie en eisen
hiervoor staan op de site van het Bijkersgilde:
“Bijkersgilde etiketeisen” https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf
Het deksel van de pot moet goed afsluitbaar en schoon zijn. De keurmeesters letten
ook op schuim op de honing of luchtbellen en verontreinigingen in de honing.
Probeer dit te voorkomen.
Keuringseisen voor andere bijenproducten dan honing:
De keuringseisen voor andere bijenproducten dan honing vind je in het
keuringsreglement van het Bijkersgilde onder de volgende link:
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/keuringsreglement2015.pdf.
Ook hier zijn onder andere de etiketeisen een belangrijk aandachtspunt.
Tot 28 oktober!
Wij hopen op een geslaagde keuring en online meeting! Ook op deze manier
kunnen wij elkaar ontmoeten. Wij laten ons door COVID 19 niet klein krijgen!
Vriendelijke groet, namens het bestuur, Annet Kunneke

