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Nieuweroord,  juni 2011. 
 
 

Geachte Gildeleden, maar ook alle imkers, inzenders en toekomstige gildeleden, 
 
Zaterdag 6 augustus a.s. wordt in Zuidlaren de 27ste Markt van Melk en Honing georganiseerd.  
Vanzelfsprekend is de honingkeuring weer in handen van het Bijkersgilde dat, uitgaande van het Algemeen 
Keuringsreglement 2006 van de “Nederlandse Commissie voor Bijenproducten”, de Algemeen Kampioen en de 
Drentsch Kampioen zal aanwijzen. 
 
De keuring wordt weer uitgevoerd door onze ervaren keurmeesters die uw producten belangstellend en positief 
kritisch zullen bekijken, en daar waar nodig voorzien van opbouwende opmerkingen.  
 
LET OP,  
Wilt u aan de keuring deelnemen voor het Algemeen Kampioenschap of Drentsch Kampioenschap, dan dient u 
twee potten honing in te leveren van dezelfde soort, 1 pot met etiket en 1 pot zonder etiket. Dit wordt beschouwd 
als 1 inzending en wordt daarom éénmaal belast met keuringsgeld van € 2,50. Daarnaast dient u 1 pot vloeibare 
honing in te leveren om het suikergehalte te bepalen indien meerdere deelnemers gelijk  eindigen in punten. 

 
Dus, naast twee gekristalliseerde of kristalliserende honing inzendingen altijd als extra een pot vloeibare honing van 
dezelfde soort, dit mag dan ook een 250gr pot zijn als het maar van dezelfde productcodering is.  

 
Bij een gelijk aantal punten beslist het hoogste suikergehalte wie de echte kampioen zal zijn. Het belang van deze 
maatregel is ook vorig jaar weer bewezen. De kwaliteit van de inzenders is zo hoog dat het suikergehalte de 
doorslag kan geven. 
 

Om uw kansen te vergroten, zult u er goed aan doen om aan zoveel mogelijk categorieën mee te doen.  
 
Als u uw honing alleen laat keuren om lid te blijven van het Bijkersgilde, dan is inzending van 2 potten honing 
(Eén met, en één zonder etiket) in dezelfde categorie voldoende. De deelnemers dienen op de pot een etiket aan te 
brengen, voorzien van:  naam en adres imker; ten minste houdbaar tot (voluit geschreven)……; productiecode;  
gewicht; de oorsprong ( Nederlandse Honing) en u mag er zelf nog opzetten wat de herkomst van de honing is, maar 
dat is niet verplicht. Dit wordt beschouwd als één inzending en wordt éénmaal belast met keuringsgeld van € 2,50. 
Als gildelid ontvangt u dan tevens een sticker 2011 voor op uw Bijkersgildeschildje zodat u aan uw afnemers kunt 
tonen nog steeds prima kwaliteit honing te leveren. 

 
Iedere inzender krijgt per inzending een beoordelingscertificaat. 
De deelnemers die strijden om het Algemeen Kampioenschap en/of het Drentsch Kampioenschap hebben kans 
op een eervolle plaats in de annalen van het Bijkersgilde. Zij strijden om de wisselbeker(s), een “gouden”, een 
”zilveren” of een “bronzen” medaille. 



De uiterste inzendtermijn is zaterdag 6 augustus tot 10.00 uur op de Markt bij de kraam van het Bijkersgilde. Voor 
standhouders op de markt is een uitzondering om tot 10.30 uur hun/haar producten in te leveren. 
 
Dit jaar wordt wederom de Publieksprijs voor de lekkerste honing uitgereikt.  
Iedere imker kan een pot inleveren bij de stand van het Bijkersgilde, ook als u geen honing op de markt verkoopt. 
De imkers (m.u.v. handel) die hun honing op de markt verkopen zijn wel verplicht een pot van hun mooie product af 
te staan om aan het publiek over te laten, wie uiteindelijk verkozen zal worden tot leverancier van de lekkerste 
honing en het mooiste etiket.  
Het publiek kan uit meerdere ingeleverde potten kiezen om te proeven en te beoordelen welke honing het lekkerst is.  
Er wordt op twee criteria beoordeeld: 

1. op presentatie (verpakking en etiket)  
2. op smaak (lekkerste honing) 

Alle reden om uw beste honing in te leveren.  
De winnaar(s) zal(zullen) een prachtige medaille ontvangen met het logo van het Bijkersgilde alsmede een 
certificaat.  

Diegene van het publiek die de juiste keuze - combinatie heeft opgegeven ontvangt een receptenboekje HoningHoningHoningHoning    
HeerlijkhedenHeerlijkhedenHeerlijkhedenHeerlijkheden. 
 
Mede en Bijenwas. Ook dit jaar verwachten we veel inzendingen voor Mede die na de cursus van het Bijkersgilde 
door de deelnemers is gemaakt en nu mooi gerijpt is. Maar ook de door u gemaakte Bijenwasproducten zoals 
kaarsen, figuren en wasbodems zijn welkom om door het vakkundige oog van de keurmeesters te worden 
beoordeeld. 
Voor de mooiste mede is dit jaar een medaille beschikbaar met certificaat!  
Kom met uw zelfgemaakte mede en wasproducten naar de stand van het Bijkersgilde.  
Dat kan tot zaterdag 6 augustus voor 10.00 uur. 
 
De keurmeesters krijgen het steeds drukker op de Markt maar dat doen ze met plezier. Maak de spanning groot door 
zoveel mogelijk mee te doen met uw mooie bijenproducten. 
 
Reglement: 
Het gehele reglement is te vinden op de webstee van het Bijkersgilde op: www.bijkersgilde.nl hier is natuurlijk veel 
meer informatie van en over het Bijkersgilde te vinden. 
 
Honingkeurmeester, een cursus: 
Tijdens de markt kunnen de mensen van het Bijkersgilde  informatie verstrekken over de cursus die het 
Bijkersgilde in januari 2012 start om óók Honingkeurmeester te worden. 
Het gehele lesprogramma hiervoor is te lezen op: http://bijkersgilde.nl/cursuskeurmeester.htm 
  
 

Het Bijkersgilde 
 
De Gildenfunctionarissen. 
 
 
 
 


