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Nieuweroord, 7 augustus 2011.

Betreft: Uitslagen Honingkeuring.
L.S.
De Markt van Melk en Honing van zaterdag 6 augustus is weer goed bezocht door belangstellenden en natuurlijk
veel bijenmensen.
Ook was er natuurlijk de honingkeuring, verzorgt door het Bijkersgilde met de gediplomeerde honingkeurmeesters.
Het aantal inzendingen dit jaar was meer dan afgelopen jaar, maar jammer nog minder dan de eerste keuring in
1987, wat toen 50 inzending opleverde.
Voor het laats werd er gekeurd volgens het Algemeen Keuringsreglement uit 2006.
De komende markt wordt het nieuwe reglement toegepast.
Maar de keurmeester hebben zich weer met vol overgave van hun taak gekweten. Bijenproducten en honing is
gekeurd in meerdere klassen waarbij de uitslagen zijn;
Klasse 1 vloeibare honing,
1.
G.S. Habers Zandpol
2.
H. Alkema Enumatil
3.
R. Hermans Almere

10 punten
9,8 punten
9,8 punten

Klasse 2 kristalliserende honing,
1.
H.Alkema Enumatil
2.
G.S. Habers Zandpol
3.
R. Hermans Almere

10 punten
10 punten
9,9 punten

Klasse 3 gekristalliseerde honing
1.
R. Broekman Koekangerveld
2.
F. Kruse Paterswolde
3.
H. Assies Zuidlaren

9,8 punten
9,7 punten
9,7 punten

Klasse 4 crème honing
1.
G.S. Habers Zandpol
2.
J. Martin Roden
3.
A.J. Heida Wateren

10 punten
9,8 punten
9,7 punten

Klasse 7 Heideraat
H. Assies Zuidlaren

9,7 punten

Klasse 13 Waskaarsen
Marieke Mutsaers uit Rutten
Klasse 14 Mede

vochtgehalte 16,9%
vochtgehalte 15,4%
vochtgehalte 17,5%

1.
2.

A.J. Heida Wateren
G.S. Habers Zandpol

Algemeen kampioen is dit jaar geworden de heer G.S. Habers uit Zandpol en mag de wisselbokaal een jaar in zijn
bezit hebben, net als vorig jaar..
Zilver was dit keer voor imkerij Alkema uit Enumatil de heer R. Hermans van imkerij de “de Zoemende werkster” uit
Almere mocht brons ontvangen. Beiden hebben dus geruild t.ov. vorig jaar.
Drentsch kampioen is geworden G.S. Habers uit Zandpol, de zilveren plak gaat naar de heer H.H. Assies uit
Zuidlaren en brons nam mee naar huis de heer A. J. Heida uit Wateren.
Een bijzondere vermelding gaat naar de heer Heida die wel heel erg mooie en heerlijke met honing bereidde
bonbons presenteerde.
En zoals gehoopt was er dit jaar dus ook weer mede ter keuring die volgens het nieuwe reglement werd gekeurd. De
keurmeesters hebben hier echt van genoten!
De publieks verkiezing van lekkerste honing en het mooiste etiket was dit keer weer een groot succes bijna 150
stembriefjes mochten de Bijkersgilde medewerkers tellen en selecteren. Dat was dus ook voor hun weer een hele
klus. En om drie uur sloot de verkiezing, maar geproefd werd er nog steeds, zelfs tot tegen sluitingstijd ging dit door.
De publiekskeuze ging dit jaar voor de lekkerste honing naar de heer Ben Hoiting uit Zuidlaren die hiervoor de
wisselbeker, een medaille en een oorkonde heeft ontvangen.
Het mooiste etiket werd verkozen door het publiek en is van H. Alkema uit Enumatil.
Uit de juiste combinatie werd het stembriefje van de familie Feenstra uit Leeuwarden door loting verkregen.
Zij ontvangen het receptenboekje “Honing heerlijkheden” een uitgave van het Bijkersgilde met heel veel
honinglekkers en het boekje Mede, maken, drinken en genieten.
Publiek en belangstellenden werden geïnformeerd over keuring en bijenproducten door de keurmeesters en
medewerkers van het Bijkersgilde. Die zijn de gehele dag weer druk bezig zijn geweest. Het Bijkersgilde is hun weer
veel dank verschuldigd voor hun inzet.
Bezoekers en honinginzenders bedankt en tot de 28e markt in 2011 op de eerste zaterdag van augustus.
Het Bijkersgilde
De Gildenfunctionarissen, namens dezen, Gerard Vos
Een foto impressie:
1. inleveren :
https://picasaweb.google.com/102062285617817085078/InleverenHoningkeuringZuidlaren2011?authuser=0&authkey=Gv1s
RgCNGGk5jaia_HwQE&feat=directlink
2. de keuring :
https://picasaweb.google.com/102062285617817085078/DeHoningkeuringZuidlaren2011?authuser=0&authkey=Gv1sRgCIay
4pil5-X0gQE&feat=directlink
3. keuring door het publiek :
https://picasaweb.google.com/102062285617817085078/PubliekMagOokProevenDeHoningkeuring2011?authuser=0&authk
ey=Gv1sRgCJyuhJOd0L2jEQ&feat=directlink
4. prijzen :
https://picasaweb.google.com/102062285617817085078/PrijzenHongingkeuringZuidlaren2011?authuser=0&authkey=Gv1sR
gCO3L84OIrMaCrwE&feat=directlink

