Praktisch

Een bordje in de tuin. Een kraam op jaarmarkt of braderie. Een webshop. Via de natuurwinkel. Er zijn veel manieren
waarop imkers hun honing verkopen. Hoe pakken ze dat eigenlijk aan? Doen ze aan marketing? Wat is het geheim
voor commercieel succes? Deel 2 in de serie over hoe imkers hun eigen honing aan de man brengen.

Honing online te koop
Tekst en foto’s: Isabelle Brus

Een beetje winkel heeft tegenwoordig een website en als het
even kan ook een webshop. Met
één druk op de knop je afzetmarkt vergroten - dat is het idee.
Gaat die gouden formule ook op
voor hobby-imkers?
Wie bij Google ‘honing verkopen’ intypt,
krijgt honderden resultaten van professi
onele en minder professionele web
shops waar honing en aan honing gere
lateerde producten worden aangebo
den. Je vindt importeurs van allerlei
soorten exotische honing in emmers of
in potjes, raathoning en ook een keur
aan bijproducten zoals propolis,
honingzeep en mede. Kiezen hobbyim
kers nou ook voor het internet om hun
honing te verkopen? En als ze dat al
doen, bevordert dat dan de verkoop?
Vergroten ze hun afzetgebied? We
namen een kijkje op Marktplaats, een
site waar veel particulieren hun (tweede
hands) spullen proberen te verkopen.
Zoekwoord: ‘honing kopen’. Dat was
gelijk raak. Er verschijnt een hele lijst
met zoekresultaten waarin inderdaad
honing te koop wordt aangeboden.
Behalve heel wat professionele web
shops staan er ook verscheidene
hobby-imkers in de lijst. Van hen willen
we wel weten hoe dat nou gaat, online
je honing verkopen.
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Overschot
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Jan Akkerman uit Veendam biedt
emmers honing te koop aan op Markt
plaats. Hij probeert zo van zijn laatste
restanten honing af te komen. “De
oogst is vaak groter dan wat ik via
mijn gebruikelijke kring van familiele
den, vrienden en kennissen verkoop.
Zodra ik dat merk geef ik mijn dochter
een seintje en zij plaatst dan een
advertentie op Marktplaats. Meestal
raak ik dat overschot honing dan wel

kwijt.” Akkerman doet het op deze
manier nu al zo’n vijf jaar en hij is er
tevreden over. Hoewel hij nu emmers
met tien of vijftien kilo honing aan
biedt, heeft hij ook weleens speciale
potjes met raathoning via Marktplaats
verkocht. “Aan een mevrouw uit
Zeeland. Even op en neer naar Gro
ningen rijden vond ik al te gek dus
heb ik voor haar een potje goed inge
pakt. Op hoop van zegen heb ik het
toen met de post verstuurd en het arri
veerde ongeschonden. Een groot
succes: ik heb er sindsdien een vaste
klant bij!”
Stefan Mertens uit Barneveld biedt via
Marktplaats ook potjes honing te koop
aan. Prijs: 3 euro voor een potje van
250 gram. Hij imkert sinds een paar
jaar samen met zijn 12-jarige dochter.
“In 2013 hebben we voor het eerst
honing geslingerd; ongeveer veertig
potjes. Vrijwel alles raakten we kwijt
via een netwerk van vrienden, beken

den en collega’s”, zegt hij. Dit jaar
hebben ze wel honderd potjes
geoogst en puur voor de aardigheid
testte hij daarom Marktplaats. Overi
gens tot nu toe zonder resultaat. Het
gaat allemaal sneller via-via, gewoon
offline dus. “Maar ik vind internet wel
van toegevoegde waarde, want op
Facebook stel ik mijn gewone klanten
online op de hoogte als we weer
honing hebben en dat zwengelt de
vraag prima aan.”

Afdingen
Jan van Gool uit het Brabantse Rijen is
pas sinds 2013 imker en hij beschikte
niet meteen over een al te groot
netwerk van potentiële kopers voor zijn
honing. Om die reden plaatste hij een
gratis advertentie op Marktplaats, puur
als test. Hij biedt zijn honing er nadruk
kelijk aan voor een vaste prijs. “Je
merkt wel dat mensen desondanks
proberen te onderhandelen, maar daar
ga ik niet op in.”

nooit meer iets van hem gehoord.”
Een aantal imkers dat op Marktplaats
emmers honing aanbiedt, zegt wel
eens te worden gebeld door een
inkooporganisatie. “Zij bieden zo’n
lage prijs per emmer dat ik het dan
nog liever weggeef”, vindt Oldebroek.

Extraatje
Marktplaats wordt door de meeste
imkers die wij spraken gezien als een
mogelijk eenvoudige manier om van
hun overschot aan honing af te komen.
Voor geen enkele imker is het online ver
koopkanaal van honing de belangrijkste
inkomstenbron. Voormalig huisarts
Oldebroek verkoopt driekwart van zijn
honing aan patiënten. “Mijn opvolger
heeft er geen problemen mee dat de
assistentes zo nu en dan een potje ver
kopen, dus dat gaat nog steeds zo.” Op
de balie staan dan ook altijd wat potten
honing. Het resterende kwart verkoopt
hij via twee buurtwinkels en op de jaar
lijkse regiomarkt, waar ook andere leden
van de imkervereniging hun honing ver
kopen. Goertz, die niet mag klagen over
zijn gemiddelde online verkoop van 60
potjes honing per jaar, benadrukt dat hij
met de honingverkoop zijn ‘uit de hand
gelopen’ hobby probeert te bekostigen.
“Al is het een illusie te denken dat ik de
investeringen in mijn hobby ooit echt
terugverdien. Maar daar is het me ook
niet om te doen.”
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Henri Goertz uit het Limburgse Leudal
maakt hun niet uit. Logischerwijs
- hij profileert zich op Marktplaats als de hebben deze honingverkopers hun
Leudalimker - verkoopt ongeveer een
fysieke afzetgebied niet heel erg uitge
kwart van zijn honing online. Hij is er
breid. Niemand gaat het halve land
dan ook behoorlijk enthousiast over.
door voor een potje honing. Van Gool
Zijn gemiddelde jaarproductie is 250
merkt wel dat de online kopers die
potjes. Goertz is ermee begonnen
toch de moeite nemen om te rijden
sinds hij meer honing produceert dan
vaak meer potten tegelijk aanschaffen.
hij via zijn vaste kennissenkring kan
“Ze willen bovendien honderd procent
verkopen. “Ik vind het een interessant
zekerheid over de herkomst van de
kanaal maar er komt wel een ander
honing, vragen expliciet of het niet is
type klant op af. Ze vinden de prijs voor aangelengd met suikerwater. Ik laat ze
een potje honing al snel te hoog en
dan mijn bijenkasten zien en dat de
slaan meteen aan het onderhandelen.
honing vers geslingerd is. Mensen zijn
Terwijl ik met mijn prijs van € 3,50
echt op zoek naar eerlijke honing.” Die
eigenlijk onder de kostprijs zit”, legt hij
ervaring heeft Akkerman ook. “Met
uit.
name Turkse Nederlanders zijn kritisch
over de kwaliteit van de honing, zij
willen absolute zekerheid over de
Eerlijke honing
‘echtheid’.”
De verschillende aanbieders op Markt
plaats blijken allemaal hun eigen
Huub Oldebroek uit Nijkerk - hij was
aanpak te hebben. Bij de advertentie
huisarts en op Marktplaats adverteert
van de ene imker staat ‘bieden’, bij de
hij onder de naam Dokter - wil zijn
ander geldt een vaste prijs. Sommigen
honing best op de post doen. Hij biedt
verzenden de bestelling, anderen
balsemienhoning aan tegen een vaste
geven aan dat de honing alleen opge
prijs van 30 euro voor 4 kilo. Voor
haald kan worden.
€ 6,75 meer wil hij het ook wel verzen
Van Gool verkoopt zijn honing in de
den. Tot nu toe is zijn online opbrengst
eerste plaats aan mensen in de buurt.
echter nul komma nul. “Eén keer ben
Maar ook zijn Marktplaatsklanten
ik gebeld door iemand die zei belang
wonen niet al te ver. Van Gool verstuurt
niets, mensen moeten het zelf ophalen. stelling te hebben. Die vroeg mij het
hemd van het lijf over mijn manier van
Honing versturen - dat is niet voor alle
slingeren, hoe vers de honing was
imkers op Marktplaats een optie. Dat
enzovoort, enzovoort. Daarna heb ik
de verzendkosten voor de koper zijn,
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