HONING

Nationale honingkeuring '1 999'
Ab Kuypen
Tegelijk met de jaarlijkse open dag van de
Ambrosiushoeve werd afgelopen 11 september de
Nationale honingkeuring georganiseerd. Voor het
eerst onder de paraplu van de bedrijfsraad, aan de
hand van een nieuw, gezamenlijk opgesteld
keuringsreglement.

Vroege vogels
Wie van ver kwam, moest vroeg uit de veren om op
tijd de honing ingeleverd te hebben. Vanaf 09.00 uur
kon er worden ingeschreven. Hoewel al aardig begint
310 te lopen even na negenen, is het niet echt druk
geworden. Rond de dertig deelnemers zorgden voor
ruim honderd inzendingen. Nietternin hadden de
keurrneesters er hun handen aan vol. Dat de kwaliteit
in het algemeen goed was, dat bleek al bij het inschrijven. 'Moet je eens kijken,' zegt Jan Beekman met
een trots alsof het een eigen inzending betrof, 'wat
een prachtig stuk werk'. Hij toont rnij een mooi vol
raam 'zomer raathoning'. Van wie? Dat mag hij mij
niet vertellen, natuurlijk niet. Samen met de deelnemers wordt door de inschrijvers de klasse waarin
gekeurd zal worden bepaald. Tegen kwart over tienen
besluit men de inschrijving te stoppen. Het is dan al
een kwartier later dan geprogrammeerd. De vergadering van de Vrienden van de Ambrosiushoeve is
begonnen. Een vergadering waarin Frans Janssen
afscheid neernt als voorzitter. Als nieuwe vaandeldrager van deze club zal optreden Marien de Haan,
voorzitter van imkersvereniging 'Eck en Wiel'.
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lnschrijven van de inzendingen door J. Beekman en
G. Luttikhuis. Foto: Ab Kuypers
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Rondleidingen
De eerste rondleiding door het arboretum is dan al
lang onderweg. Het zijn voornamelijk deelnemers aan
de keuring die zich aanmelden. Zo zullen er deze dag
nog vele volgen. Wanneer de bel, die zo'n rondleiding
aankondigt heeft geluid vorrnt zich telkens een groep
belangstellenden. Een klein uurtje zijn zij 'onder de
pannen'. Enthousiast komen zij bij de tent terug. Een
uitgebreide verzameling bomen, struiken, planten en
landbouwgewassen, waarvan er nog verschillende in
bloei staan. Mede door het uitgelezen weer van dit
moment, wordt er nog volop gevlogen door de bijen.
Waren het in eerste instantie voornamelijk van badges
voorziene medewerkers aan deze dag, die het terrein
vulden, er komen langzaam aan steeds meer bezoekers. De deelnemers aan de honingkeuring zullen zich
tot twee uur 's middags, wanneer de uitslag bekend
zal worden gemaakt, moeten vermaken. Achter de
ramen van het gebouw van de Ambrosiushoeve is
inmiddels een grote groep keurmeesters zichtbaar, er
wordt geproefd, geroken en streng gekeken.

Tussendoor
Zo'n open dag, waar van alles te beleven valt, blijkt
vooral ook een goede plaats van ontmoeting te zijn. In
de tent, waar veel voorlichting wordt gegeven,
bevindt zich ook de koffiekraam. Het is hier een aanhoudende drukte van belang. Overal verzamelde
groepjes imkers. Hier, het trefpunt vandaag, spelen
zich bovendien enkele belangrijke momenten van
deze dag af.
Tussen de vergadering van de 'vrienden' en het begin

Drukte tijdens de rondleidingen. Foto: A6 Kuypers
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van een serie iezingen door, wordt door Aad de
Ruijter, directeur van de hbrosiwheve, een nieuw
b d , 'Pollen analyse' gepresentdI uitgegeven voor
'zijnvinstituut. In een korte toespraak wrtelt hij hoe
dii belangwekkendwerkstuk tot stand is gekomen en
uitgegeven kon worden. Dat het j u k vandaag
gepmenteed kon worden was e m dubbeltje op zijn
kant De afgelopen week is het gedrukt en geborrden,
zodat het net op tijd gereed was. Na uitreiking van de
eerste exemplaren aan de vier auteurs volgt en run op
de kraam, waar vanaf dat moment het boek te koop
ligt. De eerste bezoekenvan de Iezingen hebben zich
inmiddels naar het hoofdgebouw begeven.
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Onbndng

De gmpjes imkes in en buiten de tmt laten AmI dat
er heel wat wordt biigepraat. A1 doende worden t
h
uurtjes tut de uitslag op mgename wijze doargebra&. Aan het einde van de middag oak zelf: heel
wat mensen gesproken. Dan haor je dat de vereniging
Vrienden van de Arnhosiushoeve best n i e w igden
kan gebruiken. Oak hier dreigt de vergrijzing toe te
slaan. Je ontdekt dat het in imkerend Mederland niet
altijd koek en ei is. En dat er nog wel @ensaan een
zekere 'geschiedvervalsing' wordt gedaan. Wat de
honingkeuringbetreft mag je vernemen dat in alle
groepen, keurmeesters van alle bonden door elkaar
werken.
Even over tweeifn kan de uitslag worden b e h d
Usdarlijk haldw
gemaakt. Na e m inleidendwoordje van Frans Janrsen
'Je kan je ahragen hoe de rest van zo'n partijtje
vertek Eva Schild dat er in sommige categotien gem? 311
honing er uitziet,' aMus iCn van de keurmeesters, na
prijzen worden uitgereikt (alleen die inzehdingen m e t
het keuren van z4n portie vloeibape honing. 'De
honing is echt van uitstekende bakeit. Maar wat mij 98 tot 100 punten k m e n voor ean oorkonde in
aanmetking). Met ondermeer tien derde prijzen suat
toch we1 enigszins verbaasde, was dat deze klasse
de vloeibare honing ah grootste inzending gdxdtt.
liederlijk helder was. Daar is hard aan gewerkt, moet
je maar rekenen.' En hierrnee wordt mijn inziens de
Honderd punten worden er maar wemig uitgedmld.
zwakte van honingkeuringen blootgelegd. In hoeverre Even moet ik denken aan de wooden eerder op de
dag gehoord: 'lk heb echt mijn best moeten d w n om
is zo'n keuring een ware afspiegeling van de totale
puntjes voor aftrek te vinden, zo mooi was het bijna
honingoogst van betreffende irnkers? Maar ach, za'n
vrazyl kan de pret van de deelnemer niet kreuken.
allemaal kennelijk is dat gelukt.
Met vaor de spreken van de drie lezingen een fraai
Hoewd het reglement, volgens welke vanaf vandaag
wordt gekeurd, geen wezenlijke veranderingen kent
bloernstuk tot besluit is er wat be& de honingkeuring een einde aan deze dag gekomen. Na drieZJn
ten opzichte van de vorige reglels, wordt er nu we1
door alle organlsaties volgens 6th richtlijn gewerkt. En w o d het allengs rustiger en b n straks het opruirnen
dat mag toch wel opmerkelijk w d e n genoernd. Twee beginnen. Dankzij @enenorm groot aantal vrijwilligers
is deze dag met rond de 500 bezoekers sen geslaagjaar averleg door vertegemnraordigenvan alle vijf de
imkerbonden tiebben tot het in drukvorm verschenen de gewden. De cornbinatie van de Nationale
honingkeuring en de open dag op de Ambmsiusreglement geieid. Al rnoeten nrij di niet zien als een
voorzichtige nieuwe stap op weg naar fusie, federatie hoeve is een goede en mag van mij blijven bestaan.
tussen de vijf bonden, zo wordt mij wekerd.
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Jlrrvig gekeurd, hier dhr. G. M u i s : aan het we&.

Foto: Ab KuypeK
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