Nationale Honingkeuring: de uitslag
Eva Schild-Schofaerts, voorzitter Commissie Honing VBBN
Het is voor het eerst dat op een Nationale Honingkeuring de honing gekeurd is door een heterogene
club ervaren keurmeesten uit alle imkersorganisaties en volgens het algemeen geldende keuringsreglement dat door de honingcommissiesvan de bij
de Bedrijfsraad aangesloten imkerorganisaties is
vastgesteld.
Voorafgaand is in april in Wageningen een bijscholingsdag voor keurmeesten georganiseerd om
0.m. de nieuwe regels te toetsen en de gang van
zaken op de nationale keuring te bespreken. Deze
312 goede voorbereiding heeft zijn vruchten afgeworpen.
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De inname van de honing, de keuring en het bekendmaken van de uitslag verliepen volgens plan, harmonieus en precies op tijd. Een taakverdeling voor de
keurmeesters in 5 groepjes met elk een omschreven
taak is een goede werkwijze gebleken. Er was een
jury, een supervisor en een speciale honingtransporteur.
Er zijn 60 series van 25 inzenders gekeurd. Het
grootste deel was vloeibare honing. In deze klasse
vielen ook de meeste prijzen, eBn ISte prijs, acht 2de
prijzen en tien 3de prijzen. Bij zomerraat, heideraat en
raathoning in honing zijn geen prijzen gevallen. De
Ridder van Rappardprijs is wederom door Cees van
Holland in de wacht gesleept.
Het aantal inzenders was beperkt. We gissen naar het
waarom: te ver? Te warm weer? Veel andere enlof
interressantere evenementen?Te vroeg in het
seizoen? Is er onvoldoende belangstelling voor een
dergelijke keuring omdat de overige producten niet
werden gekeurd? (N.b. wat dit laatste betrek het
nieuwe keuringsreglement zal ook voor propolis, was

en mede aangepast worden en de keurmeesters
bijgeschoold opdat op een volgende nationale
keuring behalve honing ook de andere producten
kunnen worden aangeboden.) de inzendingen zagen
er overigens g o d en verzorgd uit, zowel de inhoud
als de 'verpakking'.

Uitslag
Vloeibare honing
l e prijs C. de Roy
2e prijs M. Hendriks, J. Moors, J.H. Karnpii, C. van
Holland, mevr. Hendriks, J. Kocken, H. Verrneulen,
C. van Holland
3e prijs C. van Holland, 't Wilgenroosje, A. Verwoert,
mevr. Moon, C. Van Holland, C. van Holland,
Van Popering, E. Verburg, F.C. van Korlaar, K. van
Rij
Cremehoning
2e prijs C. de Roy, J. Moon, E. Verburg
3e prijs C. van Holland
Gekristalliseerde honing
l e prijs R, van Muilekom
Kristalliserende honing
2e prijs J. Moors
Heidehoning
2e prijs C. van Holland
Van Rappard prijs: Cees van Holland
De combinatie Open dag van de Ambrosiushoeve met
een vergadering, lezingen, rondleidingen, informatie
verstrekking en catering, samen met de honingkeuring
was een succes. Namens de Commissies Honing dank
ik de medewerkers van de Ambrosiushoeve voor hun
gastvrijheid, het keurmeestersteam, de coordinatoren,
de transporteur en de jury voor hun inzet.

Vervoersverbod Amerikaans vuilbroe
Op 28 september j.1. is Amerikaans vuilbroed
vastgesteld in de Gelderse gemeente Putten. Het
gaat om zes volken op twee standen. Deze volken
zullen ter vernietiging worden afgevoerd.
Per 28 september j.1. is het Vervoersverbod
Veldhoven 1999 ingetrokken.
Op 7 oktober j.1. is AVB vastgesteld in de Drentse
gemeente Borger-Odoorn. Hier gaat het om 27
volken op 66n stand. Ook deze volken zullen ter
vernietiging worden afgevoerd.
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Een onderzoek naar de mogelijke herkomst van beide
besmettingen zal worden opgestart.
U kunt bij het secretariaat van uw organisatie een
kaartje met een beschrijving van het vewoersgebied
aanvragen.
I
directeur van de Rijksdienst voor de
keuring van Vee en Vlees (RW) van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
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