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De bijenteeltbedrijfswedstrijd
Peter Bohlmeijer
Binnen de doelstellingen van de bijenhoudersorganisaties neemt het bevorderen van de kwaliteit van het
bijenhouden een belangrijke plaats in. Door het
organiseren van cursussen, het uitgeven van een
maandblad, het houden van lezingen en zomerlessen
wordt aan deze doelstelling gestalte gegeven. Bij de
Bond van Bijenhouden NCB is in dat kader in 1961 de
Bijenteeltbedrijfswedstrijdingesteld. In het kort komt
het er op neer dat de aangesloten verenigingen een
onderlinge Bijenteeltbedrijfswedstrijdhouden,
waarvan de winnaar het volgend jaar met de wedstrijd
140 van de Bond mee mag doen en zo het predikaat
Kampioen lmker in de wacht kan slepen. In dit artikel
een overzicht wat deze wedstrijd precies inhoudt en
hoe deze activiteit wordt georganiseerd.
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Organisatie
De bij de Bond aangesloten verenigingen organiseren
bij voldoende belangstelling een plaatselijke
Bijenteeltbedrijfswedstrijd. De leiding hiervan berust
bij een bijenteeltleraar of een ervaren imker.
Voorwaarde voor het kunnen houden van de wedstrijd
is dater tenminste zes leden zijn met ieder minimaal
drie hoofdvolken. Als tegemoetkoming in de kosten
van de organisatie geeft de Bond een (bescheiden)
subsidie. De irnker die na de plaatselijke keuringen als
winnaar uit de bus komt, mag in het volgende jaar
deelnemen aan de Bonds Bijenteeltbedrijfswedstrijd
en zo strijden voor het predikaat Kampioen Imker.

De plaatselijke keuring
Voor de keuringen bij de verenigingen heeft de Bond
een reglement vastgesteld. Hierin worden de onderwerpen beschreven waarop moet worden gekeurd.
Bovendien is er een lijst met de aspecten per onderwerp, waarop moet worden gelet bij de keuring. Niet
alleen de kwaliteit van de volken en het gebruikte
materiaal zijn onderdeel van beoordeling, maar ook de
bijenstand en zijn omgeving worden op kwaliteit
gewaardeerd. Onderwerpen als ziektepreventie en
bestrijding en de aandacht voor de bijenweide zijn in
een later stadium toegevoegd toen dergelijke zaken
voor de kwaliteit van het bijenhouden steeds belangrijker werden.
De keuringen in verenigingsverbandworden in de
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Op de volgende onderwerpen wordt gekeurd
'I
(tussen haakjes de maximaal te behalen punten)
de stand en zijn omgeving (5)
1
I
het uitwendige van de kasten (10)
het inwendige van de kasten (15)
de volkssterkte (20)
de voorraad voer (10)
I
de volkskaart (5)
I
de bedrijfsmethode (10)
ziektepreventie en -bestrijding (10)
I
drachtverbetering, spreiding en reizen (10)
I1
inwintering (10).
Bij meer dan drie volken wordt een toeslag gegeven
en 1/4 punt voor het vierde tot en met het elfde
volk (2).

-.

een tijdstip te kiezen, dat de volken op de stand
aanwezig zijn. Oe volkskaart is een goed hulpmiddel
om de bedrijfsmethode, de ziektebestrijding en het
reizen te beoordelen.
De onderwerpen waar de verschillen tussen de
deelnemende imkers het sterkst naar voren komen zijn
de volksterkte en het inwendige van de kast.
Het bezoek aan de bijenstand van de drie keurmeesters is voor de imker een belangrijke gebeurtenis,
niet alleen vanwege de keuring maar ook voor de
belangstelling die voor zijn werk wordt getoond.
De uitslag van de keuring wordt in de regel tijdens een
bijeenkomst in de winterperiode bekend gemaakt. Een
plezierige gelegenheid voor de leden om eens
uitgebreid over het afgelopen seizoen te praten en de
winnaar van de wedstrijd bekend te maken.

De Bondskeuring
De winnaars van de plaatselijke wedstrijden kunnen in
het volgende jaar deelnemen aan de Bonds
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Bijenteeltbedrijfswedstrijd op voorwaarde dat ze vijf
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hoofdvolken op hun stand hebben.
De jury, bestaande uit drie personen, reist in een of
twee dagen de dertien tot twintig irnkers af om de
keuring uit te voeren. Hierbij wordt nagenoeg
hetzelfde reglernent gebruikt als bij de plaatselijke
wedstrijd. De inwintering wordt niet beoordeeld, we1
worden punten gegeven voor de algernene indruk van
de bijenstand. Het is geen gemakkelijke opgaaf, want
de verschillen tussen de deelnerners zijn doorgaans
niet groot. Ook hier geeft vaak de volkssterkte de
doorslag.
De irnker met het hoogste aantal punten, mag zich
Karnpioen lrnker noernen. De tweede plaats is voor de
reserve karnpioen en dan is er ook nog een derde
prijs. Tijdens de studiedag in november reikt de
v o o ~ i t t evan
r de Bond aan de drie beste de rnedailles
uit die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De Karnpioen
lrnker krijgt bovendien uit handen van de voorzitter de
wisselbeker. De Kampioen die in drie opeenvolgende
jaren de beker veroverd heeft, krijgt hem definitief in
zijn of haar bezit. In de ruirn dertig jaar van de bedrijfswedstrijd is dat pas drie keer voorgekornen. De
bekendrnaking van de uitslag is altijd een spannend
gebeuren. De waardering voor de prestaties van de
drie winnaars blijkt uit de vele felicitaties die ze tijdens
de studiedag krijgen.

wordt. Men houdt de volkskaarten beter bij, de kasten
en de stand worden beter verzorgd. Maar ook heeft
de wedstrijd een effect op de prornotie van de bijenteelt. Een goed verzorgde stand is een visitekaartje
voor de bijenhouderij en zal zeker bijdragen aan een
goede waardering van de bijenhouderij in het
algemeen. Er wordt bovendien aandacht besteed aan
het bijenhouden in het algemeen. Zo blijkt dater veel
onduidelijkheid bestaat over de bijenruirnte boven de
raten. Aan zulke zaken kan dan de nodige aandacht
door de organisaties worden gegeven.
Voor de verenigingen vorrnen de wedstrijden een
aanleiding om in de winterperiode, tijdens de bekendmaking van de uitslag van de plaatselijke keuringen,
ervaringen uit te wisselen of een bijenteelttechnische
onderwerp in een lezing te behandelen. Zo worden de
contacten tussen de leden verstevigd en kan men van
elkaars ervaringen leren.

Wie volgt?
Het zal de lezer duidelijk zijn geworden dat er veel
aantrekkelijke kanten zijn aan een bijenteeltbedrijfswedstrijd: voor de irnker, de verenigingen en de bijenhouderij in zijn totaliteit. Is het geen aardig idee om
ook binnen de andere irnkerorganisaties een dergelijke
activiteit op te starten. Over een aantal jaren kunnen
dan de winnaars van de plaatselijke wedstrijden gaan
dingen naar de eer van Nationaal Karnpioen.

Waarom bedrijfswedstrijden
Wat is nu het belang van de Bijenteeltbedrijfswedstrijd? In de eerste plaats wordt duidelijk
ervaren dat als een vereniging besluit rnee te doen, de
kwaliteit van het bijenhouden in de eerste jaren beter

Bij de foto's
Links: de bijenstand van A. Chantrel uit Prinsenbeek
Boven: Karnpioen lrnker rnevrouw v.d. Heijden uit St. Hubert.

...........................................................................................................
maandblad voor imkers mei 1993

