REGLEMENT HONINGKEURING Bijkersgilde

In te leveren zijn 2 potten honing waarvan één met etiket en één zonder etiket per inzending tot
op de dag van de keuring tot 10.00 uur. Meerdere inzendingen zijn toegestaan, zowel in één of
meerdere klassen.
Ook is het mogelijk om 1 pot honing per klasse in te leveren, wat voldoende zal zijn om lid te
blijven van het Bijkersgilde of om de honing door de keurmeesters te laten beoordelen. Deze
inzendingen dingen niet mee naar prijzen of kampioenschap(pen).
2.

Gekeurd wordt conform het Algemeen Keuringsreglement uitgegeven door de Nederlandse
Commissie voor Bijenproducten de laatst gepubliceerde versie uitgave 2011 met inbegrip
van de nog nader in dit reglement aan te geven aanvullingen.

3.

Er mag alleen honing die maximaal 1 jaar en 2 maanden vóór de datum van de honingkeuring is
geoogst ter keuring worden aangeboden. Door deel te nemen aan de keuring geeft de
deelnemer te kennen dat dit het geval is.

4.

Het eerste keuringsonderdeel is gericht op de (verkoop)kwaliteit van de honing. De beoordeling
op kwaliteit betreft ook aspecten van hygiëne. De honing wordt uit de keuring genomen
wanneer deze niet voldoet aan het Warenwetbesluit honing van 20 november 2003.

5.

De inzendingen worden in tweede instantie gekeurd voor de prijzen. De beoordeling heeft naast
de kwaliteit van de honing en de hygiënische aspecten, vooral betrekking op perfectie, waarbij
ook de administratieve verplichtingen behoren. Maximaal kunnen 10 punten per inzending
worden behaald.

6.

Voor de prijzen wordt gekeurd in de klassen volgens het Algemeen Keuringsreglement. Het
betreft de inzendingen bestaande uit twee potten honing zoals in lid 1 is vermeld. Voor overige
bijenproducten zoals in de klassen van het keuringsreglement zijn aangegeven gelden de daarin
vermelde aantallen en omschrijvingen. Klasse 15 Presentatie bijenproducten wordt niet gekeurd.

7.

Uit alle inzendingen wordt de beste combinatie gekozen. Inzender van de beste combinatie
wordt ALGEMEEN KAMPIOEN. Dit wordt beloond met een wisselbeker en een
herinneringsmedaille. De wisselbeker dient voorafgaand aan de volgende keuring te worden
ingeleverd, en blijft eigendom van het Bijkersgilde.

8.

Van alle Drentse inzendingen wordt de beste combinatie aangewezen voor het DRENTSCH
KAMPIOENSCHAP. Dit wordt beloond met de Hoogendoorn wisselbeker, en een
herinneringsmedaille. De wisselbeker dient voorafgaand aan de volgende keuring te worden
ingeleverd, en blijft eigendom van het Bijkersgilde.

9.

Naast de prijswinnaars ontvangen alle deelnemers van een goedgekeurde inzending een
ingevuld keuringsformulier, voorzien van eventuele opmerkingen of aanbevelingen.

10.

Inzenders met minimaal 9,8 behaalde punten worden gevraagd om als GEZEL toe te treden tot
het Bijkersgilde. De inzenders die minimaal 9,8 punten behalen ontvangen een Bijkersgilde
schildje en certificaat als bewijs van goede kwaliteit van hun product.

11.

Inzenders die minimaal 9,8 punten op een inzending hebben behaald en die al als gezel tot het
Bijkersgilde behoren, worden bevorderd tot MEESTER van het Bijkersgilde.
Hiervan ontvangen zij een certificaat.

12.

De gildeleden komen één maal per jaar bijeen om gezamenlijk een glas mede te drinken en om
zich nader te verdiepen in de honingwinning, de honingverwerking, de bijenproducten en andere
zaken de bijenteeltproducten betreffende.
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13.

De gildeleden blijven gildelid zolang zij jaarlijks minimaal 1 pot honing ter keuring aanbieden
tijdens de Honingkeuring Zuidlaren. Indien door overmacht gedurende maximaal twee
achtereenvolgende jaren geen honing kan worden aangeboden ter keuring, zal hiervoor
dispensatie worden verleend. Voorwaarde is tevens dat de honing moet zijn goedgekeurd
conforme lid 3 van dit reglement.

14.

Zij die honing willen verkopen op de MARKT van MELK en HONING in Zuidlaren moeten van
de te verkopen honing, 1 pot honing inleveren/afstaan aan het Bijkersgilde. Deze honing
wordt gekeurd door de keurmeesters van het Bijkersgilde. De honing mag worden verkocht
volgens de voorschriften van marktorganisatie. De ingenomen honing kan aan het publiek ter
keuring worden aangeboden. Hiermede kan men meedingen naar de publieksprijs voor de
lekkerste honing en het mooiste etiket.
Deelname aan de publieksprijs “Lekkerste honing” wordt door het Bijkersgilde bepaald.

15.

Te verkopen honing op de markt moet voldoen aan het Warenwetbesluit honing van 20
november 2003.
De marktmeester kan bij het niet nakomen hiervan verkoop verbieden.

16.

Inzenders voor keuring en beoordeling kunnen na afloop van de keuring het keuringsformulier
van hun inzending afhalen.
Niet afgehaalde formulieren kunnen (uitsluitend digitaal) worden nagezonden indien het
mailadres door de inzender is opgegeven. Ook de inzendingen die ter keuring zijn aangeboden
kunnen weer worden meegenomen. Niet afgehaalde inzendingen worden niet nagezonden.

17.

Kosten voor deelname aan de keuring bedraagt per inzending € 2,00 . Bij inlevering te voldoen.

18.

In geval van twijfel, betreffende herkomst en kwaliteit van het ingeleverde product, of voor
gevallen waarin dit reglement niet in voorziet, beslist het team van keurmeesters over de te
volgen procedure.

19.

Bepaling winnaar per Klasse:

19.1

De inzender met het hoogste aantal punten is winnaar per klasse. Bij een gelijk aantal punten
(voor honing klassen)gelden de volgende criteria:
Voor vloeibare honing (Klasse 1 en 5) geldt het laagste vochtpercentage.
Indien dit gelijk eindigt wordt het laagst gemeten HMF-gehalte aangehouden.
Voor de overige klassen van honing (anders dan de klasse 1 en 5) is het laagste HMF-gehalte
bepalend.

20.

Bepaling winnaar Algemeen- en Drentsch Kampioen:

20.1

De kandidaten voor Algemeen Kampioen en of Drentsch Kampioen worden geselecteerd
zoals onder artikel 19 is aangegeven.
Algemeen Kampioen wordt degene die conform bovenstaande de meeste punten behaald in alle
ingezonden klassen.
Drentsch Kampioen wordt degene die conform bovenstaande de meeste punten haalt in alle
ingezonden klassen, en woonachtig is in de provincie Drenthe.
Bij een gelijk aantal punten zal het laagste HMF-gehalte van de honing bepalend zijn.
Het gelijktijdig behalen van Algemeen- en Drentsch kampioenschap is mogelijk.

21.

Keurmeesters in functie van het Bijkersgilde tijdens de keuring kunnen hun inzendingen ter
keuring aanbieden maar zijn uitgesloten van deelname aan het kampioenschap.

22.

Voorvallen, onverwachte situaties, en zaken die niet in het reglement zijn omschreven worden
beoordeeld en beslist door de coördinator en de keurmeesters.
Discussie en of correspondentie hieromtrent is niet mogelijk.

Zuidlaren, juni 2013.
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