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Woord van de voorzitter

Het verlof is voorbij. De kindjes zijn terug naar school. Rond de bijenhal echter keert de rust terug, na
een drukke tijd van honing oogsten, koninginnen invoeren, voederen en het belangrijkste:
behandelen tegen varroa. Behandelen met de erkende middelen en verkregen langs de "officiële"
weg.
Als je dit leest is het congres reeds achter de rug. Al de besproken onderwerpen handelden over
stuifmeel, zoals soorten, uitzicht en het belang voor de bijen. Het onderzoek naar stuifmeel in
honingstalen kwam eveneens ter sprake met soms
merkwaardige resultaten. Over de oorzaak van
bijensterfte. Inhoudelijk was het een goed congres met
sterke sprekers, verzorgde catering en heel veel volk.
Ook leuk om heel veel bekende mensen terug te zien.
Het bestuur van de "Gentse Imkersvereniging" is
eveneens terug van "het verlof" en gaat vol
enthousiasme van start. Hierbij wil ik het bestuur en
vooral de secretaris Stefaan bedanken voor de
belangeloze inzet en hun aanwezigheid op de
maandelijkse vergadering.
De verkoop van de biologische krokussen verloopt vlot
momenteel zijn er een 15.000 besteld.
De eerste vergadering gaat door op zondag 28
september 2014 en wij, jullie, gaan onze honing
"keuren". Dit is geen officiële keuring. Het gaat erom
dat we de verschillende honing uit onze streek kunnen bekijken en proeven zodat we een idee
krijgen over de variatie aan smaken die er zijn in een kleine regio. Ondertussen kunnen we gezellig
bijpraten over het voorbije seizoen.
Meer gegevens vind je in deze bijendans.
Raoul.
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Uitnodiging

Graag nodigen wij u uit op zondag 28 september 2014.

Locatie: Praktijkcentrum voor bijenteelt, Krijgslaan 281, S35, 9000 Gent.
Aanvang: 9.00 uur.
Agenda:
Verwelkoming door de voorzitter.
Varia.
Honingkeuring.
Honing is een delicaat goed. Hoe te oogsten, te verzorgen en te bewaren?
Maar vooral “Is hij lekker” en “wat denken anderen er van”?
Op onze najaarsvergadering organiseren we een honingkeuring.
Hierbij worden verschillende elementen beoordeeld.
De jury is niemand minder dan de aanwezigen zelf en iedereen gaat naar huis met een
puntenbeoordeling van zijn honing.
Verder in deze bijendans kan je de reglementering nalezen, en vooral, vergeet je honing niet
mee te brengen.
Einde voorzien rond 12.00 uur.
Namens het bestuur,
De voorzitter,

De secretaris,

Raoul Garré

Stefaan Vergaert

Het algemeen reglement honingkeuring.
- Ieder lid of bijlid mag deelnemen maar moet ook
op de keuring aanwezig zijn.
- Elke aanwezige is ook keurder.
- Er zijn twee bestuursleden die instaan voor de
goede gang van zaken en optreden als hoofdjury.
Ook zij mogen deelnemen aan de keuring.
- De potten worden zo ingeschreven en gemerkt dat
zelfs de eigenaar niet of moeilijk zal kunnen weten
welke zijn pot is.
- Elke keurder mag maximaal 2 potten van duidelijk
verschillende soorten ter keuring indienen. Mocht
het zijn dat er teveel potten ter keuring worden
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aangeboden kan dit worden verminderd naar 1 pot
per deelnemer.
- Ook vloeibare honing mag ingediend worden.
Hiervoor zullen bepaalde criteria van de keuring
worden aangepast alsook de puntentelling.
- De potten moeten voldoen aan volgende criteria
om aanvaard te worden voor keuring:
1) Van het reglementaire type zijn met een inhoud
van 500 gr. en gesloten met het bijhorende
reglementaire deksel.
2) Begeleid zijn van een reglementair etiket los van
de pot
3) Zuiver en presentabel zijn (zowel deksel als pot)
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-Het product zal op de volgende criteria worden
gekeurd:
1) Etikettering.
2) Presentatie van het geheel - uitwendig uitzicht
van de pot en inhoud.
3) uitzicht van de honing (kleur - ongeacht de soort)
4)zuiverheid (al of niet aanwezig zijn van zichtbare
onzuiverheden)
5) kristallisatie/korrelvorming van HARDE HONING
(hardheid - schifting -vorm)
6) Helderheid van VLOEIBARE HONING
7) smaak en geur.
keuring enkel door de hoofdjury:
1) Het gewicht (netto inhoud van de pot)
2) vochtgehalte door middel van refractometer
maximale waarde 20% ,deze waarde of meer zal wel
een groot punten verlies betekenen maar geen
diskwalificatie

- De puntentelling gebeurt door leden van het
bestuur. Om fouten uit te sluiten zal elke deelnemer
zijn puntentelling kunnen nakijken.
- Iedere deelnemer krijgt zijn score anoniem
medegedeeld. Enkel de 3 eersten worden bekend
gemaakt.
- Dit reglement wordt ter kennismaking
gepubliceerd in de Bijendans en bij aanvang van de
keuring voorgelezen en toegelicht.
- Elke deelnemer is geacht het reglement te kennen
en te aanvaarden zoals het op de keuring zal
worden voorgelegd.
- Aanpassingen aan dit reglement blijven mogelijk
Tot slot hopen wij op een even grote en
enthousiaste opkomst en wensen ons ook te
kunnen verheugen op een hoge kwaliteit van het
product dat wij onze hobby plegen te noemen.

Mededelingen

PLANT NU DE LENTE
Onder bovenstaande noemer organiseert onze
vereniging nu voor 3de maal een krokussenverkoop.
Er zijn immers nog heel wat Vlaamse tuintjes die
moeten worden opgefleurd.
Verdeling van biologische bollen, Waarom ?

Bijen en hommels hebben kwalitatief stuifmeel
nodig in het voorjaar. Helaas moeten we vaststellen
dat de sierteeltsector het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen, zoals fungiciden en
Neonicotinoïden niet schuwt.
Dit resulteert onvermijdelijk in bloemen die

gecontamineerd stuifmeel en nectar voortbrengen.
De rit naar het bijenvolk is niet ver meer.
Vorig jaar konden we 18000 krokusbolletjes aan de
man brengen.
Gentse imkersvereniging

Dit jaar gaan we terug voor een massale verdeling
waardoor we de prijs terug tot een minimum
kunnen drukken.
De prijs voor de krokussen is €16 per 100 stuks,
oftewel 16cent per bolletje.
Ondanks dat de biologisch geteelde bollen duurder
zijn in aankoop is dit nog steeds heel wat goedkoper
dan wat de winkelrekken van het gewone circuit ons
te bieden hebben.
Afname in veelvouden van 100 exemplaren
(afgewogen).
Bestellen kan via het secretariaat zolang de
voorraad strekt.
Bij het verschijnen van deze Bijendans zijn de
krokussen geleverd en kunnen zij (na bestelling) op
zaterdagen tussen 10 en 12 uur worden afgehaald.
Kasteelstraat 16, 9820 merelbeke.

Activiteitenkalender 2014:




28 september: honingkeuring
30 november: Ambrosiusfeest
6 december: waswafelgietdag.

Om organisatorische redenen is het steeds mogelijk
dat bepaalde data veranderen.
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De financiële partner voor u en uw gezin
VOORDELIGE ÉN VOLLEDIGE BANKSERVICE IN UW BUURT
INFORMATIE OVER ONZE PRODUCTEN OP www.vdk.be OF OP KANTOOR:
VDK SCHELDERODE – MELSEN
VOF VAN CAENEGEM
KIES VOOR ZEKERHEID, EENVOUD EN DUURZAAMHEID

Personenvervoer

Taxi Verhuur met chauffeur

Luchthavenvervoer

Businessvervoer

Van Taxi tot businessvervoer, met zekerheid en professionalisme!
www.TaxiBartsan.be

9620 Zottegem

0486/12 70 66

PARTECH bvba
UIT SYMPATHIE

VERKOOP – VERHUUR – HERSTELLINGEN - ONDERDELEN

Jo Schutyser
Gaversesteenweg 687 – 9820 Merelbeke – Tel/FAX: 09 362 65 61 – GSM: 0477-24 52 77
www.jstrailers.be
AANHANGWAGENS VAN 500 TOT 3500 KG
Uw reclame hier? stefaanvergaert@gentseimkers.be

