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REGLEMENT VAN KEURING VAN BIJENVOLKEN 

 

1. Algemeen 
 

Keurmeesters 

• De keurmeesters zijn onpartijdig en passen de keuringsnormen flexibel maar wel 

consequent toe. Zij houden rekening met het jaargetijde en met extreme omstandigheden 

zoals slechte overwinteringsomstandigheden, vertraging van de zwermperiode, 

mislukken van bruidsvluchten, stagnatie in de nectar-en/of stuifmeeldracht etc. Het ene 

jaar is het materiaal nu eenmaal beter dan het andere jaar. 

• De keurmeesters dienen een goede uitrusting te hebben (kap, rook) en dienen rustig te 

werk te gaan. 

• De keurmeesters dienen dusdanige maatregelen te nemen (o.a. gebruik van nieuw 

materiaal) dat de verspreiding van besmettelijke bijenziekten t.g.v. de keuring nagenoeg 

uitgesloten is. 

• Er wordt gekeurd door drie keurmeesters. 

 

De keuring 

• De keuring geschiedt onder nummer en de naam van de imker op de kast of korf is 

afdoende onzichtbaar gemaakt. 

• Er worden drie soorten keuringen onderscheiden te weten: 

• Voorjaarskeuring; 

• Zomerkeuring (zwermen en afgezwermde volken, ook niet afgezwermde volken). 

• Najaarskeuring (opzetters). 

 

De richtlijnen hieronder gegeven zijn van toepassing op alle drie de keuringen. 

 

2. De keuring van kasten 
 

Gekeurd wordt op de volgende aspecten: 

 

2.1 De bijenwoning 

• Uiterlijk; 

• Kast is afdoende bijendicht; 

• Afsluiting vlieggat; 

• Aanwezigheid varroa bodem en schuiflade; 

• Het verf- en of beitswerk; 

• De dakconstructie; 

• Reinheid van het vliegplankje (indien geopend). 

• Reinheid van varroa bodem en schuiflade; 

 
2.2 De dekplank 

• Materiaal (hout, kleedje, doorzichtige kunststof (schoongemaakt) of gaas) 
 

2.3 Sterkte van het bijenvolk 

• Dit is afhankelijk van het jaargetijde en van de weersomstandigheden. 

 

2.4 Ramen en raten 

• Juiste maat van de ramen; 

• Bedrading (rvs, door oogjes); 
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• Raatwerk (fijn, aanwezigheid grofwerk (=darrenraat)); 

• De kwaliteit van de ramen (jong, niet oud en/of beschimmeld); 

• Uitbouw van de ramen (mooi recht, niet scheef en krom); 

 
2.5 Broedstand en volkssituering 

• Aanwezigheid van eitjes, larfjes en gesloten broed; 

• Aard van het gesloten broed (werksterbroed, darrenbroed); 

• Is een juiste opbouw vanuit het midden van de kast aanwezig voor wat betreft broed en 

de plaats van het voer; 

• Sporen van ziekten (AVB, varroatose, nosema, roer); 

• Aanwezigheid van voldoende voer en stuifmeel. 

 

2.6 Geaardheid bijenvolk 

• De keurmeester dient bij dit onderdeel van de keuring de nodige tact en voorzichtigheid 

in acht te nemen omdat anders de geaardheid moeilijk te beoordelen is. 

 

3. De keuring van korven 
 

Gekeurd wordt op de volgende aspecten: 

 

3.1 Woning en vlechtwerk 

• Type korf en voldoet deze aan de gestelde maten; 

• Stevigheid van de korf; 

• Diameter strowrongen (3 a 5 cm); 

• Afwerking onderste wrong; 

• Hoedanigheid vlieggat; 

• Materiaal van de banden, pitriet of braam; 

• Beschadigingen door bijv. mezen of muizenvraat 

 

3.2 Spijlen 

• Kopspijlen; 

• Plaats van de eerste spijlen (een handbreedte onder kopspijlen); 

• Plaats onderste spijlen (3 wrongen vanaf bodemplank); 

• Tussenruimte spijlen (3 wrongen); 

• Uiterlijk spijlen (achterkant afgeknipt, voorkant spits, spijlen dienen recht, glad en 8 tot 

10 mm in doorsnede te zijn). 

 

3.3 Reizen met de volken 

• Bijendicht opgedoekt; 

• Aard doekmateriaal (voldoende ademend). 

 

3.4 Sterkte van het bijenvolk 

• Dit is afhankelijk van het jaargetijde en van de weersomstandigheden. 

 

3.5 Broedstand en volkssituering  

• Aanwezigheid van eitjes, larfjes en gesloten broed (spiegel gebruiken) ; 

• Aard van het gesloten broed (werksterbroed, darrenbroed); 

• Sporen van ziekten (AVB, varroatose, nosema, roer); 

• Aanwezigheid van voldoende voer; 

• Is een juiste opbouw vanuit het midden van de korf aanwezig voor wat betreft broed. 
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3.6 Raten 

• Raatwerk (fijn, aanwezigheid grofwerk (=darrenraat); 

• De kwaliteit van de raten (jong, niet oud en/of beschimmeld); 

• Loodrecht op het vlieggat (koude bouw). 

 

3.7 Geaardheid bijenvolk 

• De keurmeester dient bij dit onderdeel van de keuring de nodige tact en voorzichtigheid 

in acht te nemen omdat anders de geaardheid moeilijk te beoordelen is. 

 

4.   Classificeren van de bijenvolken 

Er wordt gekeurd aan de hand van de keuringsformulieren volgens de bijlage. 

Op dit formulier staan de verschillende keuringsonderdelen in de volgorde zoals wij dit in 

het reglement hebben opgesteld. Dit is geschikt voor kasten en korven. Als men kasten 

keurt wordt de linkerzijde ingevuld, voor korven de rechterzijde. 

Hier vult men de punten in door in het betreffende hokje een kruisje te plaatsen (of 

eventueel een (1/2) punt in te vullen). 

 

5. Einduitslag 

De driekeurmeesters vullen elk een formulier volgens bijlage 1 in. Na afloop van de keuring 

wordt de einduitslag opgemaakt, welke aan de eigenaar van de bijenvolken wordt verstrekt. 

De imker kan dan zien wat er eventueel verbeterd zou kunnen worden aan de bijenvolken. 

Dit om te komen tot een nog betere kwaliteit van de bijenvolken op de bijenmarkten. 



 5 

 
 

Keuringsformulier  


	REGLEMENT VAN KEURING VAN BIJENVOLKEN
	1. Algemeen
	Keurmeesters
	• De keurmeesters zijn onpartijdig en passen de keuringsnormen flexibel maar wel consequent toe. Zij houden rekening met het jaargetijde en met extreme omstandigheden zoals slechte overwinteringsomstandigheden, vertraging van de zwermperiode, mislukke...
	• De keurmeesters dienen een goede uitrusting te hebben (kap, rook) en dienen rustig te werk te gaan.
	• De keurmeesters dienen dusdanige maatregelen te nemen (o.a. gebruik van nieuw materiaal) dat de verspreiding van besmettelijke bijenziekten t.g.v. de keuring nagenoeg uitgesloten is.
	• Er wordt gekeurd door drie keurmeesters.

	De keuring
	• De keuring geschiedt onder nummer en de naam van de imker op de kast of korf is afdoende onzichtbaar gemaakt.
	• Er worden drie soorten keuringen onderscheiden te weten:
	• Voorjaarskeuring;
	• Zomerkeuring (zwermen en afgezwermde volken, ook niet afgezwermde volken).
	• Najaarskeuring (opzetters).


	2. De keuring van kasten
	2.1 De bijenwoning
	• Uiterlijk;
	• Kast is afdoende bijendicht;
	• Afsluiting vlieggat;
	• Aanwezigheid varroa bodem en schuiflade;
	• Het verf- en of beitswerk;
	• De dakconstructie;
	• Reinheid van het vliegplankje (indien geopend).
	• Reinheid van varroa bodem en schuiflade;

	2.2 De dekplank
	• Materiaal (hout, kleedje, doorzichtige kunststof (schoongemaakt) of gaas)
	2.3 Sterkte van het bijenvolk
	• Dit is afhankelijk van het jaargetijde en van de weersomstandigheden.

	2.4 Ramen en raten
	• Juiste maat van de ramen;
	• Bedrading (rvs, door oogjes);
	• Raatwerk (fijn, aanwezigheid grofwerk (=darrenraat));
	• De kwaliteit van de ramen (jong, niet oud en/of beschimmeld);
	• Uitbouw van de ramen (mooi recht, niet scheef en krom);

	2.5 Broedstand en volkssituering
	• Aanwezigheid van eitjes, larfjes en gesloten broed;
	• Aard van het gesloten broed (werksterbroed, darrenbroed);
	• Is een juiste opbouw vanuit het midden van de kast aanwezig voor wat betreft broed en de plaats van het voer;
	• Sporen van ziekten (AVB, varroatose, nosema, roer);
	• Aanwezigheid van voldoende voer en stuifmeel.

	2.6 Geaardheid bijenvolk
	• De keurmeester dient bij dit onderdeel van de keuring de nodige tact en voorzichtigheid in acht te nemen omdat anders de geaardheid moeilijk te beoordelen is.



	3. De keuring van korven
	3.1 Woning en vlechtwerk
	• Type korf en voldoet deze aan de gestelde maten;
	• Stevigheid van de korf;
	• Diameter strowrongen (3 a 5 cm);
	• Afwerking onderste wrong;
	• Hoedanigheid vlieggat;
	• Materiaal van de banden, pitriet of braam;
	• Beschadigingen door bijv. mezen of muizenvraat

	3.2 Spijlen
	• Kopspijlen;
	• Plaats van de eerste spijlen (een handbreedte onder kopspijlen);
	• Plaats onderste spijlen (3 wrongen vanaf bodemplank);
	• Tussenruimte spijlen (3 wrongen);
	• Uiterlijk spijlen (achterkant afgeknipt, voorkant spits, spijlen dienen recht, glad en 8 tot 10 mm in doorsnede te zijn).

	3.3 Reizen met de volken
	• Bijendicht opgedoekt;
	• Aard doekmateriaal (voldoende ademend).

	3.4 Sterkte van het bijenvolk
	• Dit is afhankelijk van het jaargetijde en van de weersomstandigheden.

	3.5 Broedstand en volkssituering
	• Aanwezigheid van eitjes, larfjes en gesloten broed (spiegel gebruiken) ;
	• Aard van het gesloten broed (werksterbroed, darrenbroed);
	• Sporen van ziekten (AVB, varroatose, nosema, roer);
	• Aanwezigheid van voldoende voer;
	• Is een juiste opbouw vanuit het midden van de korf aanwezig voor wat betreft broed.

	3.6 Raten
	• Raatwerk (fijn, aanwezigheid grofwerk (=darrenraat);
	• De kwaliteit van de raten (jong, niet oud en/of beschimmeld);
	• Loodrecht op het vlieggat (koude bouw).

	3.7 Geaardheid bijenvolk
	• De keurmeester dient bij dit onderdeel van de keuring de nodige tact en voorzichtigheid in acht te nemen omdat anders de geaardheid moeilijk te beoordelen is.


	4.   Classificeren van de bijenvolken
	5. Einduitslag

