Imkerscursiefje

Woord van het jaar 2013: wie?
Van Dale nomineerde tien woorden uit 2013 die strijden om
de titel. De Woord van het Jaar-verkiezing kent ook
publieksnominaties. De afgelopen weken heeft het Vlaamse
publiek door het insturen van in 2013 populair geworden
woorden in vijf categorieën de meest voorkomende mooie
woorden genomineerd. In de context van dit vakblad houden
we het uiteraard bij het imkersjargon.
Stem hieronder op jouw favorieten en bepaal mee welk
nieuw woord met de eer gaat vliegen!
De winnaar van deze top 17 wordt hét officiële Woord van
het Jaar 2013.
Deze woorden vechten om de eerste plaats in de betreffende
categorie.
◘ knikkebolziekte: neurologische aandoening bij bijen,
waarbij de bij o.m. apathisch wordt, groeistoornissen krijgt
en voortdurend knikkebolt.
◘ pestribbels: vliegplank met hobbelige stroken om hard
landende vliegbijen tot langzaamheid aan te manen.
◘ samentuin: gemeenschappelijke tuin voor biologisch
tuinieren, waar bijen van verschillende volken mekaar
gezellig ontmoeten.
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◘ biefobie: mensen met een biefobie hebben een heilige
schrik van bijen.
◘ deeleconomie: economisch bestel steunend op het delen
van producten, voorzieningen en diensten, gekopieerd van
de bijengemeenschappen.
◘ kluspoezen: klusbijen die in andere volken wat gaan
bijwerken.
◘ stoeikoningin: koningin die ondanks veel ‘gestoei’ met
darren niet bevrucht geraakt.
◘ varrowaaw: een veelheid kleine achtpotige ovale bruine
vampiertjes die onze bijen met gemakzucht en met een
waaw-gevoel leegzuigen.
◘ zaadautomaat: een ‘zwerm’ geile darren.
◘ korfprinces: koningin die niet in een kast kan aarden,
maar in een korf haar gading vindt.
◘ postorderkoningin: één die met Bpost uit ander land of
streek is gearriveerd.
◘ beyoncébij: een diva onder de bijen -> een koningin die
doet denken aan het opvallende, goudkleurige achterlijf van
de schuddekontende (alweer een nieuw woord!) ('bootyshaking') paardenvlieg en aan de goddelijke derrière van
popdiva Beyoncé.
◘ De Madiba-jive: dans onder de bijen, genoemd naar de
pas overleden Nelson Mandela. Madiba was zijn koosnaam.
Bij deze dans wordt de apartheid onder zwarte en gestreepte
bijen weg gedanst.
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◘ Kopspringer. Zoals de kopspringer, een dekstier die
begin december de gemoederen in België nogal wist bezig
te houden. Onder meer Knack schreef over de boer die in
juni de desbetreffende dekstier had gekocht voor € 3250.
'Een fiks bedrag, dat zich echter met de nodige
nakomelingen zou terugverdienen. Maar dat nageslacht laat
lang op zich wachten, aangezien de stier de koeien langs de
verkeerde kant bespringt.' De kopspringer onder de darren
is dus een mannelijke bij die niet helemaal begrepen heeft
hoe hij de koninginnen moet bevruchten. Hij bespringt ze
wel, maar hij doet dat aan de verkeerde kant.
◘ Spookgeur: geur van mierenzuur, taktik, oxaalzuur,
folbex, en andere onhebbelijkheden voor de bijenfauna.
◘ minidrone :Nog maar een paar maanden geleden kon
drone gedefinieerd worden als een 'onbemand vliegtuigje',
maar de dingen worden steeds kleiner en de afgelopen
weken spoken er in de media zelfs minidrones rond:
voorwerpjes zo groot als flinke insecten, die vrijwel
onopgemerkt ons komen bespioneren. Drones zijn genoemd
naar het geluid dat ze maken. Kennelijk lijkt dat op het
gezoem van bijen, want eigenlijk betekent drone 'hommel'.
De moderne drone gaat terug naar zijn oorsprong, want naar
verluidt is de moderne minidrone ongeveer zo groot als zo'n
hommel. Hommels zoemen en dat doen drones blijkbaar
ook. Het woord drone in de betekenis hommel gaat dan ook
verder terug op het werkwoord to drone (gonzen, zoemen).
Verrassend genoeg is dat werkwoord verwant met het
Middelnederlandse werkwoord dronen. Dat gebruiken we
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trouwens nog steeds, maar dan in de vorm dreunen.

◘ Sletvrees: angst van de koningin om door collega’s te
worden versleten als een die veel wisselende seksuele
relaties heeft (gehad) met dekdarren en andere Casanova’s.
Elke lezer van deze rubriek mag zíjn uitverkoren woord
insturen naar onderstaande. Onder de inzenders van het
woord van het jaar wordt een weekendverblijf verloot in
het imkershuis ‘Het honinglekpotje’ in het eerste weekend
van juni of augustus. Gezellig verblijf in een 5-sterren
gasthof met tal van bijenvolken: Hij/zij of allebei mogen
mee helpen de honingoogst van lente of zomer ‘inschuren’.
Van Dale-medewerker:
Charlie Eylenbosch.

4

