Woord van het jaar 2011
Van 29 november t/m 19 december kon gestemd worden voor het Woord
van het Jaar 2011. Ook kon gestemd worden op de publieksnominaties in
vijf categorieën. In deze rubriek beperken we ons uiteraard tot ons
vakgebied, de categorie dus van “Imkertaal”. Op internetsites, weblogs,
Twitter, Facebook en in radio- en tv-programma’s werd vaak en veel
gediscussieerd over de genomineerde woorden en werden er oproepen tot
stemmen geplaatst. Circa 1600 mensen, voornamelijk mensen bedrijvig in
de imkerswereld, lieten hun stem achter en bepaalden daarmee welke
woorden met de eer gaan strijken.

Lokprofiel = houding die potentiële daders zoals wespen aannemen. Ze
doen zich voor als loverboys om bij bijenvolken binnen te dringen,
teneinde daar proviand en nectarvoorraad in hun kas te slaan.
Matrasmadam = Koningin die met meer dan 20 darren gaat paren. Ook
wel tentslet genoemd.
Schaamluier = papier onder een bijenkast waarbij de mijtenval van de
varroa buiten alle proporties wordt vastgesteld.
Poedelbijen = bijen die slaafs gehoorzamen aan hun meester-imker

Dames en heren, ik laat u niet langer op het puntje van uw stoel zitten,
hier is Het woord van het jaar 2011:

Bijtaks = Waalse belasting die geheven wordt aan Vlaamse imkers die
met hun volken reizen in Waalse gebieden.

Torenpoeper = een dar die het doet met de koningin op de toren van het
stadhuis

Prikloklul = de seksantenne van een urinerend imker die in de buurt van
zijn kasten een dringende kleine boodschap aan de natuur moet doen en
daarbij verrast wordt door een prik op zijn pik of klabanus, die als
‘lokvogel’ diende.

De andere genomineerde woorden zijn:
Citroencarrière = loopbaan van de gemiddelde werksters met een relatief
hoge werkdruk, waarbij zij uitgeperst worden als citroenen vooral vanaf
de 21e dag tot de 6e week.

Lazarussen = bijen die zich lazarus en dus dood drinken aan
honingoverschotten van slingermateriaal of uitgeslingerde ramen
Bijentsunami = volk dat aan het zwermen is

Obesitasvolk = bijenvolk in een DB-kast of trogkast met een veel te groot
aantal bijenpartijen. Ook vleeskast genoemd, klaar om aan
broedbeperking te onderwerpen.

Pukkelpop = een darren- of werksterpop, welke tekenen vertoont van
virale aantasting door de varroa.

Pippapoep = Koningin met een te slank achterwerk à la Pippa Middleton.
Ze legt daarom nochtans geen ‘windeieren’.

Scharreleitjes = meerdere (schaalloze) eitjes in één cel van eierleggende
werksters

Heen-en-weerbijen = bijen die van het ene drachtveld naar het andere
vertransporteerd worden.

Al wie zich geroepen voelt een nieuwe term in het leven te roepen, mag
deze mailen naar onderstaand adres voor het volgende Woord van het jaar
2012. De gelukkige wordt terstond prompt en gratis lid van het
‘Imkerstaalgenootschap’. Vanaf 2 neologismen wordt je al erelid, en
vanaf 3 commandeur in de orde van het imkerslegioen.

Stoeproker = imker die op de stoep moet gaan roken wegens het federaal
rookverbod in de imkershal

charlie.eylenbosch@telenet.be rozenstraat 36, 1742 St-Katherina-Lombeek

