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Imkerscursiefje  

De foute woordenlijst  

Woorden met een hoe-k af! 

Eind november kwam een boekje op de markt ‘De foute 
woordenboek’ van Frank Pollet en Moniek Vermeulen. In 
mijn perpetuum mobile om nieuwe stof te vinden voor 
het vullen van deze rubriek, kon ik het niet laten dit 
boekje dadelijk aan te schaffen als inspiratiebron. Het 
gaf me voedsel (en drank) om voor het eerst in de 
imkersgeschiedenis een lexicon op te maken van nooit 
geschreven, laat staan nooit gelezen woorden in het 
imkersjargon. Prettig gestoorde woorden, gehandicapte 
woorden, maar dat mogen we niet meer zeggen, wel 
“woorden met een beperking”. Jij hebt dus een primeur 
in je pollen!  

aardbij: een bij die zich voortbeweegt op aarde in 
tegenstelling tot ‘hemelbijen’ 

alzheimerwerksters: foerageerbijen die aangetast zijn 
door de gauchopesticiden en imidaclopridstoffen en niet 
meer weerkeren naar hun thuisbasis  

babyboombomma: vruchtbare koningin die veel 
vruchtbare koninginnen heeft voortgebracht die op hun 
beurt onvruchtbare werkzame bijen voortbrengen 

bibberbijen: bijen die geterroriseerd en getraumatiseerd 
zijn door oorzaken van buitenaf. Ze gelijken op 
‘stertselende’ bijen 
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bijenbrij: andere woord voor bijenbraaksel of in de 
volksmond ‘honing’ 

bijenlast:  overlast van bijen meestal voor buren 

bijenluis: de luis in de bijenpels, varroa destructor 
genoemd 

bijkans: een uitzonderlijke of buitengewone gelegenheid 
die bekans alle bijen en imkers krijgen 

bijnabij: een bij in het popstadium, die het bij zijn bijna 
nabij is. 

bijscholingsverbod: terreurniveau 4 of noodtoestand, 
tijdens dewelke imkers niet meer mogen samenkomen  

bijtel: een elektronisch toestel om bijen te tellen 

dadantbatt-pak: 1. grootste maat van imkerskostuum 2. 
badkostuum voor dames met een maatje meer 

drachtplantenkoorts: weerstoestand waarin de 
bijenvriendelijke gewassen maar niet willen bloeien 

ezelsbloem: familie van de paardenbloem, ook goede 
drachtplant  

haardbij: bij die bij de haard blijft, een thuisbij, die niet 
uit vliegen gaat; ‘huismussen’ 

kamikazebijen: ongemanierde, verkeerd opgevoede 
bijen, F16’s, terroristics, jihadIS-vandalen  
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koningbij: bij die geen honing levert => dar 

koninginnehapje: gerecht waarin bijenkoninginnen zijn 
verwerkt voor vegetariërs 

kwékwé: een kweekkwezel = koningin met ondermaatse 
eierleg 

minipauzekooi: toestelletje waarin de koningin tijdelijk 
opgesloten wordt 

pamperpoppies: zorgbehoevende eitjes, larven en 
poppen  

pollentiek: staatsleer over de pollen 

pro-police: bijenwachters op de vliegplank van de eerste 
linie 

sjoemelhoning:  honing gemanipuleerd met vreemde 
ingrediënten  

ruilbroed: larfjes van geselecteerde koninginnen van 
bevriende imkers in ruil voor ??? 

vollenbak:  bijen die er voluit voor gaan, zich helemaal 
smijten, enthousiast de honingbakken vullen 

walswafels: gebombeerde, golvende waswafels in 
ramen 

zwerfzwerm: een zwerm die moeilijk te scheppen is  
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Dank voor het verdoen van je kostbare tijd voor alle 
bovengenoemde bij-dehandse bij-betekenissen in deze 
cursiefbij-drage. Het heeft ook mij kostbare tijd gekost! 
Ik hoop dat je bij-gelovig genoeg zijt om te aanvaarden 
dat ik geen andere bij-bedoeling heb dan dat je weer 
‘bij’ bent, zoals Martine Tanghe haar journaal besluit. De 
kans dat je iets hebt bij-geleerd over de bijen zonder bij-
werking voor je gezondheid is bij-zonder groot. En laat 
deze nieuwe woorden mijn wens voor het nieuwe jaar 
zijn voor jou. Jij vindt er vast ook, laat maar zien en 
horen. Ik wens je verder nog een dikke vette 
portemonnee en een slank lichaam voor 2016. In de 
hoop dat je de twee niet voor mekaar ruilt! 

Spreuk van de maand: 
Nergens beter dan thuis… in de kast! (allé, in de winter toch) 

Chareyl Liebosch:  Charlie Eylenbosch, bedachtzame bedenker 
(of bedenkelijke verdachtmaker) 

 

 

 

 

 

Deelneem-“ster” aan de klimaatconferentie in 
december in Parijs. 
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