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Het woord van het jaar 2021
Woordsprokkelen binnen de context van de imkerij om mee te dingen naar
het woord van het voorbije jaar, ja dat waren we bijna vergeten. Bijna, dus
niet geheel, integendeel! We friemelen in de taal zoals naar een herfstblad in
het tapijt onder de bomen, waarmee een herbarium aangelegd wordt en
plakken het op een bedje van wit papier. Om het dan parmantig te tonen aan
imkersvrienden. Zoals bijtjes die op zoek gaan naar die ene bloemsoort welke
een speciale roes verspreidt, ervan drinken en dan bloemdronken de
collega’s ermee in een taalroes bedwelmen. Hier het nieuwe vocabularium,
mede geïnspireerd door de coronacrisis ’20-‘22:
Varroapas: in het jaar waarin de pasjesmaatschappij haar intrede deed, kan
de bijensamenleving niet achterwege blijven. Bijen die foerageren zullen bij
de in- en uitgang voortaan hun CST, sorry hun VST (Varroa Safe Ticket)
moeten bewijzen. Je kan het best onthouden als het middel tegen
VarroaSTabiliteit.
Bijenbarometer: na de coronabarometer een nog
betere uitvinding. Hij geeft aan welke ingrepen de
imker achtereenvolgens moet ondernemen om de
stijging van sterftes tegen te gaan.
Lockup: is de nieuwe term die de lente aankondigt
voor de bijenpopulatie na de winterse lockdown.
Vergelijk het met de knaldrang na de winterse
knusse knuffelcontacten of noem het
‘contacthonger met de natuur’.
Persdrang: slaat op de majestatische status van
de koningin op het einde van diezelfde lockdown.
Niets of niemand houdt haar nog tegen om de
cellen om te toveren tot couveusjes voor nieuwe
bijtjes. Of noem het eenvoudig weg ‘pershonger’.
Kraamkost: voedsel in de vorm van een brij dat de koningin krijgt om haar
verwachting(en) in te lossen. Of zeg gewoon dat ze ‘kraamhonger’ heeft !

Prikspijt: Een bij die het zich beklaagt om haar angel ten onrechte te hebben
gebruikt. Zeg maar dat een zachte bij doorgaans ‘geen prikhonger’
manifesteert.
Beecast: Afgeleid van de podcast: Een verzameling van audiofragmenten
specifiek rond bijen en imkers, welke kunnen afgespeeld worden op iPhone /
smartphone voor ‘bij-horigen’ of om je bijenhonger te stillen.
Boosterbijen: die categorie welke met sprekende precisie de varroa
besmette cellen opsnorren en doorprikken.
Spermaten: verzameling darren die dingen naar de gunst van de koningin en
uitverkoren worden om hun sperma te doneren. Als de koningin
spermahonger heeft natuurlijk.
Vlinderbuik: als de koningin verliefd is, zit ze opgescheept met buikvlinders
Bijen-van-kleur: voorheen denigrerend
en discriminerend “zwarte bijen”
genoemd.
Spookvliegers: als een zwerm net
vertrekt op het moment dat je hem wil
‘scheppen’.
Vliegschaamte: de nieuwste trend
onder de bijenziekten. Noem het een broertje/zusje van het DWV (Deformed
Wing Virus), waarbij bijenvleugels dermate beschadigd of misvormd zijn dat
ze niet kunnen vliegen. Vlieghonger hebben en niet kunnen, het zal je maar
overkomen.
Beeshing: is een specifieke vorm van phishing, na smiching en viching.
Allemaal vormen om persoonlijke gegevens van mensen te ontfutselen.
Beeshing is een vorm van cybercrime waarbij een bijenvolk zogezegd
toegezegd wordt na het storten van een bepaald bedrag. Ook apps om je
bijenvolken elektronisch te monitoren behoren tot de valse beloftes. Vooral
beginnende imkers worden daarmee in de val gelokt. Gevestigde imkers zijn
vooral fan van de beeapps en behoren evenzeer tot de risicogroep.

Kangoeroekast: een kleine kast bijen met een al ietwat oudere koningin die
wordt toegevoegd aan een volk met een jonge koningin, beiden gescheiden
met een zg koninginnerooster om de privacy te garanderen; en levend in een
LAT-relatie = living apart together. Of met 2 onder 1 dak = warmer, = knusser,
= goedkoper!!! Hoe zegt men dat ook weer: een win-winsituatie! Nog een
voordeel om aan toe te voegen is dat noch een stedebouwkundig attest,
noch meldingsplicht of vergunning vereist is.
Depri-kolonie: veerkrachtig volk dat niet de verwachte vracht honing binnen
schuurt, één van de symptomen van burn-out.
Bee-jackers: dieven die bijenkasten stelen en daarbij geen geweld schuwen.
Salonimkers: zij die veel (menen te ) weten over bijenaangelegenheden of
het toch laten uitschijnen alsof ze de bijenwijsheid in pacht hebben.
Kroegenlopers: Nederlandse benaming
voor bijen die een andere plant
opzoeken als ze een plant minder lekker
vinden ruiken. Ze gaan op zoek naar de
'kroeg' waar het lekkerste te halen is.
Bloemmeelhonger: in februari krijgen
de bijen weer goesting om de bloemen
te bespringen op rooftocht naar het
mannelijk bloemenzaad op de stampers.
Of noem het ‘zaadhonger’ bij de biekes.
Gedoogvolk: bijenvolk dat niet echt
geliefd is omdat het niet voldoet aan de
verwachtingen van de imker, maar dat
hij toch niet graag van de hand doet.
Leasers: benaming van darrenvolken op Ameland of Baltrum voor
eilandbevruchting. Ze leasen hun dekmannetjes enkele dagen aan
maagdelijke koninginnen.

Stip-it: de jongerenactie om niet gepest te worden
door bijen. De 4 puntjes staan voor: Stop it,
pestbeesten! Strip it! Stick not! Stip ook je rug. (voor
mensen - -> op de rug van je hand)

Het is waar, we doen de bijentaal soms geweld aan en
ja, we vertonen soms grensoverschrijdend gedrag. Maar beter taal betuttelen
dan vrouwen wrijven en befriemelen of bepiemelen - jep, alweer twee
woorden die Van Dale nog niet haalden. Het is niet mijn ambitie om naar
buitenland te (moeten) vluchten zoals een Rietbergen, of voor de rechtbank
advocaten rijker te maken zoals Bart De Pauw of ten einde raad mijn eigen
moord te organiseren zoals Epstein. Van gedrag overschrijdende grenzen
gesproken: mannen die geen vrouw kunnen zien zonder er hun
vingerafdrukken en ander DNA-materiaal op (in) achter te laten!
Ontwaak taalbedwelmde lezer en kom met je 2 pootjes terug op de grond.
De bijen doen dat op 6 pootjes. Ik hoop van harte weer je bijenhonger te
hebben gestild of bevredigd.
Woordzoeker Charlie Eylenbosch

