Ervaringen van Ardine Korevaar
en Henk van der Scheer

Praktisch

Een nieuwe rubriek voor beginners in 2015!

De redactie van ‘Bijenhouden’ vindt dat een beginnersrubriek met enige regelmaat, het liefst om het
jaar, op het programma zou moeten staan. In 2015 zullen Ardine Korevaar en Henk van der Scheer zo’n
rubriek verzorgen. In de rubriek wordt het bijenseizoen gevolgd, met in elk nummer van ‘Bijenhouden’
praktijktips voor de daaropvolgende zes weken.

Even voorstellen
Henk: ik ben al ruim 35 jaar imker en
maak sinds juni 2007 deel uit van de
redactie van ‘Bijenhouden’. Mijn
ervaring met beginners bestaat vooral
uit de praktijkbegeleiding die ik geef bij
de basiscursussen. Ik houd ongeveer
20 volken, waarvan er een aantal
verhuurd wordt voor bestuivingsdoeleinden.

Allebei houden we bijen in spaarkasten, we “Aalsteren aangepast” en we
winnen honing. Serieuze koninginnenteelt is aan ons niet besteed. Wel telen
we zo veel mogelijk na van de beste
volken en proberen we stekerige
volken ‘weg te werken’ door koninginnen te vervangen. Abnormale winter
sterfte (verlies van volken) kennen we
niet, maar daarover later meer.

Er leiden meerdere wegen naar Rome
en elke imker die u spreekt zal u
andere adviezen en/of methoden
aanreiken. In het begin kan dat knap
verwarrend zijn. Vandaar ons ‘basisrecept’, we hopen dat dat houvast biedt.
U zult in de komende jaren een manier
leren vinden die het best past bij uw

Ardine: het is zo’n acht jaar geleden
dat ik voor het eerst alleen, vertwijfeld,
een dekplank lichtte. De eerste jaren
had ik zo ongeveer meer vragen dan
bijen. In 2011 zijn een aantal van die
vragen in ‘Bijenhouden’ behandeld in
de beginnersrubriek ‘Dilemma’s’. Ik
heb 6 tot 8 volken en volgde uit
interesse de cursus voor bestuivingsimker.

voorkeuren en mogelijkheden als
imker. Het leuke is dat de bijen u
blijven verrassen door het steeds net
weer iets anders te doen dan u
verwacht.

We stellen het zeer op prijs als u ons
en ‘Bijenhouden’ laat weten of en hoe
het ‘basisrecept’ behulpzaam is.
Gewoon even een mailtje (redactie@
bijenhouders.nl) of een briefje naar de
redactie p.a. Bijenhuis, Wageningen.

We gaan er vanuit dat u plezier aan uw
bijen wilt beleven en een paar potjes
honing hoopt te winnen. Wilt u volken
verhuren voor de bestuiving van
gewassen, doe dat dan samen met een
ervaren bestuivingsimker want samenwerken is een schone zaak. Probeer
een mentor te vinden binnen de
vereniging. Ook op het imkerforum
(www.bijenhouden.nl) kunt u terecht
met vragen. En bedenk: domme
vragen bestaan niet, wel verkeerde
antwoorden.
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In de komende beginnersrubriek willen
we vooral schrijven voor beginners die
de basiscursus hebben gevolgd en
vervolgens zelfstandig aan de slag
gaan, mogelijk met het zweet in de
handen. Dat zweet hadden wij indertijd
ook. Maar we imkeren nog steeds met
veel plezier en wensen dat plezier ook
alle beginners toe. Wat de inhoud van
de rubriek betreft houden we het
simpel: er komt in elke aflevering een
‘basisrecept’ compleet met een ‘lijstje
met werkzaamheden’ voor de handelingen die noodzakelijk zijn in de betreffende periode. Daarnaast proberen we
enkele variaties mee te geven die
vooral ingegeven zullen zijn door
diverse weersomstandigheden en
diversiteit in dracht. Dat zijn twee
belangrijke factoren die beslissingen
ten aanzien van de activiteiten met de
bijen kunnen beïnvloeden.
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