D e langste straat van Zuidlaren
Periodiek wordt door de subvereniging Zuidlaren van
de VBBN een brainstorm belegd om van gedachten te
wisselen inzake nieuwe activiteiten die de vereniging
levend houden. Dit ook in relatie met de jaarlijks te
houden Markt van Melk en Honing op de eerste
zaterdag in augustus. Voor leden en bezoekers moet
de markt aantrekkelijk blijven en moeten we als
subvereniging vernieuwend bezig zijn.
Het navolgende werd op de laatste brainstorm
gelanceerd door ons meest (uit)vindingrijke lid, de
heer Ben Trip uit Vries. Hij heeft een wedstrijd
bedacht voor de leden om onder geconditioneerde
omstandigheden de langste raat van Zuidlaren te laten
208 uitbouwen door bijen. Het gaat als volgt.
Op 28 april werd op de wekelijkse soosavond in de
verenigingsstal een bouwpakketje uitgereikt voor het
maken van een éénraams-kastje met glasplat aan de
voorzijde. Als raat is alleen een klein stukje voorbouw
(kunstraat) aanwezig. Op de achterwand is aan de
binnenzijde een centimetewerdeling aangebracht,
waardoor ook tussentijds af te lezen valt hoe ver de
raatbouw is gevorderd. De maximumlengte is 45 cm.
Tevens kan met de bijgeleverde materialen een
afneembare tempexomhulling om het kastje ter
isolatie van het bijenvolkje worden gemaakt. Aan de
bovenzijde is een voeropening aanwezig.
Medio juni ontvingen de deelnemers, liefst 23 hebben
zich aangemeld, een plastic kofíiebekertje met bijen en
een koninginnedop op uitlopen of een koningin. De
dop ging samen met de bijen het éénraamskastje in.
Voorwaarde was dat op geen enkele wijze door

menselijk ingrijpen bijen aan het kastje mochten
worden toegevoegd of toegelaten.
Daarna was de verdere verzorging voor de
deelnemers en konden zij hun (groene) bijenvingers
laten wapperen. Dagelijkse begeleiding (veel praten
helpt vast) lijkt welhaast onontbeerlijk om met het
beste resultaat uit de bus te komen. Elke vrijdagavond
kunnen tijdens de soosavond op de
verenigingsbijenstal de vorderingen worden
uitgewisseld. Mocht een kastje al zijn volgebouwd
voor de bijenmarkt op 5 augustus, dan dient dat
onmiddelijk te worden gemeld bij de organisatie van
de wedstrijd. De organisatie is er echter van
overtuigd, op basis van uitvoerige berekeningen, dat
dit niet tot de mogelijkheden behoort.
Op 5 augustus dient het kastje om 10 uur te worden
ingeleverd op de Markt van Melk en Honing. De
kastjes zullen daar overzichtelijk op naam worden
tentoongesteld voor het bezoekende publiek. De
kastjes zullen door een deskundige jury worden
gekeurd. Er dient broed in alle stadia aanwezig te zijn
en een koningin. Indien aan de voorwaarden is
voldaan zal door de jury een prijswinnaar worden
aangewezen op basis van de langst uitgebouwde raat.
Wij verwachten dat de wedstrijd een publiekstrekker
zal kunnen vormen op de Markt van Melk en Honing
en dat het de onderlinge binding tussen de leden
verder zal verstevigen. Indien het allemaal naar wens
verloopt kan de wedstrijd ook voor volgende jaren op
het programma worden gezet.
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