Ik ben deze maand onzeker geworden en dat
bereikt een hoogtepunt als ik deze rubriek moet
schrijven. Een mengsel van aangepaste plannen die
deels in duigen vielen en voorbereidingen op het
einde van het laatste bijenjaar van deze eeuw.
Ik schreef eerder over verschil van volken o p het
bijenpark en elders. Nu deed zich iets voor dat ik
niet eerder meemaakte, namelijk volken die goed
van start gingen maar het daarna lieten afweten,
terwijl andere volken we1 goed doorgingen. Het
leek we1 of er geen fut in zat, ze bouwden traag, ze
groeiden even traag. Alles zag er gezond uit, geen
zieke bijen voor de kast of zo en zelfs ID-DL0 was
tevreden over mij. Het kwam voor zowel o p de
paardebloem als o p het fruit. Ik zag weinig verschil
in de voedselvoorraad van goede en trage volken
en ik kon de vinger niet op de wonde plek leggen.
En ik hoor twee verhalen. De Ben maakte dit ook
mee en moest volken op het fruit verenigen en de
ander jubelde over de eerste volle honingbakken.

Bedrijfsmethode
Een van de carnicavolken (Schier 1998) deed het we1
goed, dus kon ik op schema met de teelt beginnen
met enkele series na elkaar.
Ik moest dus mijn bedrijfsmethode in mei en juni wat
aanpassen. Ik heb toen maar radicaal verenigd op het
moment dat iedereen afleggers maakt. Ik hoopte dat
de bijen het zwermen nog wat uit zouden willen
stellen, zodat ik jonge moeren uit de carnicateelt zou
kunnen gebruiken als ik vliegers ga maken. Vliegers
maken met een oude moer van telkens twee volken,
en voor de achterblijvende volken met jonge bijen een
jonge carnica-moer. Meer kans op acceptatie van het
vreemde ras. Dan meteen naar de linde waar de jonge
moeren bevrucht kunnen worden. Tijdens de linde wil
ik thuis een aantal drieramers met carnicamoeren
opkweken tot 10-ramers en deze verenigen met de de
volken die van de linde terugkomen. En zo hoop ik dit
jaar ook de volken van het bijenpark op carnicaniveau
te brengen. Op de carnicastand hoef ik van de
zomerdracht niet veel te verwachten en daar kan ik
me dus concentreren op het kweken van bijen voor

kweek in het nieuwe millennium en ik weet nu al dat
het ook dan niet zal gaan zoals ik gepland heb. Maar
we hebben dan weer een hele eeuw voor ons om het
beter te leren doen.

Buckfaststand
Op de Buckfaststand staan drie goede volken, met 2
Fl's en 1 F2 van het merk Hallmans en tot mijn
genoegen. Nu, eind mei, nog maar een enkel dopje
en de verleiding is groot om het doppensnijden maar
eens vol te houden en te kijken of de zwermneiging
dan inderdaad afneemt. Ik heb nog een F1-1999
besteld en wil weer met vier Buckfastvolken de winter
in. Met een forse aflegger met jonge bijen van de drie
volken en daarna wat versterken, moet dat lukken.
Met de terugkeer van de linde zit het reizen erop.

lnwinteren
Mijn laatste heidereis was zeker al vijftien jaar
geleden. Augustus is voor mij de maand van het
inwinteren. Ik vind dat dat beter aansluit bij de
normale situatie van het bijenvolk: met een flinke
voorraad rustig de winter tegemoet. Maar ook omdat
ik zelf de zaak rond wil hebben. Ik wil de bijen dan
ook weer eens de rug toekeren. Zeker dit jaar want
dan spelen de laatste voorbereidingen voor
Vancouver.
Als het verenigen achter de rug is - dus overwinteren
op twee broedkamers - begin ik met geleidelijk
voeren met Bee-fit. Geleidelijk omdat ook dat
natuurlijker is dan alles tegelijk. Dan ook controle op
de varroamijt en eventueel nog een
mierenzuurbehandeling. Vervolgens besluit ik dit jaar
alle oude raat direct te smelten en alle raampjes en
bakken schoon te maken. Maar u begrijpt al, met
Vancouver in zicht ...
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