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Piet v a n S c h a i k

De bijen moeten makkelijk bij voer kunnen
lekker luieren in de duinen met een mooi boek'.
Mijn vrouw en twee kleinkinderen gingen mee. Met
z'n allen kamperen op de lege camping.
Zaterdagmiddag was de eerste kennismaking met de
docenten Hayo Velthuis en Jan Charpentier en
natuurlijk ook met de bijen. Zondag meteen aan de
slag. Verzamelen om 09.00 uur voor de praktijkles tot
12.30 uur. Met een groepje van drie of vier cursisten
gingen we aan het werk. 's Middags theorie van 14.00
tot 16.30 uur. Dit ging zo door tot de volgende
zaterdag 12.00 uur. Weg boek, weg duin, weg ... Maar
't was de moeite waard! (De rest van de familie zul je
Ik winter mijn bijen in op twee broedkamers. De over- je afvragen? Die amuseerden zich kostelijk.)
We hebben kennis gemaakt met 34 carnicavolken. Alle
tollige honing- en broedkamerramen krijgen, voordat
aspecten van de koninginnenteelt hebben we een
ze de kelder ingaan, een ijsazijnkuur. Ik stapel een
aantal malen
aantal bakken op
geoefend.
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Cees de Vries (L) en Henk Kok vullen een starter. (Foto: f? van Schaik)
geloven, zoals de
opgeborgen. Nu
bijen zich gedroegen! Het aantal steken dat tijdens de
maar hopen dat de nosemasporen en eventuele
cursusweek uitgedeeld werd was op een hand te
wasmotlarven dood zijn.
tellen. Geweldige bijen!
Stuifmeelramen die over zijn probeer ik stuifmeelmijt's Middags werden we op theoretisch gebied
vrij te bewaren. Het beste is ze in een diepvries in te
vriezen, maar in onze diepvries is hiervoor geen ruimte. bijgeschoold. Instructief en interessant.
Een bijzonder geslaagde week! Een fijn en gezellig
Daarom besprenkel ik de raten met suikerwater en
stel bijenboeren bij elkaar. Ik kijk er met veel plezier
strooi daar poedersuiker overheen. Deze suiker dekt
op terug.
het stuifmeel goed af. Het resultaat is redelijk.
O ja, we zijn, na een presentatie van elk van ons over
een bepaald aspect van de koninginnenteelt, door
Iets heel anders
Medio juni heb ik met zes andere enthousiaste leraren onze leraren Hayo en Jan, voor deze gelegenheid
bijgestaan door Marie José Duchateau, gewogen en
bijenteelt een cursus koninginnenteelt op Schierzwaar genoeg bevonden.
monnikoog gevolgd. Toen ik mij voor deze cursus
opgaf dacht ik: 'Nou ja, elke dag wat les en dan verder Voor alle lezen: Een goede inwintering!'
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September is de tijd dat de bijenvolken voor de
winter gereed gemaakt gaan worden. Het voeren
wordt in deze maand voltooid. Zelf begin ik vroeg
met inwinteren. Ik reis niet naar de heide, dus eind
augustus wordt er al gedeeltelijk ingevoerd. Ik geef
mijn volken zo'n 15 kg. voer. De laatste kilo's krijgen
ze i n de loop van de maand, als het broednest een
stuk kleiner geworden is. Op deze manier probeer ik
geen ruimte t e laten vallen tussen het nog aanwezige
broednest en het opgeslagen voer. De dames moeten
's winters makkelijk bij het voer kunnen komen.
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