Zes maanden opleiding tot jeugdimker
bekroond in stadhuis van Doesburg
Jan J. Speelziek

Op 23 september j.l., tijdens de jaarlijkse bijen- en
heidehoningmarkt in Eerbeek, werd mijn aandacht
getrokken door een grote groep kinderen van 10
t o t 12 jaar, die onder leiding van een mentor op
interessante wijze werden voorgelicht over alles wat
met bijen t e maken had. Monique van Oorspronk,
secretaris van de VBBN subvereniging Eerbeek,
vertelde mij dat het geen schoolleraar betrof maar
een enthousiaste imker uit Doesburg, die jaarlijks
acte de presence geeft met een groep cursisten i n
14 opleiding in het kader van het 'Project Cursus
I
Jeugdimker'. In de loop van die morgen, toen deze
'mentor' zich t e goed deed aan een kop koffie, ging
ik "toevallig' bij hem zitten en vroeg o f hij met zijn
kleinkinderen op pad was. Hierop vertelde hij, dat
'zijn' kinderen in opleiding waren voor 'jeugdimker',
en dat deze excursie de finale was van een zes
maanden durende cursus, waarbij elke zaterdag
twee uren praktijk- en/of theorielessen werden
gegeven. Zaterdag 30 september zou met enig
vlagvertoon d e diploma uitreiking plaatsvinden in
de Burgerzaal van het stadhuis t e Doesburg. Daar
die groep enthousiaste imkertjes mij bijzonder
interesseerde wilde hij mij uitnodigen om daarbij
aanwezig t e zijn. Eerst toen ik voor de toezending
van een invitatie mijn naam opgaf, ontdekte hij, dat
ik 'geen vreemdeling in Jeruzalem' was.

kans zagen tot het kweken van het hoogste exemplaar
(2.45 m) en/of de grootste bloem (35 cm) ontvingen
een fraaie bos bloemen. Na het uitreiken van de
diploma's feliciteerde de heer Roest, wethouder van
milieuzaken, alle gelukkigen met hun certificaat.
'Ik ben er trots op dat jullie het allemaal gehaald
hebben, want ik weet dat jullie imkermeester een
gedreven man is, die de kunst verstaat iemand steeds
meer te laten doen dan hij van plan was. Echter geen
nood, want het is een goede zaak dat de natuur jullie
volle belangstelling krijgt', aldus dhr. Roest.

Belang van goede relaties
Na afloop van de ceremonie had ik nog een uitvoerig
gesprek met genoemde wethouder van Milieuzaken.
Hij vertelde dat dit reeds de vijfde cursus was van
'imkermeester' Bert Polman. Zelden hoorde ik zoveel
lof over iemand, die zich bezig houdt met de opleiding van een nieuwe generatie imkers. Polman geeft
ook regelmatig aan de hogere klassen van de lagere
school voorlichting over 'bloempjes en bijtjes'. Daar
legt hij in goed overleg met de leraren de kiem voor
elke volgende cursus. Het aanbod is vaak groter dan
20 cursisten, hetgeen hij als limiet stelt. Gedurende de
laatste vijf jaren werden 86 kinderen gebrevetteerd
jeugdimker!

Sponsoring van de kosten
Feestelijke diploma-uitreiking
Op de aangegeven tijd was ik aanwezig in de Burgerof wel Trouwzaal van het stadhuis te Doesburg. Tot
mijn niet geringe verbazing arriveerden daar behalve
de groep 'jeugdige imkers' uit Doesburg, Angerlo,
Hummelo en Keppel, ook de ouders, diverse opa's en
oma's, enkele leerkrachten, een paar vertegenwoordigers van de imkerij en zelfs twee wethouders van de
gemeente Doesburg, in totaal 115 personen! Bovendien was de plaatselijke en regionale pers vertegenwoordigd. De 20 studentjes, gezeten op de voorste
rij, ontvingen uit handen van de voorzitter van de
Imkersbond ABTB, de heer P. van Schaik, allen een
fraai diploma met een roos. Voorts een zakje bloembollen. die in het komende voorjaar ervoor moesten
zorgen, dat de eerste bijtjes weer nectar en stuifmeel
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Na afloop heb ik met de heer Polman in een restaurant
ter plaatse nog wat nagepraat, waar hij mij desgevraagd vertelde hoe hij dat allemaal bekostigde. Zelf

l

UIT D E IMKERSGEMEENSCHAP
doet hij alles uit pure liefhebberij, terwijl de cursus aan
de leerlingen gratis wordt aangeboden. De kosten van
het lesmateriaal, cursusmappen, kopieerwerk, huur
leslokaal, drinks, etc. belopen per cursist ongeveer
f80,- De hiervoor benodigde fondsen worden
verkregen uit sponsoring door de gemeente, twee
banken, een supermarkt en enkele particulieren.
De ouders van de studentjes betalen bij de aanvang
van de cursus een borgsom van f 30,- die ze na
afloop van de cursus weer terugontvangen. Dat is een
stimulans om alle lessen bij te wonen. Afhaken en
verzuimen kan alleen als daartoe een goede reden is.

Cursusinhoud
Deze cursus jeugdimker is uniek. In ons land bestaat
geen vergelijkbaar project. Er is een toenemende
belangstelling te bespeuren in andere delen van het
land, zelfs vanuit België. De cursisten krijgen in de
theorie- en praktijklessen inzicht in het leven van een
bijenvolk. De opleiding omvat echter meer dan inzicht
in het bijenleven en de opleiding tot imker. Ook aan
andere insecten wordt aandacht besteed.
Onverbrekelijk daarmee verbonden is het opdoen van
kennis over bomen, struiken, planten, bloemen,
vruchten en groenten, want deze leveren het onmisbare voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel voor
diverse insecten... en mensen. Ook komen milieuaspecten aan de orde. Verder krijgt het begrip
kruisbestuiving ook de vereiste aandacht, alsmede wat
dat betekent voor het ecologisch evenwicht in de
natuur. De cursus wordt gecompleteerd door een
aantal praktische activiteiten, zoals het planten van
zonnebloemen, onderdelen van bijenkasten timmeren,
honingslingeren, waskaarsen maken en tot slot een
excursie naar de jaarlijkse bijen- en honingmarkt in
Eerbeek.

Voorzitter van de imkersbond ABT6 dhr. F! van Schaik reikt
getuigschrift uit aan cursist Merel Hofman.

Propaganda vanuit de jeugd
De belangstelling voor deelname was ook dit seizoen
weer zo groot dat er enkele leerlingen op de wachtlijst werden geplaatst. Voor de selectieprocedure zijn
een aantal richtlijnen vastgesteld, terwijl er naast
medewerking van de school ook goedkeuring van de
ouders noodzakelijk is om aan dit project deel te
mogen nemen. De jeugdige imkers zijn er altijd trots
op dat zij de cursus met goed gevolg hebben
afgesloten. Drie van de geslaagden hebben dit jaar
besloten om samen met hun ouders door te gaan met
imkeren! Ook de wisselwerking met de omgeving is
opvallend, want er verschijnen nieuwe leden, die
dankzij de propaganda van deze jonkies het ook wel
eens willen proberen.

Werving van nieuwe imkers
Het is de hoogste tijd dat er een einde komt aan het
veel gehoorde doemdenken over de zogenaamde
vergrijzing van de imkerij. Hier zien we waartoe één
enthousiasteling in staat is. Het wordt erg op prijs
gesteld om in deze milieubewuste tijd op de lagere
school, bij de padvinderij of groepen natuurvrienden
te beginnen en doe je dat in goed overleg met de
betrokken leiding, dan doe je dat zelden tevergeefs.
Wellicht zijn er ook groepen jonge 50-plussers, die
liever een bijen- dan een computercursus volgen. Ook
wel eens gedacht aan een 'on the job training' of wel
een meeloopcursus? Hoewel een officiële cursus
uiteraard de voorkeur verdient, zijn er meerdere
mogelijkheden om gegadigden aan te zoeken voor
deze mooie natuursport. Benoem een capabele PRfunctionaris in uw vereniging en plaats het initiatief
van Bert Polman ook eens op de agenda van uw
eerstvolgende bijeenkomst.

Wethouder E. Roest (gem. Doesburg) feliciteert de cursisten.
Foto's: B. Polman
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