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Van de redactie
In het decembernummer ben ik stilletjes voorbijgegaan aan het feit dat het maandblad bijen een jaar
geleden voor het eerst verscheen. Uit de positieve
reacties die we in de loop van dit eerste jaar kregen,
mogen we concluderen dat de inspanningen van de
vele schrijvers en medewerkers van dit blad niet voor
niets is geweest. Ook de redactie is blij dat het gelukt
is een nieuw maandblad over bijenteelt vorm en
inhoud te geven. Dank aan aile medewerkers. In deze
aflevering is gekozen voor een hoofdartikel over de
Osmia rufa, geschreven door J. van der Steen, van de
Ambrosiushoeve. Ook nu weer blijkt dat het stilzwijgen
over bepaalde onderzoeken op de Ambrosiushoeve
niet betekent dat er geen activiteit is. lntegendeel.
Veel onderzoeken worden echter in opdracht van derden verricht, zodat de resultaten pas veellater aan een
breder publiek kunnen worden gepresenteerd. Het
onlangs verschenen boekje waarin verslag wordt
gedaan over onderzoeken op de Ambrosiushoeve kan
ik u ten zeerste aanbevelen. Geheel nieuw is de beginnersrubriek van dhr. de Groot. Hij behandelt een van
de moeilijkste onderwerpen voor de beginnende
imkers en wei de 'zwerm -verhindering'. Eveneens
nieuw is de rubriek over insektenbestuiving door Chris
Smeekens. In de eerste aflevering wordt ingegaan op
de teelt, de bloembouw en de bestuiving van paprika.
Tot slot wens ik u namens de redactie een goed 1993
toe en uiteraard veelleesplezier. Ton Giessen
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OSMIA RUFA L

Biologie en toepassing van
de solitaire bij Osmia rufa L.
door J . van der Steen
In de proefplannnen van de Ambrosiushoeve heeft u
de afgelopen jaren kunnen lezen over onderzoek aan
de solitaire bij "Osmia rufa l. ·.In dit artikel wil ik
nader ingaan op deze bij, de biologie en waarvoor
deze bij wordt gebruikt. Het onderzoek op de
Ambrosiushoeve, betaald door de NTZ, (Nederlandse
Vereniging voor Tuinbouwzadenproducenten), wordt
binnenkort afgerond. Te zijner tijd worden de
resultaten in de bijenteeltbladen gepubliceerd.

Systematiek
Osmia rufa L. behoort tot de solitaire bijen. Wanneer
we de systematiek van de Nederlandse bijen bekijken
zien we dat de bijen ingedeeld worden in 7 families en
33 geslachten. De meeste bijenfamilies vertonen geen
sociaal gedrag zeals honingbijen of hommels. Het zijn
solitaire bijen waarbij elk vrouwtje haar eigen nest
maakt, dit zelf bevoorraadt en hier haar breed aanzet.
Osmia rufa l. behoort tot de familie: Megachilidae,
subfamilie: Megachilinae, geslacht: Osmia (metselbijen). Het geslacht Osmia bevat 20 soorten waarvan
Osmia rufa het meest voorkomt in Nederland. Osmia
rufa is een sterk behaarde middelgrote bij. De
vrouwtjes zijn 10 a12 mm lang en hebben kleine
hoorntjes op het voorhoofd. Ze verzamelen het stuifmeel in een zogenaamde buikschuier. Dit zijn kransen
stevige haren op de buik waarin het stuifmeel verzameld en getransporteerd wordt. Bij Osmia rufa zijn
deze haren geel/rood van kleur, vandaar de naam rode
metselbij. De mannetjes zijn kleiner, 8 a 10 mm lang,
hebben geen hoorntjes en geen buikschuier.

Biologie
In de natuur wordt Osmia rufa l. in maart/april actief.
De mannetjes worden een aantal dagen voor de
vrouwtjes geboren. Na de paring begint het vrouwtje
een nest in bestaande tunneltjes met een diameter van
6 a8 mm. Ze nestelen o.a. in rietstengels, rieten
daken, boorgaten in hout of steen etc. In deze tunneltjes wordt achterin een schot van modder gebouwd.
De modder wordt met de kaken gekneed, met de
kaken naar het nest gebracht en daar opgebouwd tot
een schot, vandaar de naam metselbij. Tegen dit
modderschot wordt stuifmeel en nectar gelegd waar-

op een eitje afgezet wordt. Vervolgens wordt een
nieuw schot van modder gebouwd waarna de handeling zich herhaalt. Op deze manier wordt in een
tunneltje een rij eel len gebouwd. In de achterste eellen, die dus het eerst belegd worden, wordt een bevrucht eitje gelegd. Hieruit ontwikkelen zich vrouwtjes.
De voorste cellen worden belegd met onbevruchte
eitjes waaruit zich mannetjes ontwikkelen. Of er meer
vrouwtjes of mannetjes geboren worden is afhankelijk
van o.a. het weer en de diameter van het tunneltje. Bij
slecht weer, wanneer er weinig voedsel verzameld kan
worden, worden er onbevruchte eitjes gelegd en worden er meer mannetjes geboren. Wanneer het vrouwtje is gaan nestelen in een smal tunneltje (6 mm) worden er ook meer mannetjes geboren dan wanneer het
nest aangelegd is in een wijder tunneltje (8 mm). De
cellen zijn ongeveer 1 em lang. De cellen met bevruchte eitjes zijn een paar mm Ianger dan de cellen
met onbevruchte eitjes. De laatstgebouwde eel, voor
in de tunnel, is altijd leeg. Voor de bevoorrading van
een eel zijn ongeveer 20 vluchten nodig. Onder gunstige omstandigheden kan een vrouwtje 20 cellen
bouwen en beleggen. Het nestelgedrag van Osmia
rufa l. is gregair d.w.z. ze nestelen in groepen. De
vliegactiviteit is afhankelijk van de temperatuur en
begint bij 14 a15' C.
Osmia rufa is een goede bestuiver van gewassen. Door
de manier van stuifmeelverzamelen, waarbij het
vrouwtje de bloemen intensief bezoekt en het stuifmeel in de buikschuier verzamelt, wordt het stuifmeel
van de ene bloem op de andere overgebracht. De
mannetjes zijn ook behaard en verspreiden bij het
nectar verzamelen ook stuifmeel. De mannetjes zijn na
de paring nog enkele weken actief en bezoeken bloemen om nectar te verzamelen voor eigen gebruik. De
vrouwtjes kunnen, afhankelijk van het voedselaanbod 6
8 weken actief blijven. Osmia's vertonen een polylectisch verzamelgedrag: ze verzamelen stuifmeel van
planten die behoren tot verschillende plantenfamilies.
Het eitje van Osmia rufa is 4 a5 mm lang en heeft een
diameter van 1,5 mm. In het eitje ontstaat een embryo
waaruit zich een larve ontwikkelt. Wanneer de larve
het voedsel opgegeten heeft en 9 13 mm lang is,
begint het spinnen. Dit spinnen kan zeven tot twintig
dagen duren. De ontwikkeling van ei tot volwassen
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insekt duurt ongeveer honderd dagen. Osmia rufa is
monovoltien: er wordt een generatie per jaar geboren.
Het volwassen insekt overwintert in de cocon. Tijdens
het nestelen kunnen parasieten het nest binnendringen. De bekendste Osmia-parasieten zijn: Cacoxenus
indagator, Anthrax anthrax en Monodontomerus
obscurus. Cacoxenus indagator is een vliegje.
Wanneer een Osmiavrouwtje een eel bevoorraad heeft
met stuifmeel en nectar en er een eitje in gelegd heeft
legt dit vliegje er 8 a12 eitjes bij. Omdat de vliegjes
groter in aantal zijn verbruiken zij het voedsel en het
Osmialarfje in de eel sterft wegens voedselgebrek.
Anthrax anthrax is ook een vlieg, een wolzwevervlieg.
De eitjes worden in de buurt van het Osmianest
gelegd. De larfjes van deze vlieg zijn erg dun (haarachtig) en bewegen zich naar de Osmianesten. Ze
dringen binnen in de cellen via openingen in de
modderschotten en komen vervolgens in de cocons.
Hierin ontwikkelen ze zich en komen het volgend jaar
uit. Monodontomerus obscurus is een sluipwesp.
Nadat de Osmianesten belegd zijn dringt deze wesp
via kieren het nest binnen en legt met een lange legboor eitjes in de cocon van de Osmiapop. De larven
van de sluipwesp gebruiken de pop als voedsel en ze
ontwikkelen zich er in.

Toepassing voor bestuiving
Osmia rufa is niet kieskeurig wat betreft nestgelegenheid. Waar tunnels zijn met de vereiste diameter kan
deze bij nestelen, dus ook in nestgelegenheden die
door de mens aangeboden worden. Omdat de meeste
Osmiasoorten een polylectisch verzamelgedrag hebben en de bloemen intensief bezoeken zijn ze geschikt
voor bestuivingsdoeleinden. De eerste pogingen om
Osmiabijen hiervoor te gebruiken zijn in Japan
gedaan. In de vijftiger jaren was daar, door intensief
gebruik van bestrijdingsmiddelen, een tekort ontstaan
aan bestuivende insekten. De pogingen om Osmia
cornifrons te kweken en in te zetten voor de appelbestuiving hadden succes. Osmia cornifrons wordt nu
dan ook in Japan gebruikt voor de bestuiving van
r~ppels. Hetzelfde fenomeen heeft ook in de VS gespeeld. Daar wordt vanaf begin zeventiger jaren
onderzoek gedaan naar het gebruik van verschillende
Osmiasoorten voor bestuiving in het fruit, o.a. voor
appel, peer en amandel. Ook hier worden nu solitaire
bijen, naast honingbijen, ingezet voor de bestuiving.
Verder wordt er nog onderzoek gedaan naar
toepassingsmogelijkheden voor bestuiving in de voile
grond in Spanje, Frankrijk, Denemarken, Duitsland en
Polen. In Nederland richtte ons onderzoek zkh op toepassingsmogelijkheden in de zaadteelt in kassen.
maandblad voor imkers januar11993

Kunstmatige nesten
Door zelf nestgelegenheid aan te bieden kunt u
Osmiabijen Iaten nestelen in uw tuin of op uw balkon.
Een nestblok is vrij eenvoudig zelf te maken. U heeft
daarvoor een blok hout nodig. Hierin worden gaten
geboord met een diameter van 8 mm en een lengte
van 10 a15 em. Bij grotere en kleinere diameters van
de gaten gaan er ook andere insekten in nestelen.
Solitaire bijen hebben de warmte van de zon nodig
om actief te worden. De nestblokken moeten daarom
tegen een door de zon beschenen muur
opgehangen worden. De hoogte doet er niet toe. De
nestblokken moeten opgehangen worden v66r de
eerste mannetjes actief worden dus in februari/maart.
Wanneer het nest bevolkt wordt door Osmia rufa ziet
u volop activiteit, het vrouwtje vliegt af en aan met de
stuifmeelvoorraad in de buikschuier of met modder
tussen de kaken. Is een tunneltje volledig belegd dan
ziet u een modderschot aan het begin van het tunneltje. De nestblokken kunnen in de winter blijven hangen. In het voorjaar zal de nieuwe genera tie Osmia
rufa weer te voorschijn komen.

Summary
Biology and use of the solitary bee Osmia rufa L.
The biology and mainly nest-building behaviour are
described. The occurrence of some parasites in the
brood nest and their behaviour are mentioned. Osmia
species are used for pollination of fruit trees in Japan
and the United States and the possibilities to use them
for pollination of crops are studied in several European
countries. The size of bore-holes in a wooden nest
block is given.

Nesttunne/ van Osmia Rufa. De eel/en zijn gevuld met stuifmee/. Op het stuifmeel is een eitje gelegd.

VEN BIJPRATEN

Het invoeren van een koningin {2)
door Henk van der Kammen
Wanneer een imker een volk een nieuwe koningin wil
geven, zal hij er acht op moeten slaan dat aan enkele
voorwaarden wordt voldaan.
Geen konmgin: De imker moet zeker weten, dat er in
het volk geen koningin aanwezig is. Als hij hieraan twijfelt, kan hij een raam met open broed u1t een ander
volk mhangen. Als de bijen redcellen aan gaan zetten
weet h1j zeker dat het volk moerloos 1s.
Geen redcel/en: Redcellen moeten voor het inbrengen
van een nieuwe koningin verwijderd worden. Er mogen
geen koninginnecellen aanwezig zijn en het is aan te
raden om geen koningin op open broed in te voeren.
We/ dracht: De imker die een nieuwe koningin in wil
voeren heeft geluk als er op dat ogenblik goed
gehaald wordt. Bij goede dracht gaat het invoeren
beter dan wanneer er bijna niets te halen is. Mocht er
geen dracht zijn, dan is het aan te raden om enkele
dagen voor de operatie de bijen wat te voeren.
Tijd van 't jaar: Ook de tijd van het Jaar speelt een
belangrijke rol. In het voorjaar kan men zonder veel
problemen een koningin invoeren. Vanaf de zwermtijd
gaat het minder gemakkelijk. Zijn echter, na de darrenslacht, de darren uit het volk verdwenen dan gaat het
weer beter. Volken waarin laat in het seizoen een
koningin is ingevoerd komen soms moerloos de winter
uit. Het lijkt daarom beter om na de maand augustus
geen koninginnen meer in te voeren, maar zijn toevlucht te nemen tot het verenigen van volken.
Leeftijd koningm: Een jonge konmg1n die al enige tijd
aan de leg 1s zal eerder worden geaccepteerd dan een
koningm die net met haar legactiviteiten is begonnen.
Geen zwermneigingen: Het is niet zo gemakkelijk om
een nieuwe koningin in te voeren als de bijen zwermneigingen hebben. Een nieuwe koningin zal in deze
peri ode niet of zeer moeilijk worden aangenomen.
Rasverschillen: Verschil in ras tussen de koningin en het
volk waarin men deze in wil voeren geeft vaak aanleiding tot moeilijkheden. Wanneer de imker bijvoorbeeld een Carnica-koningin wil invoeren in een nietCarnica volk gaat dit dikwijls met moeilijkheden
gepaard. Problemen komen dan niet aileen bij het
mvoeren voor. Ook als dit is gelukt zien we na 21
dagen, het moment waarop het eerste broed gaat uitlopen, een kritieke fase ontstaan.

Het merk en en knippen van een koningin
Het is zeker voor beginnende imkers gemakkelijk wan-

neer de koninginnen gemerkt zijn Het zoeken van de

moer is dan niet zo'n tijdrovende bezig
meer. Door de kleuren van het merkje valt de koningin
direct op. Genoemde merken verschillen van kleur
naargelang het jaar waarin zij zijn aangebracht: blauw
voor de jaren die eindigen op 0 en 5; rood bij 3 en 8;
wit bij 1 en 6; groen bij 4 en 9, en geel bij 2 en 7.

Merkapparaten
Om de koningin te merken zijn er speciale apparaatjes
in de handel. Deze merkapparaten bestaan uit een
kokertje van plexiglas met aan het einde een netje. Er
hoort ook een aandruk-stampertje bij dat voorzien is
van een zachte met schuimrubber beklede kop. Om de
koningin te kunnen merken moet de imker deze in het
buisje zien te manoeuvreren. Dit vraagt enige voorzichtigheid en vaak wat geduld. De imker doet er goed
aan dit geduld maar op te brengen en de koningin niet
met de vingers aan te raken. Dit om naderhand inballen vanwege een vreemde geur te voorkomen. Mocht
hij ze ondanks deze wetenschap toch willen pakken,
dan kan hij ze het best tussen duim en wijsvinger bij
het borststuk aanpakken. Dit om beschadigmg van het
achterlijf te voorkomen. Als de koningin met het stampertje voorzichtig tegen het netje is gedrukt, brengt
de imker met een stomp stukje hout, bijvoorbeeld een
lucifer, een klein beetje lijm aan op het borststuk van
de koningin. Daarna pakt hij met een andere vochtig
gemaakte lucifer het klaarliggende merkplaatje op en
bevestigt dit op de lijm. Na enkele seconden is de lijm
droog en kan de koningin weer uit haar benarde
pos1tie worden bevrijd.

Knippen van de koningin
Het merkbuisje kan ook goede diensten bewijzen aan
imkers die hun koninginnen willen knippen. Als een
imker boven op de zwermverhinderende maatregelen
nog meer zekerheid in zijn methode in wil bouwen, kan
hij bij de koningin een tipje van een vleugel afknippen.
Een zwerm die afkomt merkt dat de koningm niet is
meegekomen. Omdat een geknipte koningin niet
meer kan vliegen, zal zij voor de kast neervallen en zich
niet bij de zwerm kunnen voegen. Het gevolg zal zijn
dat de zwerm weer naar de woning terugkeert. Een
ander voordeel is dat de imker gemakkelijker een
eventuele stille moerwisseling op zal merken. Door in
oneven jaren de linkervleugel te knippen en omge·
keerd in even jaren kan de imker gemakkelijker de
leeftijd van de moer vaststellen. Dit zeker als hij werkt
met moeren die niet ouder zijn dan twee jaar.
maandblad voor imhrs J•nulrl !993
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INTERVIEW

Bijen in gesprek met 'oude' en nieuwe voorzitter VBBN

Gezamenlijk kunnen imkers
zich sterker profileren
door Jose Vleeming
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan
Met ingang van januari 1993 treedt Piet Muntjewerf na
zes jaar af als Algemeen Voorzitter van de VBBN. Op
de Algemene Ledenvergadering van 28 maart 1992
hebben de leden Dick Vunderink gekozen tot zijn
opvolger. De redactie van bijen sprak met beiden.

6

' A is VUT 'er wil ik niet voor mezelf Ieven '
Dick Vunderink is 61 jaar en van plan medio 1993
gebruik te maken van de VUT-regeling. Wat bezielt
iemand om nog voordat de VUT ingaat, zich al direct
te storten in een drukke baan als voorzitter van de
VBBN in plaats van allerlei gezellige d ingen te gaan
doen. 'lk heb altijd gezegd als ik met de VUT ga, wil ik
niet voor mezelf gaan Ieven, voor mijn bijtjes, mijn tuin,
wat fotografie, mijn weekendhuisje. lk wil maatschappelijk actief blijven en dingen doen waarbij ik mijn
verstand moet gebruiken. Het voorzitterschap heb ik
niet gezocht, het kwam eenvoudig op mijn weg, zij het
te vroeg naar mijn zin. Het past echter volledig in het
beeld dat ik had van mijn ambitie.'
Op de vraag wat het lidmaatschap van de VBBN voor
de Ieden betekent, antwoordt Vunderink: 'Bij sommige
subverenigingen krijg ik de mdruk dat ze niet zoveel
boodschap hebben aan de landelijke vereniging. Voor
hen zijn de directe belangen het enig nut; het tijdschrift bijen en de verzekering. Gemakshalve gaan ze
voorbij aan aile vrijwilligerswerk dat door velen verricht
wordt. Kijk naar de ontwikkelingen op het gebied van
koninginneteelt, de drachtplanten, de kwaliteit van
honing; indirecte belangen waar aile leden van profiteren.' Voor de toekomst verwacht Vunderink offers van
de imkers: 'De overheid trekt zich terug op het gebied
van de imkerij, hetgeen voor de leden financiele
consequenties kan hebben. Als we de kwaliteit van ons
imkeren willen bevorderen, zullen we er geld in
moeten steken en niet helemaal willen leunen op een
overheid die terugtreedt. Het zou voortreffelijk zijn als
de imkerij over een eigen voorlichtingscentrum kan
beschikken, dat inhoudelijk imkers kan adviseren, lezingen kan verzorgen etc. Het betekent echter wei dat we
bereid moeten zijn geld op tafel te leggen en natuurmaandblad voor lmkers januari 1993

lijk moeten proberen andere bronnen aan te boren,
meer op gebied van milieu en recreatie. Persoonlijk
vind ik de contributie laag, maar vele anderen vinden
haar hoog. Oat weer niet aan ontkomen de discussie
te openen over hoe we het geld in onze vereniging
moe ten organiseren, staat voor mij buiten kijf.'
Grote plannen om allerlei wijzigingen door de voeren,
heeft Dick Vunderink vooralsnog niet. Hij wil rustig de
tijd nemen om eens goed rond te kijken. Als prioriteit
ziet hij de nieuwe bestuursstructuur en het verbeteren
van de communicatie. Hij hoopt vakbekwame, actieve
bestuurders te kunnen aantrekken. Daarnaast koestert
Vunderink de hoop in zijn voorzittersperiode tot een
fusie van de imkersbonden te komen. Hij is van mening
dat gezamenlijk optredende imkers zich sterker kunnen profileren. 'al begrijp ik ook heel goed de
gehechtheid aan het kleine, het vertrouwde. lntegratie
in een groter geheel kan aan vertrouwde steer
inboeten. Daar staat tegenover dat wat imkers bindt,
zich hoofdzakelijk afspeelt op het vlak van de subverenigingen en daar hoeft in wezen helemaal niets te
veranderen. lk streef in mijn voorzittersperiode naar
verdere samenwerking tussen de verschillende imkersbonden, al staat of valt de imkerij daar niet mee.'
Een voorzitterschap met plussen en min nen
Van huis uit econoom heeft Piet Muntjewerf vanaf het
begin van zijn voorzitterschap het idee gehad om de
vereniging zo rationeel mogelijk te leiden. Hij ontkwam
er dan ook niet aan om allerlei activiteiten met argusogen te bekijken. Zo was er de afdeling Handel die
toentertijd regematig forse verliezen leed. 'Oat was
een van de eerste zorgen om te verbeteren en met de
nieuwe bedrijfsleider is het behoorlijk op zijn pootjes
terechtgekomen: we hebben nu al drie jaar achter
elkaar een positief resultaat.' Bij een rationeelleiderschap hoorde ook een andere bestuursstructuur.
De wisselwerking tussen het wat logge Hoofdbestuur
en het Dagelijks Bestuur was niet altijd optimaal. ln de
verwachting de vereniging beter en efficienter te kunnen runnen, was een gewij:~:igd besturingsmodel
noodzakelijk. 'Daar is niet uigekomen wat ik
verwachtte, hoewel ik denk wei in staat te zijn geweest

INTERVIEW
om een beetje de lijn uit te zetten voor de toekomst.'
(Noot redactie: zie bijen 1(10) van november 1992, 'Uit
de PC van de aankomend voorzitter').
Het bewerkstelligen van een hechtere samenwerking
tussen de VBBN en de andere imkersbonden was een
van zijn verwachtmgen. Een grote bereidheid om te
komen tot een imkersorganisatie was er helaas niet.
De verstandhouding tussen de diverse bonden IS
uitstekend, zolang ieders afgebakend terre1n geaccepteerd wordt en de integratie tot een grote
imkersorganisatie niet hardop ter sprake komt.
Gelukkig heeft de goede verstandhouding wei
geresulteerd in een samenwerking in bijen. Misschien
zal de tijd ooit rijp ziJn om te praten over samengaan.
Hoewel M untjewerf zich nauw betrokken voelt bij de
VBBN, raakt het rei len en zeilen van de imkerij in het
algmeen hem nog meer. 'Het achteruitgaan van de bijenweide gaat mij verschrikkelijk aan het hart. Sedert
1931, toen ik met imkeren ben begonnen, is de spoeling alsmaar dunner geworden,; niet verwonderlijk dat
het aantal imkers geleidelijk afneemt. lk vindt het een
beangstigende situatie, temeer daar het punt waarop
een omslag plaatsvindt en er verbetering in het drachtplantenareaal zal optreden in mijn ogen nog niet
bereikt is.'

'lk streef naar verclere
sa1nenwerking tussen de
verschillende hnkersbonden. '

Toekomstverwachting
Piet Muntjewerf hoopt dat de nieuwe voorzitter in
staat zal ZIJn om op den duur een samengaan van de
diverse imkersorganisaties te bewerkstelligen. 'Het is
goed om zaken gezamenlijk aan te pakken. De honingfolder is daar een prima voorbeeld van. lk hoop ook
dat op gebied van koninginneteelt de nieuwe-rasvorming, die zo traag van de grond komt, eindelijk eens
gestalte zal krijgen. Dit soort imkertechnische zaken
moet niet bij een organisatie afgebakend worden, het
hoort in een veel breder verband thuis. lk wens mijn
opvolger veel succes met zijn lang niet gemakkelijke
taak.'

Van rechts naar links ~ P•et Munt1ewerf, Dick Vunderink en Heijra van de Reijden. Foro Joop Beetsma

,..,
mundblad voor lmkets januarl 1993

7

R BEGINNENDE IMKERS

8

door Jan de Groot
De honingopbrengst van een bijenvolk in een bepaald
jaar hangt dikwijls af van een geslaagde zwermbehandeling. Lukt het ons niet in de zwermtijd het volk bij
elkaar te houden en op tijd een nieuwe bevruchte
konmgin in het volk te krijgen, dan zal de honingoogst
gering ZIJn. Bij de meeste methoden van zwermverhindering moeten we beginnen met het zoeken en wegnemen van de koningin. En dat is nu juist een karwe·
waar veel imkers, en zeker beginnende imkers, de
grootste moeite mee hebben. Nu heeft een van de
leden van onze bijenhoudersvereniging De Langstraat,
met name Chris Geurts, een goede methode bedacht
om bijen te houden, waarbij het niet nodig is de koningin op te zoeken. Er wordt uitgegaan van een bijenvolk, dat midden mei een honingkamer en twee
broedkamers bezet. Zonodig worden hiervoor bijenvolken verenigd. Onder de honingkamer ligt een
moerrooster. Bij de eerste zwermtekens, als er al veel
speeldopJeS aangezet maar nog met belegd worden
wordt er met pijp of beroker enkele keren een matige
stroom rook in het vlieggat geblazen. Na deze rookbehandeling bevindt de koningin zich vrijwel zeker in de
bovenste broedkamer. Er wordt nu ook tussen deze
twee broedkamers een moerrooster gelegd. Nu kan
de kast negen dagen met rust worden gelaten en de
komngin kan doorgaan met eieren leggen. In de
onderste broedkamer zal vee1 gesloten broed uitlopen,
maar op cellen met larfjes zullen waarschijnlijk geen
redcellen aangezet worden, omdat de bijen de
aanwez,gheid van de koningin wei waarnemen. De
negende dag wordt een raampje met jong broed in de
onderste broedkamer gehangen, dat mag van hetzelfde volk z1jn, maar ook van een ander volk waar we
liever een koningin van kweken. De broedkamer met
de koningin wordt nu op een separator boven op de
honingkamer geplaatst. Is het volk zeer groot, dan
moet er een tweede honingkamer bijgezet worden,
want de vliegbijen uit de broedkamer boven de separator zullen afvliegen op het onderste deel Om te
voorkomen, dat de bijen naar de koningin gaan zoeken, doen we er verstandig aan, het vlieggat van de
separator 24 uur gesloten te houden. Onder de separator voelen de bijen zich moerloos en gaan redcellen
aanzetten op dat ene raam, dat wij ingehangen hebben. Boven de separator blijft de koningin doorgaan
met eieren leggen. Vanaf de twaalfde dag na de
laatste behandeling gaan we bij de onderste broedkamer luisteren naar tutende en kwakende koninginnen.

Worden die gehoord, dan breken we de doppen, Iaten
eventueel nog een mooie koningin in het volk vrij. Nu
Iaten we het volk drie weken met rust. In deze tijd gaat
de jonge koningin op bruidsvlucht en in korte tijd
begint zij te leggen. Het kan gebeuren, dat boven de
separator te veel biJen komen en er daardoor
misschien weer zwermgevaar met de oude koningin
optreedt. In dat geval nemen we de separator even
weg en leggen we er een moerrooster voor in de
plaats. We geven even van bovenaf wat rook, zodat
een teveel aan bijen door het rooster naar beneden
gaat. Daarna leggen we de separator meteen weer
terug. Na de derde week controleren we in de
onderste broedkamer of de jonge koningm aan de leg
is. Is dat het geval, dan kunnen we proberen in de
bovenste bak de kon1ngin te zoeken en te doden, en
zetten we deze broedkamer weer op de bodemplank
en IS het volk weer tot een geheel veren1gd Is de
jonge koningm wei aan de leg, maar kunnen we de
oude komngin niet vinden, dan zetten we de broedkamer met de oude koningin toch terug. Oat gaat ook
altijd goed. Is de bevruchting van de jonge koningin
mislukt, dan wordt de broedkamer met de oude koningin ook teruggezet en we zullen zien, dat deze moeder
nog best een jaartje mee kan. In een volgende aflevering zal ik alles nog eens met een schema en een tekening verduidelijken.

Even voorstellen.
Met ingang van dit nummer zal Jan de Groot de
redactie van Bijen komen versterken. De heer de
Groot is 64 jaar, imker vanaf zijn zeventiende en van
beroep Mavo-leraar, o.m. biologie en bijenteelt. De
heer de Groot heeft 30 volken, woont in Waalwijk en
zal een nieuwe rubflek voor beginnende imkers gaan
verzorgen. Op de foto de heer de Groot geflankeerd
door J. Mous (/.) en F.P. Bohlmeijer (r.)

NSEKTENBESTUIVING

Paprika
door C. Smeekens
Teelt
Paprika is een van de gewassen die in Nederland
onder glas worden geteelt. De teelt van dit gewas is
de laatste jaren sterk uitgebreid, het teeltareaal
bedroeg in 1992 ongeveer 750 ha. Er worden diverse
teeltmethoden toegepast, echter het merendeel van
de paprika's wordt in verwarmde kassen geteelt. In
oktober/november wordt gezaaid, de jonge plantjes
kunnen in december in de kassen geplaatst worden. In
januari begint de bloei en deze loopt door tot oktober.
De laatste paprika- vruchten worden begin november
geoogst.
Bloembouw
Paprikabloemen zijn wit van kleur. Op het vruchtbeginsel, in het midden van de bloem staat een stamper.
Rond de stamper staan vijf meeldraden. Het stuifmeel
is wit van kleur en wordt in grote hoeveelheden geproduceerd. Bovendien leveren de bloemen veel nectar
waardoor ze aantrekkelijk zijn voor bestuivende
insekten. In de zomer komen vaak bestuivende
insekten van buiten de kas binnen.
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Bestuivi ng
Paprika is zelfbestuivend, stuifmeel van de eigen
bloem kan tot goede vruchtzetting leiden. Vaak komt
het stuifmeel vanzelf op de stamper. Er is namelijk een
grote hoeveelheid stuifmeel aanwezig en de meeldraden zitten vaak dicht bij het stempeloppervlak van de
stamper. Tijdens het teeltseizoen stagneert de produktie van paprika regelmatig doordat voor het uitgroeien van de vruchten veel energie van de plant
nodig is. Zodra er een vruchtgroei van betekenis is
stopt de zetting. De bloemen worden dan ook na een
goede bestuiving door de plant afgestoten. N a de
oogst groeien de vruchten weer uit. De produktie van
de paprika gaat dus in golfbewegingen.
Bestuivingsonderzoek heeft geleerd dat bijen en hommels geen invloed hebben op de golfbeweging in het
produktieverloop van paprika. Toch heeft insektenbestuiving positieve effecten op de vruchtzetting.
Zonder de aanwezigheid van bestuivende insekten
ontstaan zogenaamde knoopvruchten; dit zijn kleine
misvormde paprika's. Als bestuiving door insekten
heeft plaatsgevonden komen knoopvruchten niet meer
voor. Uit het bestuivingsonderzoek is ook gebleken
dat de gemiddelde vruchtgrootte en het gemiddeld
vruchtgewicht toenemen. Bij sommige, van nature
grootvruchtige. rassen is dit ongewenst omdat zeer
grote vruchten in een lagere prijsklasse vallen. Het
gemiddeld aantal zaden per vrucht neemt bij insektenbestuiving ook sterk toe. Opvallend is dat bij
aanwezigheid van bestuivende insekten er aanzienlijk
minder bloemen in het gewas voorkomen. De bloeiduur neemt waarschijnlijk af omdat de bloemen sneller
worden bestoven. Als bloembezoek door een insekt
heeft plaats gevonden, is dit aan de bloem te zien, het
witte stuifmeel is dan niet meer aanwezig en de meeldraden van de bloemen zijn donkerder van kleur. Dit
biedt een eenvoudige mogelijkheid om de activite1t
van de bijen te controleren.
Omdat paprikabloemen aantrekkelijk zijn voor bijen is
een volk per 5000 m2 voldoende voor een goed
bloembezoek. Naast bijen worden ook vaak hommels
gebruikt voor de bestuiving van paprika.
Bij de tekening: I. zaadknoppen, 2. nektarklier. 3. vrucht·
beginsel, 4. kelkblad, 5. stijl, 6. helmdraad. 7. helmknop
(6&7 samen meeldraad). 8. kroonblad, 9 stempel
maandblad voor imkers ~nu"i 1993
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Gewoon Barbarakruid (Barbarea vulgaris R. Br.)
door A rjen Neve

10

In de heemtuin van Leiderdorp stonden vorige zomer
grote groepen planten van het gewoon barbarakruid
in bloei. Toen ik nog eens in de herfst ging kijken,
hoorde ik van de beheerder dat deze plant waarschijnlijk met de opgebrachte grond was meegekomen. In
de heemtuin was de aanwinst van het barbarakruid
een prima aanvulling op de vele bijenplanten die er
staan. De tu1n is met zijn variatie aan landschappen
een heerlijk oord om rege lmatig te bezoeken. Er staan
vanzelfsprekend ook bijenvolken, die, naast de rijke
bijenweide van de tuin, ook nog de beschikking hebben over de vele wegbermen, die in Leiderdorp
extensief worden onderhouden. In de zomer zijn de
stroken een lust voor het oog.

Genoemd naar heilige
In de vroege middeleeuwen werden planten, die in de
oudheid nog niet waren beschreven, wei naar heiligen
genoemd. Het geslacht barbarakruid (Barbarea R.Br.)
is genoemd naar de heilige Barbara, die in de vierde
eeuw in lzmir in Turkije leefde. De vierde december is
aan haar gewijd. Vroeger werden de bladeren wei
gegeten. Het geslacht barbarakruid telt twaalf soorten
en behoort tot de kruisbloemenfamilie (Cruciferae).

Tw eejarige plant
Gewoon barbarakruid is tweejarig, soms overblijvend.
Het is een in ons land vrij algemeen voorkomende
plant, die vooral te vinden is langs rivieroevers en in
wegbermen. De plant gedijt het best in een humusrijke
grond. Langs rivieroevers vormen zich door het opgehoopte aanspoelsel ideale groeiplaatsen. De plant
overwintert met een bladrozet. De bladeren daarvan
zijn gesteeld. In het voorjaar ontwikkelen zich uit een
rozet een of meer stengels. Verspreid aan de stengels
zitten gelobde bladeren. Ze zijn zittend en aan de
basis geoord. Aan het eind gaan de stengels over in
vertakkingen. Daaraan vormen zich trosvormige bloeiwijzen. In het begin van de bloeiperiode, die in de
maanden april, mei en juni valt, zijn de bloemtrossen
kort. Tijdens de bloei worden ze Ianger, doordat zich
aan het einde telkens nieuwe bloemen vormen. De
bloei eindigt wanneer de laatste bloemen voortijdig
verdorren.

Familie met eenvormige bloemen
De bloemen van de kruisbloemenfamilie vertonen een
grote mate van eenvormigheid. Vier kelkbladen,
maandb/ad voor imk•N januari 1993

waarvan twee lager staan ingeplant. Vier kroonbladen,
zes meeldraden en een stamper, bestaande uit twee
vruchtbladen. Van de zes meeldraden zijn er twee
korter. Ze staan voor de laagstaande kelkbladen, die
aan de onderzijde een uitholling hebben. Om de voet
van de korte meeldraden ligt een nectarium in de
vorm van een hoefijzer.Tussen de lange meeldraden
ligt, aan weerszijden van de bloem, ook nog een
nectarium, anders van vorm. Het is een kort uitsteeksel, aan het eind waarvan de nectar in kleine druppeltjes tevoorschijn komt. De meeste nectar verzamelt
zich in de uitholling van de onderste meeldraden.

Bewegende meeldraden
Tijdens de bloei buigen zich twee lange meeldraden
naar een korte meeldraad. Daardoor ontstaat op twee
plaatsen in de bloem een cluster van drie helmknoppen. Die staan precies voor het kelkblad, waarin zich
de nectar heeft verzameld. Om bij de nectar te komen,
moeten bijen met de tong tangs een cluster helmknoppen, waardoor ze wel met het stuifmeel in aanraking
moeten komen. Bij ongunstig weer buigen de lange
meeldraden om naar de stempel, waardoor zelfbestuiving kan optreden. De kroonbladen hebben een
voor ons oog prachtige helder goudgele kleur. Voor
het bijenoog ligt dat anders. Behalve geel kaatsen de
kroonbladen namelijk ook nog ultraviolet terug.
Daardoor zijn ze voor de bijen 'bijenpurper' .
Gewoon barbarakruid wordt druk door bijen bezocht.
De nectar is vrij gemakkelijk toegankelijk en er wordt
veel stuifmeel geproduceerd. De stuifmeelklompjes
zijn donkerbruin.

Openspringende vrucht
De vrucht is een hauw, die, beginnend aan de onderzijde. met twee kleppen openspringt. De zaden zijn don·
kerbruin en liggen in een enkele rij aan weerszijden
van het tussenschot, dat zich m de vrucht tussen de
randen van de vruchtbladen heeft gevormd. Ze komen
in de directe omgeving van de plant terecht en ontkiemen in de herfst.

Literat uur:
MacDonald, M.A. and Caver, P.B (1974}: Cauline rosettes, an
asexual means of reproduction and dispersal occuring after
seed formation in Barbara vulgaris (yellow rocket). Can. J.
Bot. 52: 913-91 B.
Rich, T.C.G. (1984}: Asexual reproduction of Barbarea vulgaris
R.Br. in the British Isles Watsonia 15: 121 -122.
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Gewoon barbarakruid (Barbarea vulgaris R.Br.)
A bloeiwijze; 8 stengelblad; C bloem; D bloem waarvan dee/ van bloemkroon, lange meeldraden en kelk is
verwijderd; E stuifmee/korrel: 1 van boven (polair), 2 van opzij (equatoriaal) (schematisch), 3 korreloppervlak

gezien met verschillende microscoopinstellingen.; F vruchten; G zaad.
maandblad voor omkers januari 1993
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Bedrijfsraad voor de
Bijenhouderij
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Op :! november jl. IIJn de venegenwoordigcr:. vun de biJcnhouder:.hondcn. lcrt:nigd in de Bcdrijfsraad. bij elkaar gckomen in de Uni,er:.itcit te \\•:tgeningen om
tc ~prel..en met de vrrtegenwoordiger:. van
de Universiteiten in Utrecht en
Wageningen o!n Suchting Lamlclijk
Proetbedrijf voor 1 n~ektenbestuh ing en
Rijenhom.krij 'Ambrosiu~hoevc' metal'>
onder.' crp:

BOND VAN
BIJENHOUDERS
NCB

Studiedag te Boxtel
Dugmortitter H. Weijcnborg. opendc
dezc ~tUdiedng die op 7 november 1992
geboudcn wcrJ in de !viAS te Box tel Er
warcn 287 pcr:.onen annwelig. waaronder
ecn 40-tal dames. Nn de opening manl..tc
bondf.vOOrlitter. de hcer C. Roch:n. d~
winnaars ~an de bond~bcdrijf~wc<.hlrijd
bekend.
I. Kampiocn mc1 rouw M. '.d. Heijden.
St. Hubert
2. Re~erveknmpiocn de beer H. Jooscn.
Tcteringcn.
3. De beer A. Raat~. T.:rhcijden.
N:t felicitatic~ aan het udre~ \an de" inna3r.> en de oproep aan de imker.> om me.:
te doen aan de bedrijf~wed~trijd ~loot de
bond~,·oortiner di1 gedeelte van h..:t programma af. Daama wcrd hegonnen met
de lezingen. De deelnemers konden
kiezcn uit ccn 'icnallezingen:
• Selectie op resistcntic tegen varrou door

Dr. W. Dre~chcr.
• Pmktische aspecten \an de koninginnctech door Drs. H. W. VclthUJ•.
• Erfehjkhe1d en 'elcctie door
de fleer J. On ens.
• Konmginneteclt t.b.v. hcstuivingsvolkjes door de hcer J. 1an dl'f Steen.
E.c.u. was 10 gcpland da1 1cdcre declnclller drie lc7ingcn kon bijwonen.
Daarnaas1 was er een parallel programma
d1e bc~tood uit:
• Tulpcn van stof maken dcxlr mcvroul\
P. van Dijk.
• Origamt (pnptervouwl..un'l) door
mevrouw T. 'an der Pia.,.
Dit parallelprognunma i' door de mec~te
:mnwczig.: llarncs bc7ocht en t.ij 1.ag"n
kans om zeer fraaie werk~tukje~ te
mal..en. De work:.hnp. cen w.:Jenlijl..
ondcrdecl 'an de \tudicdag. wa~ toegespit~t op:
• De Stich ling Nedllrl::md>e Bij. door de
hee;r Th. de Ronde.
• Camica. door de beer M. Bijnen.
• Buckfnst Bclangen Vcrcnigd. door de
hecrJ. Klopping.
• Dcmon~lrntie kUn5tmaugc in~cminatie.
door de heer B. Jan~cn.
• Divcr-;c tccbn.ekcn en matl'rialcn die
gebruikt worden hij koninginneteeh.

Tockomst bijcnondcnock
Na c<'n lange iulciding wlUirin aile aan1\Ctigcn die taken die met hct ondcrwerp
tc: makcn hebben. 1•:1n commentaar hadden voort.icn. werd de volgendc voorlopige conclu~ie getroU~n. De onderzoekerJ.
;ullen projectcn aandragen ter beoordcling van ecn klcine gm.:p uit de Bedrijfsr.md. Deze groep beoordcclt of hct project
'an bclang is voor de Bijenhouderij en
t.al. als dat bet gcvul is pogingcn docn om
hct proJect tc onder:.1eunen. Dctc l..lcine
groep. die rapponeen aan de Bedrijf~raad Lmll: Voo~iua C. Roelt·n ltet'/i dt• prij:en l'oor de bt•driiJ'sllwlstrijd /992 tum tit•het•r
;al op :!3 novcmb<~r 1992 geformcerd
II. Jomt•n. me•·rouw. M. \'.d. Heijd<•n en d< lwer. A. Rcwts uilgt•n•il-1
worden.
R,•dJI\: twee metlell't'rkers ran dt•lwilhouddijkt tiiensl. En a}ii'U\,1e11 clat Piet !-an ' (/wt~
kim hct txl/.. ondt•rs lllt'/ ::.0'11 sclumjt'}.

RENIGINGSNIEUWS
'' iln:n tentoong.:,tcld
l:r \\ ••ren ool- weer mce ~crJ.,)op•tand.\
vun planten en hollcn. cvcnal' de rui l~ur' 'oor drachtplanten. Natuurlijl..
'' aren de Vriendcn '''" AmbrtNu,IJoe,c
a;tn\\Clig met cen \OOrhchllnJ!"tanden
h;ld ool honingtcmerij l lo.:tluiden' Jijn
dcuren open. ZooJ, de trJdlliC '' 11 ""a' er
l eu ring \'an homng. wa,, mcdc en 7elfgegotcn 1-un,traat. KU1Nruat wa., eel\
nieu\\e onderwerp.

•

Tt'r !.curing 11crd aan,::ebodcn:
\\ "' (9.xl. kun,traat!l \). raathoning (hi.
mcdc (5t). heidchonmg I met certific:mt)(3,). gdristallbccrdc honing (\hl.
cremchoning (2x) en \ loci hare IOOrj:l:Jf\cn /OIIlCrhoning e8\ ). Bij de honing\OOrten m~ten 1an ell dric poiJe' ingeh~\ .:rd \\Orden.
Door d.: l...:unncc,tcr- hcoonJccld met
ullmunt.:nd:
\\'a,: dhr J. Geert,, Tctcringcn:
W;t,: dhr L. Engel~. Bcll'cld;
Mcdc: dhr. L. Engels. Bcltcld:
I k1tkhomng: de hcer II ~an Brec:
\ lnc1hare 1om.:r- en 1OOI):J<If\honmg:
dhr. II. 1.10 tn13tcn Ull Ouud.
dhr. ~1. V.:rloo)cn uu llcml.cnvand.
dhr. J. 1an Pope ring uit 1 Annal and.
dhr. J. van Tongcrcn ttit \\ auric en De
/..ocmhoek uit Vughl.
D.:genc d1c 1et:r giX.'<I cn gocJ gc,coonJ
hcbhcn l.rijgen t.z.l. cen ccnlhcaatthui'gc'tuurd. Na afl..-,op 1an de lc11ngcn "er
ccn 'crloting gehouJcn (natuurlijl
dmchtplanten) gelcid door de hccr
C'. lluvcrman~. De dug\ oor1illc.:r 'loot de
,tud1edug met Ioven de woord..:n 1oor de
dame' en h«r 1an de hui,huudeli;l.e
d1cn't d11: o.a. 1oor de 111\\endige mem.
gc.:torgtl hebbc:n. 01 cngc1h ~'Cn h.:le pre't.lliC om wor icd.:rcc.:n op liJtl het nalje en
droogjc tc l.:1 eren Hct wu' 1~.:cr eo:n Leer
p..:,lnagdc dag en de V<llgcnJc l'tlOr 1993
11ordt al weer voorbcn:1d

Van de bestuurstafel
De bondwergadering '~md pla.lh op 29
ol.tobcr J.l.. De ,oJgcndc unJcr~lt:rp<:n

warcn nan de ordc.
• Ilet functioncren van hct huidige
'c.:ret.triaat in hct g.:oou11 'an de \/CB in

Ti Iburg en de 'amem1 crli ng met de
medCIH:rl-en. van de CB. De ,,:cretari'
hmchl hierowr uitgcbreid 'cr~lug uit na
c.:c.:n mlc1dmg van de \'OOr7ittel De
..;un.:n11crkmg met en ondcNcunmg door
d11cr,c atdclingcn '""de \('8 j, gc1100I1
gocJ. ''at hct ..ecrctanant ten gocde 1\onu
m hct tun.:uonercn. Dilc.:r-c dct;ub IIJil
met ecn .1d1 1\cur \ '311 de CB bc'prolcn
o.a. liC.: o~c1·gang nuar '93. hiJ 1al~:.c.a.
mbrcngcn in ht!t DB 1:111 de NC'B.
• Bcgrutmg. 1993 'an het hlad BiJcn "
bc'pmkcn en de 'ergocJing 1,m de financ~o.:lt.: adnum,trarie 111 199.3.
• Bncf11 1"chng mel de ;langc,Jmcn "crcnigmgcn met de jaarwi,,dmg '1)2/'93
10:11' 1r.tgcnlij!>tcn. ledenlij\1.
bcdrijf'-1\Cthtrijd CJl/.
• Ant11oonJ op 1raag o1.:r rct'hhhij.,tand.
• Bc,tellen en unre1l..en bon<J,jn,ignc,.
• AtJra..:ht <~an de Ambro\IU,hoc~e.
• Oiplomaulln:llin!! 3 no,emhcr 111
t. l iddl·n-Br<~bant.

• Sccrctunam~chap 1 crcnigmg Ni~tclnxh:.
• Uilntxllgingjoanergadenng ANI. hct
bon<J,f~<:,tuur 1' 1crhmd~rJ 1.1 .111 het
'amcn~;tllcn 'tud1ooag Bond 'an
BIJcnhoudcr- \ CB.
• Cur-u,gcld tn'll..er-cu~u,,cn.
• Op.:ning BIJCnhal llilvarcnbc:cl...
• Sprccl..bcun op de gc/HI\dUJ.llll D1u/cl.
• Brief 1an de Coop. Fruit1c1ling Gelder·
m:ll,cn e11. mer ..amen\\crlmg 1mkc.:r-.
• Ja.tncrgad.:nng LLTB 1!p 1-t nmcm~r
1992 '' ordl bc1ocht door t\\ee k'<.lcn 1un
h~:t Bond'bc'tuur.
• De hc'tu i vmg~norm.:n die l':"tgc,tcld
1ijn 1oor 1993 en die geldcn 1nurdc I'OI·
p.endc tine Jaren. 7jjn hc'pml..cn.
• ·\pi,taJl i' toegcl:ucn.
• 0;11 cr 1~cm1g b.:lang,tclhng \\J' 1\lOr
de lcting gchouden in hct \11 C in
Eindholl!ll c:n gcgc1en d()(lr hct SBB met
ul' tmdcrwcrp 'heidcbehecr'. g.:orgam·
'ccrJ dtlOr kring Z.O. Bmh:un J:unmcr
dat d.: behmg,tclling 10 gering"·''· het
11 a' ccn 1.:.:r mooic en boc1cndc lei mg.
• lie~<: cr i' omgcgaan met de hcidchoning
die 11p r.lthvactiviteit gcl...:urd 1\. De Bond
\an B1jcnhnudcr- hecft h1cr gccn hcncht
1,10 Cllll\UilJ.lCII.
• l)c Bond van Bijcnhoud.:r' i' nng ,teed'
op /tk!k nnar een Bond~be,tuu.-..lid
\l1ddcn BrabJnt.

Ons nieuwe
onderkomen
Theu Vogel\, Ween
In hct ti:bruarinununer 1992 IJII BIJCn
hcb 1k mhct an1kel ·samen ixlU\\cn'.
gc-chrelcn mer Hi,torischc 'cheh \an
het plan \\lOr ccn ~atuur- en \ hhcu-cducaucl Cc.:ntrum meL bijcnhal'. l-let gmtc
momcnt 11 aur 1!- wen 01cr 'pml.. de np.:
ning. IS inmiddcJ, gc<.chicd op 10 ol.toht:r
jl. Op 3 I oltohcr 11crd de Bijenhal mcrgo.:dragcn a.m de 11111\en. l'an \\ c.:n BIJ
die gclcgcnbcld heb il- o.:t ge,prol-cn
01 cr hctnul 'an hct houden 1an biJCII .
lli..:r ecn gedeche uit mijn toc,pmal.
' l m l..cr~ 1ijn mcno,cn die midden in de
natuur 'taan, IIJ 11orden guicn ah
men-en d1c im~eren om de homng. mJ..r
dat j, ccn \crlt..>crd uitgang~punt. hnlcrlljn cr niet aileen om honing h! ,Jmgcrcn.
11j /ctten hun hlJCn ool- in I'OOr de
hc~IUII mg en d:n i~ 1ecr bclan!!nJl.
lml..crcn b n1ct aiken cen hobti:l) rna:1r
oo~ ccn \'ak en d:n \:II. moetjc lcrcn. Om
tc lcrcn moct.:n cr ool. mogclij I.. he den
Tijn. d1e liJn. nu \\ IJ ccn cigcn hiJ<:nh;~l
hebbcn. :1<111\\C/Ig Ool. hct hebhcn 1an
een lc,Jokual 111 hct centnnn 1' eo:n
aa1m in~t' \\ IJ imler' 1:111 \\. cc11 i.'ll om~trl!kc.:n IIJil nu aan/ct om aile~ uit h! timgen. On1c danl gmn uit naar het
Suchung,l~<:>tuur. gemecnte. pr01 1nC1C.
•)Xln\\)f\ en allen J1c hcbben hiJgcdrJgcn
om dn t..'Cntrum tc re;~h,eren
\\'at miJ op1 1cl daam;~ ,,a,, d.1L cr d11l.'r'.:
mcn,cn naar mij toe k11.amen metH<~gcn
01·cr de h1jcn. lkt.l.' mcn,en haddcn cr
geen notic \':Ill dJt de bijen ook nog
ergcn' .mdcr- 'oor nodi g 1 iJn dml hct pn•·
duccrcn 1;111 homng. I-ller bhjl..t weer un
dat '' iJ "" 1mler- mJg mccr aan de 11eg
moctcn ummcrcn om d.: buitcm,cn:llltc
l:ncn /ICil d.n wi.J al' imker- mct on1e
bijcn 1im ul bc1ig 1ijn.
De tijd 1., t.: kort gewce~t om dr op.:mng
en de lllcrdr.ll·ht 'an de hiJcnhJI 'Ill
'B•Jen · ,1an tc l..oodigen. Oat ncenn n1et
11 cg dat 1k hct nu Jhnog IJat "ct.:n dat
\\ ccn ccn c1g.:n B1jc.:nhal heel 1. \\'iJ
mogcn c)()~ gcbruil- maken 1an hct
centru m en :tile facilitcncn die.' du:1r
aanwc1ig 11jn en du allc.:s 1onctcr ko'lcn'
Ilet I' de hcdochng d:n wiJ on-. 111 d.:
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ecN~ plaah richtcn np de jcugd. D~
.;cholcn '' ordcn of 1ijn daarhiJ ul bctrn~
kcn. Dh cr~c ~cholcn 11jn at in lx1it 'an
het boekjc 'Een biJ hoon erbij vnn ondergetclendc. Dttl~ Yolgcn' de lecrkrocht.:n
ccn gocdc en w.l:mlc~ollc btjdragc. die de
JCugd !!en goecl b~cld gccft ';tn wat hct
imkcrcn inhoudt. In hctccntrum j, ccn
le;.lokaal. Oil j, c~n mooic gelcgcnhctd
om de cul"\U\ \'Uor begtnnt:f' t:n gt:nmlcr·
den te gcven. \OOml omdatle~lu~aal en
bij!!nhal/o dirht biJ clka;tr hggcn. Dnt1r
hct Mim,h::ric ''ordt dit cchter mettocgeMaan CuNt~sen tm><:tcn op ccn regulier.:
:.chool '' orden gegc\·cn en andcr~ krijgt
men geen ~ubsidie. Hx1r /O\Cr tk '~eel.
Ilet centrum en dc bijcnhaltijn een
.mtW•lll'l Vnt1r de tmker.- en de grocne
\Cremgingcn m Limburg die nu cen eigcn
ondcr~omc.>n hcbbcn. In c.lit c.:ntrurn l..un
je c.le gemcen~chap Iaten Lien water wal
gl'lll!it en bi1)Cil en hoe cr m.:t de nntuur
omgcgaan IOU moet.:n worden om dct.: h:
bchoudcn.
Daarnaa\t j, er 111 llet centrum een gt'(lli!
,,wl 'nor 100-200 p<!T\onen watlr lelingen en andere .u:lr\'IICth!n door de imker>
van Ween gcorg:mi,ecrd kunncn wordl!n.
\'an diH:r~c ~amen tiJn al veuock~:n hmnen gckomcn om demonstrnt 1c~ tc g.:v en
\\ ij toudl)n grJag 11cn dat afdehngcn. dte
meer crvnring hebbcn in dele aclht.:iten.
on' sugge\tic~ tcluden gcvcn (;~urc~:
1\liddelstc straat 150. nOW B \1 Wt!t.?n).
Op uit llll10lCnL her CCII lc!ntOOil\ll'lling
van Jilt! grU~.•nc 'ercnigrngcn c.lie hct
centrum b<!rnannen en u:u tij n· de
Vriendcn van \'atuur. Vogclwm:ht. IVN.
Hengl!l~ponvcrcmgmg en de lmkcrv. H~t
is de moeite \I ailrc.l om ecn~ ccn kijkje te
n.::mcn in hct ccn1rum. Hcl is de lxdoeling orn 111 hct \OOrjuar ecn open dog tc
houdcn. HoJli!IIJk trcflcn we cll...lar ccn
kecr in on~ meuwc centum m~t bijl!nhal.
De op.:mng,tijdcn Lijn van 1-Hl0-17.00
uur dagehJk'. bchal\ e \ maandags Het
adrc~ i~: 'muur- en Mihcucemrum de
'IJ1cr.:n Man'. Gcunsc\C::mlcg -1. 6004 SN
\\ cc11. h.:lct'oon 0-1950-2-1893. Po,tbu•
I00308. 61Xl0 GH \\ l't:l1.

bc•trijding~commi,,t.:).

F•.Junssen COB
lic.l. voorzmcr Drachtplantencommt,,ie).
J. Beetsma (hoofdrcdat:tcur maandhlad
BtJCill. R. ten Klei !bcdrijl\lelllcr afcleling llandciJ en de dame' C. Reker fDDItdJ en II. Vllll der Reijdcn-R) nja (algemeen 'ccrdnris).

Gesprek met de
Vlaamse lmkersbond
door 11. van d!'r Rrijden- R) njn
\ 881\

(\ 't•fl-ftJI: 1'1111 1/cl ~!'.lflr('/, l'llll tlt

lilt'/ de \ ·m Of' 2 IWI'1'111bt•r 1992 ill Itt>/
Bijellhllil 1£ Ucr~t'llillgeu.J

De \ Iamme lmkc~llond wcrd vcncgcn\\Oordigd door. de heren P. Stu)ckens
(il<!,tuu~hd Brnbanhc hnkc~bondl.
\ . Dei \<UU\ (mgani~ator. lcdenndminiMmuc). t•. \\'oulcrs lb!!~luur,Jid
Limburg'.: hnkcr,lxmd ). R. \ aes
tVool7iuer Lunburg.~c lml..crsbond).
F..J. Jacoblt (voorziucr \I B).
A. de Winnl' ('.:crctari,·gcncraal VI B).
G. .J anssen~ (rcJJcue maantlhlad VIBl en
.1. Camcrlim·k\ (v·1. \CII!l:ttt:\\.:rkgrocp).
Nam.:n' de VBBN warcn aanwc11g. de
hercn P. ~ luntjell crf {aftn:clend
VllOrtiner). 0. \ 'underink (nicuwc
\OOrtin.:rl. P. 1an Asschc tDB-lidl.
\\ . \ an den Hoe1en (DB-lid, \icc
voor~iucr. V\Wr/lllcr Landclij~e Zicktcn-

lnleidende gesprekl..cn
In Belgic tJntvnngcn doccntcn \OI.lr
cur'u"en en sprekc::r' \OOr nfd<'lingenl!en
\ergocding \:til BF 1.000 tf 55.-1 per uur
Dele \Crgocding V\Ordt bctaald door
vcrschillende mini,tcric:,. Cur.;istcn en
lcden van afddingcn dmgen nicl bij in de
kosten. Dil hccli tot ge\lllg d:u 111 th:
grcn~strccl- VL"'!I Nedcrland'e imkcrs van
c.lcte Bclgbche facilitcit g.:hruit.. makcn.
Er Lijn in BelgiC. net "" nu in --:cucrlanc.l,
gcen v·t">rlichtcr' np hct gct'til-cJ van bijcnhuuderij
Bc,mcttclijk.: 11ektcn \\Orden per provincie gccontroleerd door bccdtgdc assh.t~ntcn Ca. 95 '• van de Bclg1'chc imk~T\
j, hd van ccn bond. Voor de bcWijding
v;tn de \a.roamtjl gcbnnkt ca. 50 l', v:ut
de imkcr~ Api,tan
Geznmenlijl.. uirgncn 1an informaliematcriaal en uil\1 isseien van bijdnlgcn
' oor de maandbladen
De hccr Jan ~ens hcc::ft gcen cnkcl
b..:IW<Utr tcgen gc1amenlijk publicercn. op
c.lic mamcr tal meer mogc::lij~ ziin met
mrnder g<!ld. De heer Jacobs merl..t op dat
cr vaak van tc vorcn gccn o\ crleg b;
hier\oor moe1 ccn ~y~tccm bcdncht wor

•
den. In de brochures is het niet mogelijlmet kleur te wcrken. omdal de oplage tc
klein b. Bij grotcr.: opluge i~ mccr mogclij ~. Afgespro~cn wordt dat htl!rovcr tn de
tock01n<-1 mcrlr.:g 1al plaat~\inden. Ah
<!t'~l~ gezamenlijkc acth•iteitlnu het uitgcgcvcn van een folder over de bijenweide be~prokcn kunncn wonlcn. De heer
Vues denkt daarbij ann een folder voor
gcmcemelijl..c plam~ocndicn~ten, de hc.:r
Janssen tou lievcr ecn folder voor ecn
bredcr publici.. wilkn makcn om dele Lc
gebruiken ab 'strooifoldcr' op marl..tcn en
in informutiepakkctjes. De heer Jacobs
\ intlt d:u dit ..:eker geLamcnlijk nu>el worden ondemomen. De heer :\tuntjewcrt'
~tell voor dm hct contact hicro\ cr \ ia de
secretarisscn Lull open. Mw. Reker
vmagl hoc to'n folder in Belgie wordt
gefinancicrd. De hccr .Jacobs antwoordt
dat de bond dele ab rcgeltelf bctaalt.
Voor de !'older 'Gc1onde llij.:n' werd de
door de EG beschil..baargc'<telue varroamijt hijdmgc gcbruikt. Op de1elfde wij1e
:ils dm in Nederland gebeurd i~. De heer
van Assche 11 il -weten of er in Belgie
iemand spccia.al mt:t de publicit..:it bclast
is. De heer Dl' Winne antwoordt d:u dit
een taak is van de redactie. \ anwcge haar
comacten met de drukker. Bij gcLamenlij·
ke uitga'c moct worden ovcrlcgd over
ht)·Olll en illustrauc~. Er kan biJvoorbceld
in 1o'n folder ruirnte "ordcn vrijgclaten
voor de ~JX.'Cineke informaric van het
bctreffcndc land. Omdat Vlamingen en
Nederlander' tich nndcl'l. urtdnrkkcn. lijl..t
het de hcer Jacohs mooilijk een gczamen-
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lijk maandblad uit tc gcven. De heer
dat bepaalde bijdragen
wei aan elk:tn.r J..unnen \\Orden doorgegeh:n. De heer de Winne merl..t op dat rn
het \Crleden 'aal.. kopij uit Nederland
werd tocgestuurd. De heer Jacobs wijst
~rop dat bij get:tmcnlijk opnemen van
hwelfdc anil..el de opnume \I .:I op tijd op
ell..aar moet \I·Wden afgestemd.
~I untjcwerf denkt

Gezamenlijk optreden binncn de EG
De hcer 1\luntjewerf Vr.tttgl lich af or hct
mecr ar~temm.:n op elkaar weltin hecfl.
Het is in Nederland moeilijk aantallen
boven water te krijgcn O\ cr het aantal
imkers en bijenvoll..cn. Dit zal gemalle·
hjkcr \\Orden bij ccn vcrgoeding voor de
bestuiving per voll.. .In de wandelgungcn
in Bnr~el hceft hij gchoord dm als de
nauonnlc regenng een plan hccft. de EG
hiervoor wl!l geld wil ge,cn. Ditlouden
we gctamcnlijl.. nan kunncn pakkcn. De
EG ci~l "el een cigcn bijdrage van de
rcgering: ho.:t Belgische :'1-linhtcrie van
LandbOU\\ i.., ruimhartiger ten opzichte
'an de bijcnhouderij dan hetl"ederland~c.

De orga nisatiestruktuur
Aan de hand v:UI ccn aantnl ov.:rheadsheets maakl de h~cr .Jacobs de Belgi~che
organi\utie~trukt1mr duidelijk. D.: VI.B
wordt bcstuurd door een Raad van Beheer
die samcngc,tcld is uit provinciale \Crtc·
gcnwoordigcrs. Juridisch geLien bestaat
de VIB uit vijf leden. geen personcn.
Leden Lijn lid van ccn afdcling. de afd~
lingen vallcn onder een provinc1e. V:muit

de Raad ''an Bchecr worden tlc vijr belang~ngrocpcn (in cderland commis~ie-.)
ge' orrnd. Hct gchccl wordt ondcNtcund
door hct lnt'ormatieccntrum. Dn ccntnun
ncernt gccn initiutieven. maar voert uit
wat opgedmgcn wordt. De VfB heeft ca.
-HOO leden. in Wallonie lijn -1000 unkc~
aange~loten. VijC en ncgenLig procent van
de Vlanmsc irnl..crs i~ lid van de VIB:
hien.loor kan tij Ui.!/C imkcrs \'Crtegcnwoordigen bij ovcrleg met de ministerie>.
Het Dagelij k) Bestuur van de VIB bestaat
uit 5-6 personi.!n. Er wordt 3-l maal per
jaar vcrgadcrd en v<tnk per tclcfoon ov.:rlegd. Hct achterv,)Cg~cl \ •tw' betekent:
\ercmging zondcr winstdoel. Bestuut>·
l..:den \crdicncn nict~. krijgcn aileen een
onko>tcnvcrgoeding. Hct DB taat onder
control\: van de Raad van Bchccr. De
comntissio:s bcstaun ui t assi,tcn ten en
ugcntcn per prm incie. de cornmi~~ie
Juridische Zal..en bcstaat uit tcr~ake
kundige personen. De comm.issie Ondi!r·
wij> operecrt \'ht hct lnfom1ancccntrum.
In 1991 haddeVIB..J671leden,verspreid
over 119 afdclingcn. verdeeld over vtjf
provincie~. Per provincie wordt gek01cn:
een redacticlid. .:n een lid voor de commi:-.l-ies ~electie. bijenwllidc, ondcrwijs en
gelOndhcid. Ell..e cornmis~ie be~lilat du'
uit vijf per;;onen. De VrB heeft ccn uvcrzichtclijke organ i,atic~truetuur en de
lcden ontmoctcn elkaar regdmatig. In het
lnlormatieccntrum \\erken dric pcrsoncn.
de VIB beta;tlt een deel 1'!111 de ko~tcn en
de rest wordt gcsubsidieerd vanuit de
ovcrheid (sociale zaken ). Bij vakature~
hoopl de VIB uit de kandidatcn gocd
gemotiv(.-crdc mcn~en te krijgen.
B.:madcne Rothier is ccn 1ccr gemoti·
'cerdc kracht, Lij lorgt nl jaren voor de
udminh.tr<tlic en de \'C:r~prciding van
inform:uicmatctiaal. Dirk du Chau 1orgt
'oor diaseries e.d. De eind\ cramwoorde·
lijl..ht!ill ligt ahijd bij hct bc~tuur or de
opdrachtgever (commis~ie. redactic). De
Jerde plnat" 1:11 vanaf morgen worden
ingenomcn door Anita van Oorucn. land·
['IOU\\-ingenieur.
De heer ~ luntje\l l'rf geeft ccn overlicht
\an de Nedcrland~c 'ituatie. De VBBN
heeft c:1. 6500 leden. verdeeld over 170
afdclingcn die zijn ondcrgebrachl hij 15
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gnll:pcn. IX gmc:p,,erbandcn \\Orden
nict Jlujd oc~ren~ door pro\ inciaJc
grellt..:n. \lie h.'Jcn '.111 ccn ufddmg IIJil
t..:wll' IIJ ~an d.: \ BBN. Er bc-.laall llOJ;
1ll'r and~rc holldcn Ill , edcrland: drie
duan·an tiJn omlcrgebracht bij de bocn:nbondcn \llll de 'ICB. d.: LLTB en de
\BTB en hcbhcn met elkaar ca. :!500
ledc:n Vcrdcr "cr de \lgcmcnc NeJcrland-c lmkcr..bvnd ( \\II ) die 'oornamc
lijl.. acticl j, op de Velu\\e, met 500
Ieden. I·r 1i1n ..-a 10.000 georgan1..eerdc
1ml..cr-. d111' na.1r 'chanmg 90 'l 1.1n h..:t
101.1.11 aantal iml..cr- in ~ederland De
111 crl..clCpclcndc organi,auc 1' d~: BcdnJh·
mad. h1cr l..clmcn vcrtcgenwoordigc:r' Hill
aile bondcn bijcen. 'an de VBBN \icr.
1an de mc:rigc bonden icdcrecn. Via de
Bcdnjl\raad I' de ,,unc:n\\crking tot ~en
hiJenbl.ld tot 'lanll gc:l..omen. IC:Ien' 'allen enl.ele Cclllllllh'le' 1an l:lndeiiJI..
h.: lang IInder d~ Bedrijf,raad. 1oal' d1e
IQ\Jr dc l..clningmncteeh. \Jie organ1,JIIe'
hebh.:n l'\:fl ill gel .to1rd1gde 111 de afdeling
BiJt'ntc:ch 1an het l.andbouw~chap.
hedudd \ll()f helangenbehartig.ing \!In de
unk<'r.. en ovcrlcg met hct mini,tenc '<In
Landhouw I~ ;1l'clchng Bijentech vonm
'h:cbh een kkmumlerdeel Viln hct
bndlxm" 'chap. hell\ dan ool. mociliJI.
ICh 1(l(lf de 1ml..er- 'oor ell.aar te l..rijgc:n
IX \ BB l.ent de 'olgendc commi"ic,:
dr.Khtplamcn. hc1mng. ondern IJ~ en Hll>r
Ill· hung. en tiCI..Ienbe,tnjding. IX\ BB'l
\\ ONt blj);!C'-I.IJn dliOf L'tn juridi,ch
•1d1 io,cur De hc1llg,tc: m.. tanue 1 an Je
VB Be i;.. de A\ rAigemene
l.cdcmergadering). waar vcncgcnwooru1
ger' 1111 .1llc afdchngen hun stern mogen
uithrc:n);!cn 1">.! \ \' komi j;1arlijk;.. biJC.:Cn.
Ikt II B lhlxlldbc,tuun oc,1aa1 u11 15
len.:gc:n\\clelrdlgcr- 1an de grocpen. hlcrUit IHJrdt hct DB (dagchjl..' I:Jc,tuurl
gc:J.,c>Lc:n llct II B 1erg aden '1er keer per
Jaar 'amen mel hct DB. hct DB \c:rgadcn
d.1anl.la'1 nog c:en' 7CI en l..ecr. Het DB
bcrc1d1 de tal.c:n 1oor en het HB necnn de
hc.:!oli\\III);!Cil D11 l:tat!olC 11crd 'ICed' mc.:cr
al' c.:.:n handicap en arcn. Hct J-IB willie
,,c. .•d, mccr teggcll\Chap. maar ccn \ cr
gadcung 1.111 ::m peNlncn 11erk1 Cfi! 1ra.1g
Lr llc>rdt 1111 gc.:"erl.t aan cen \OONc!l
\lXII l.'Cn mcu\\c: 'truduur. \\,t.trbij hct
n.:,tuur 1.11 n.:,taan un 7-9 pcr.1.111en.

gckMcn m ccn profiel. ln de gmcJ>~:n
tlltlCICn dan meer activitencn g•1an
pluahl mdcn. cr mocu:n l.leinc grt!Cfl'
n.:,turen 1\0rdcn "<llllenge~tcld die
gc,tc.:und \\Orden doorde,kund1gcn. h
l.nmt nogal ''at prmco.t: mcn " hang
0111 oldocnde 'at op de: za:tk te hebhen.
Om dat 11p tc 1angcn tal ecn bc'tuur..IIJ
aan 1cdc:re grocp,,ergadenng dl'\:lnc:mcn.
cn tullcn grocp'hc~turen cc:nul 111ce t..cer
pc1 .raar met hct bequur ~amcnknmcn
'0\lf hct lllll\ i"clen van informatic. I let
II B \\ cnl gckutcn door de grocpcn. dmtr·
u11 \\Crd het DB gc:kotcn. tondcr tc I..IJ
l.cn naar dc h.:'tuurlijt..e 1.1\alitcitc.:n In de
nicu" c 'llllatic: tal hct be~tuur ec:n ,·oor''cl docn in de: r\ \ om een b.:pa<tldc
pcr..oon 111 ..~n bcp:talde functie tc.• hcncJC·
men. De \\ mag tegenl..and1datcn \uur'tellcn .
De\ HB hccf1 1e~ vastc krachtcn 111
dictl\1: twcc op hcl ~ecretariaat en 11c1 np
de atdchn~ llandd.
Dc hc.:cr Jacobs \\ ij't crop datm Belgic
de be'1uur..ledcn rechhtreeks afgc1 aar·
d1gJ IIJn. \), 1i.in aideling hem mctmccr
ah .mrJigt. h hiJ morgen gccn H)(lrllller
mc.:r IIIJ "dnor tiJil afdchng atgc1.1Jr·
d1gd in de pro\ mde. en tcgchJI. Ill het
DR !>.: hccr \ underink merl.t up d;~t
\ICed' Jc 1 raug wordt gehoord wm ~~ de:
J'uncuc vun Jc VBBN'! Mcnt1ct nicl'
;mdc~ dan hetmaandblad. ~.:n ~:~cntuccl
de ":n icc 1:111 de Afdehng Handel en hc:1
c:cntralc llntrnt'll:llng,punt 'an hc:t
BIJC:IlhUI'. Hoc 111 Jat in Belg1e 1 De hccr
\a~!!> JIIII\OOrdt dat men 'nJ goed op de

hoogtc i~ 'an de lrttp,gcwiJtC \lructuur.
In c.:Nc instanu.: klopt men aan biJ de
.tfdcling. dan bij de pm1 inc1c. 1\,m 1ct'
met 1\ ordcn opgclo\t. dan gaat het 111\Jr de
Raad \Jn Scheer. LaJ..en du~ de\ IB hiJ
de m crbc1d regch. \\ orucn 0111.. trap,.
gc" IJ' 11eer naar bc:nedcn gcbrach1.
lml..cr- 11en daar~an hct nut (1()1,. m.
\ olgcn, de heer \'underink hJI..I hct crop
d.11 de prOI'inciale bonden in Belgtc mccr
dncn dan de grocpcn m ~cdcrland, er
moctcn hicr mccr i11houdcliJI.C actil'l
h:itc.:n ont\1 1kkeld worden. Dc: hccr
Deh UU\ 'uh aan dat die 'r.tag m Bclg1.:
natuurlijl.. oot.. ge,tdd 11ord1. mc:n om
'angt het maandblad. men 1~ \Cr/cl..crd.
maar de andere Laken \\Orden tc \\einig
ung.:Jragen. 0.: hccr Jacob lcll:gt daaraantoc dat be~tuur~leden 'aal.. h: ldcah~
u,ch bc11g J.iJn. Van dn {!l''prck tou ccn
gocd 1·crslag moeten 11 ortlen gcmanl.t
1oor pubhcauc in de maandhludcn.
Be,tuu~lcden komcn 1auk niel .tun het
pubhccrcn toe. de \Oigcndc dag i' mc.!n
;ll\\Ccr met icts andcr' bc1ig. en Nwcnd1en gaat men lll'htcll nict m de bltll:mc
IJC' teucn. hoc1eeltiJd er dJn ool.. met het
n.:,turcn gen10e1d 1' De heer \'ae<. mecn1
dal cr ool.. up plaat,t!liJI.. 011 c:au hct ccn en
ander moct gebeuren. ZIJil antwoorc.f nan
)..Jager' b altijd: w:.t hcb jc tll>ll gc1 raagd
d:tt nict in orde i~ gcJ..omcn'1 Vauk bhjken
d:u mcn,en die nooit tct' vragcn. aileen
maar aanmcrJJngcn mul..~n
0.: heer Deh·aux mfonnecn mtar de
"'cdcrland;,c bcstu11 ing,rcgclinl,! I~ hecr
\luntje\lerf anl\\oorul hem dat dete
1cder Jaar '' ordt 'a\lge;.tcld c.fvor hct
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Landbott\\ chnp. in ovcrleg met iml.ers.
glastuinders en rruinelers. De heer de
Winne merkt op dat cr in Belgic een boe·
renbond bc:stam. zoiets als hct Landbouwschap. maar daarin zijn de irnken. niet
venegenwoordigd. Mevrouw Reker
vraagt wat de runctie van de hccr van
L~cre is. De hccr jacobs ant\\ oordt dat
dr. van Lacre directeur is van het Rijk!.station voor Nemntologie en Emomologie
(Mvl). Or weten chappelijl. gebied i~ er
aJ vele jaren samenwerking, een kecr per
jaar l.onn de 'Sijcnbenelux' bij elkaar. De
hcer Muntjcwerf mt>rkt op dater vandang ccn ovcrleg plaats\ indt met medcwerkers van de vakgroep Entomologie
van de Ltlndbouwuniversiteit Wagcningen, de projectgrocp Ethologie en Sociooecologie van de Rijksunivcrstlcit
Utrecht. de Ambrosiushoeve en vertcge•moordigers van de bijenorganisalie~.
over de toekom~t van het bijentccltondcr.:oel. in ederland. Dour de v..:r nippering van het bijenondcrtoek. i~ het gevaar
aanwcLig dat bij\oorbecld de pos1e11 van
Bee~mn en Velthuis na hun vertrel. niet
worden opgcvuld. 1-Jct pmklijkgericht
onderzock :mn de Ambmsiushoc\·e wordt
voor ecn dee I door imkers en winders
getinancierd en de rest wordt bijgedrngen
door de ov~rheid. Ool. dnt drcigt in de
be7uinigingswoede te verdwijnen. De
universiteit van Utrecht wordl gelinancierd door het ministeric van Onderwijs
en Wetenschappen. Wageningen door het
mini terie van Landbouw. N3tuurbchecr
en Vis~erij. Wij moctcn ah. imkers .torgcn
dat het onderlOck bcwmtrd blijft. De hecr
j acobs \·oegt hieraan toe dat ool..
Proressor van Laere eind 1993 met
pcnsiO<:n gaa1. Ook daar zal men voor de
bczuiuigingswocde moetco oplcuen. Het
bclang van in~ektcn in de landbouw
wordtLO laag ingesch:u, dat de noodzank
van ondo:rzoek nict groot geacht wordt.
Volgcns de heer Bectsma moet er bij
bijcnhoudcrij niet mecr gedacht worden
ann produktic. maar aan de a~pecten
recre:uic, vrijetijd~bcsteding en nmuur.
De h«!er ,lacobs zict de ~ituatie steeds
~lechter worden: wie cct er nu nog honing
in deze 'light'-periode'? De hccr
i\luntjewerf wo:rpt dAar tegcnin dat
Belgic nog m een bevoom.'Chte po~itie

v.:rkeert ten oplichte van Nederland: de
Selgbche O\'Crhcid helpt bij onderwij~.
varroamijtbcslrijding. In Nederland
gebeurt dat niet. De Nederlandse
docentl!n krijgen de helft van de vcrgoeding. voordmchten worden helemanl nict
gesubsidieen.l. De heer de Winne
antwoordt da t Hoeger het onderwijs in
Belgic bij Landbouw zat, nu is het ondergebracht bij Middcnstand. onder nascholing volwa!.senen. samen met bijv.
bloem~chil..hn en traetoronderhoud. De
imkerij wordt dus niet apart ge~ubsi
dieerd. Aileen in de
varroamijtbesrrijding wordt bijgedragen.
De contributie voor de organisaties
De hec.:r de Winne deelt mede dat in
Belgic de contributie f 30,- bcdrangt: f 5.voor de afdcl ing. f 5.- voor de provincie
en f :w,- voor het maandblad. De conLributie wordt ge·ind door de pluatselijke
afdelingen en komt via de provincic bij de
VIB terecht. Voor de cun.u~~en \vOrdt een
~leinc onko~Lenvcrg.oeding voor de con·
sumptics gevrnagd. De heer Muntj e11err
merkt op dat de comribulie voor de
VBB> nu no1! f 45.- is en volgendjnar
r 50,-. Danmaast vrngcn de ardelingcn
een bijdrage in de kostcn van cigen
activiteiten. die kan variercn van f 2.50
lOt r 15.-. De groepen 0111\'angen geen
contributie. maar krijgen wei bijvoorbeeld
zaalhuur vergoed, en kunncn ccn bijdrage
van de !eden vragen. Het gchelc bedrag
wordt door d~ afdclingcn ge'ind en tij zorgcn ervoor d:u de bijdmgc aan de VBBN
nanr Wagcningen wordt overgemaakt.
Voor die f SO.- ontvangen de !eden het
maandblad. en zijn lij vcrzekerJ tcgen
brand. storm. dierswl en WA. De !eden
betalcn mee aan de kostlln voor sccretariam, !Je..,tuur en commis~ies, en aan hct
onderzoek aan de Ambro~iu. hoeve. 1\·t w.
\'Un der Reijdcn voegttoc dat !eden van
de VIB f 35.- beta len voor het maandblnd
Bijcn inclu. icf de portoko~tcn.• cderlanders, die niet bij een :1fdeling 7ijn aangesloten. betalen f 65,- (wordt f70.-).
Opmerkingcn lijdens de rondvraag
De hcer Janssen infonnecrt nnar de
ndviesprijs voor honing. De hecr
Wouters :lntwoordt dm voorkomen moet

worden dat afdclingcn elkaar gaan beconcurreren. In Belgie zijn ook handclaren
die ge'importeerde honing verkopen: de
VlB heeft daar gccn invloed op.
De heer Delnmx vruugt hoeveel de
vcrzel.ering kost. de hecr Muntjc"crf
antwoordL dat deze f2.- per lid bedraagt.
De hecr Vacs vrangt or crop het gcbied
vnn de zicktenbcstrijding meer samenwerking zou l.unnen plaat~vindcn. bij\',
bij het constatcren van Amerikanns
VuilbroeJ in de grensstreel-. Zolang dit
via de ofticiele ~analen gnat. duun het te
lang. De heer Muntjewerf beloort
hiervan t:en aamekcning te makcn.
Mw. Reker vraagt op wclke wijze de
Bclgcn acticvocren. bijvoorbecld tcgen de
milieumaatrcgel 'VIarcm'. De heer Vaes
antwoordt: zoveclmogelijk mcnsen bereiken. en .toveelmogelijk ridiculi ~cren.
Plaatselijke politici benadercn, de per en
druk uitoelencn van verschillcnde !..amen.
Ten~lotte dankt de heer Muntj ewl'rf allen
v(lor hun aanwetighcid en inbrcng.

Bijen bij 'Tttin '93'
door G.R. Fokkcma
Van 5-9 ma<Lrt 1993 organisc.:n subvereniging Leeuwarden vnn de VBBN op
vct7ock van en in sarncnwerking met de
f'ries landhnl ccn vrij grote cxpositie over
bij-:n. bijenhoudcn. drachtplanten en alle
wm hiennee te maken heert.
Subvereniging Lceuwarden hoopt er wat
mooi> van tc maken en wil het publiek
(vorigjaar 21.500 be.£oekers) uitgebreid
Iaten Lien wat bijen tijn, wat imkeren i~
en wat er zoab bij komt kijken. In een
IOOml grote tuin zal boomkwekcr/imker
Jacob Bang tsecrctaris vnn subvereniging
Kollum mcrzwaag) proberen veel te Iaten
tien vw1 drachtplamcn. Hij is alenthousiast meLde voorbereidiogcn bezig.
Onu~ ~xpositic wordl gehecl in ra:tl' orm
opgesteld en beslaat totaal ongeveer
400m2. Een or rwee bijenvolken, oude en
hcdendaagse bijenwoningcn en imkerrn:ncrialt:n. korfvlechten. videolilm en
vele prnchugc foto'~ vnn bijen, drachtplnntcn cnz. wllcn er ccn plaats ,•inden.
Ann de kindercn wordt ook gedachL met
uilleg over bijen en waarschijnlijk een
kleurwedstrijd en infonuatie over bijen
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uit hctle~pakket van de VBB\1.
lnlichungcn over dgen en aile andere
~ub,creniging.en m Frie~laml wordt op
de1c expo~itie gege,en. Op de Beurs
1'uin 9~' ~:elf is een kcur aan tuincn,
planunmerialcn, bloeiende bollcn en mingcrcedscahppcn tc ~:ien en te koop. Ook
haer 1.al in de bollcntuan ict~ O\'Cr bijcn te
zien Lijn. Niet aileen voor de leek op bijengebicd maar uok voor de imkc~ wortlt
het. naar wij hopen. een intere~>ant
gebcuren. De opening,tijden zijn: 'rijdug
5 maart 19.00-22.00 uur. ~:aterdag 10.0().
22.00 uur. LOndag I0.00-1 8.00 mar. manndug 8 en din~dag 9 maart 14.00-22.00 u.
Toegang <volw.) f IO.·.l jeugd 2 tim 12
j<tar) r 5.-. (65+) t 5.- muandugmiddug.

25 jaar Oost Flevoland
door Ab Kuypcrs
Op.!O november dit jaur is het precic~ 25
jaur gclcdcn dm door ecn uantal pionier-;
de -.uti\ ereniging 'DIN Flc' olund' werd
opgcri('ht. Het gcorganisccrd imkcrcn op
dut nieu,ve ~tul..jc land kreeg et:n eigen
ge1i<'ht. In het prille en t.illc Dromcn van
1968 kwamen die avond 'eertien bijenhoudcrs bij elkaar. Zij waren afkom,tig
uat Lcly,tad, Dront.:n en Roggebotsluis.
Tot dan \\aren 1ij aangc,Jotcn haj afdclingen van de VBBN \-an het oude land. In
hubdijke kring werd toen be~loten an een
cig.:n al(kling verder te gaan. 'T~ mecn
dat wij ~oldoende draa~kr.tcht hcbben mn
tot cen grotc nfdcling voor Oostelijt..
Fle\'oland te komen', be~loot dhr.
J. Vccn~tra lijn \\Cikom~twoord. Hij wu~
inilintiefnemcr van dczc oprichting~ver
gadering. 'Oo~t Fle,oland heeft inmiddet~ ruimschoot' bcwctcn grote dmagkrnchtte bczitten. Van:! I leden in de
bcgintijd i~ zij uitgcgrocid tot ecn von de
grotcrc subverenigingen van de VBBt\
waarbij nu rond de 70 imkcrl> Lijn uangc·
slotcn.
Ecn hijenparadijs
Hoewcl de toen ampcr droog.gc' allen polder nog volop 111 ontwit..t..cling "a.'. kwamen de bijen van die p10am:r. w nict in
ecn ge~preid bcdjc dan toch zckcr wei in
een beginnend paradij~e. AI ~ind~ de
\tnp 'oor Mnp' inpoldering van de wor-

maligc Zuidcrlee wi~ten imker~ at de wcg
naur het ~oms b<trre land te vmdcn. Er
"as nog gecn tc~cn \'an Ieven te bckennen. Ilet land was nog maar net an om ginning. Toch warcn er al snel gocdc mogelijkhedcn voor bijcn; de eeNc drncnt·
planten d1cndcn zich ~pontaan en mw-~:tul
aan. llet waren inuners nict aileen de
menscn. die met veel/\\t:etdruppcb, celt·
pld.J.cn op de handen en pijnhjke ruggcn
bczit nnmcn \'an dit modder. Ook de
natuur 10nd haar pionicr' 'oonnt.
Hicrondcr bevonden lich 'eel goede
drachtplanten. De imkcr Cll/Jjn bijcnvolken hebben cr altijd. ' 'anal' hct pri!Me
begin bijg.ehoord in de meuwc polders.
0~: JOng,te provincie van on' land IS nict
aileen baJ nnke~ van buatcnaf populuir.
ook onder de cigcn bc"olking hceft het
bijenhouden 'eel bcoefcnaar, get.. regen.
Vele stadslui lijn, eenmaal onder de
bekoring. 'an hun nicuwc wuon~tcc
gcnml..t. bcgonnen met en \Cr>hngerd
gcrnakt aan het irnt..crcn. ~ Flcvolar~dcl'!>
"cmcn dan uok in cen wa:tr bijenpnr:1dij>.
alnl de hnastige p;~,ant dat cr mb;,.chicn
niet van af zaen. Bij koolzand. dbtcl. fn1it
en wilgen maar ook in de uitg.cstrcktc
bosscn. de stad~pnrkcn en -tuincn \'indcn
aJ die bijenvolkcn voldocndc mogelijkhedcn om hun ~o~IJC bij clknar tc 'charr.!len. Bovcmlicn i~ hicr het woon- en werkklimaat nog even fri, en ambnacu> als in
de beginjaren. waardoor de o;amcn·
wcrking met overhedcn en lantlschapsvcrenigingcn goed h•. Mogclijkhcdcn
gcm)cg daarom om het jaar rond tc kunncn imkercn in eigen omgeving. Jc hoefl
er niet een~ \Cr voor van huas. Dit alles
hceft cr aan meegl!wcrkL dat 'Oo~t
Fie' oland' kon uitgroeien tot ecn 'tevigc
loot ann de VBBN stam.
'Oosl F'levoland' actief
Op 11ch b 25 juar nicts vcrgclekcn bij de
soms hoge leeltijdcn van afdelingen van
het oudc land. Bcdcnl.. center wd. dat
dc7C :!5 J:lnr bijna de hclc gcsch1edenis
tJe,laan 'an dit Wiudcng.c gcwcst. Vorig
jaar nog stood Lelystad bol vnn do! 25jnrigen. Nict alleen de ~tad 1.elf. maar ook
1.ecr velc 'crcnigingen 'icrdcnzo'n 'clfdc
jubilcum. Zo gaal dot op het nieuwc land.
Ook de b1jcnhouden; van ·ao~t Flevoland'

1.ullen op gcpru.te \\ij1c ,uJ Maan hij hct
25-jarig be'taan \'an hun veremging. Vun
Oo,tchJk Flemland. het gcbk'<.l 111sscn
KnurdiJk en Kctclmcer Lajn imkcrs hd
uf'ktllll~tig u11 Lcl)~tad, Dronten.
Swaflcrhant. Biddinghui1en en Zeewoldc.
Zij wonen naet aileen in tlezc 'teden en
dt,rpen maar not.. in de buitengebiedcn
kom je iml\cr.. tegen. In bijn<t a! dcze
woonkcmen \\Orden hijentuincomplc:\en
beh<!.:rd. waar de h:dcn \.'\!11 eigen -.tukje
grond kunnen huren 'oor hun hijen·
stalling. Hoc\\cl de hclang,tellmg voor
vc.reniging~avondcn bij de Fie\ olande~
niet gewcldig groot is. worden er jaarliJ~
toch zo'n ''ier 3 'tjf :wonden georgamsecrd. Om de band tusscn de h.'<.lcn tc
ver~terkcn wordt er dricmanndeli;ks een
cagen dubblad uitgcgcvcn. waann cll..c
maand 20 pagina's hijcnartiketen en \'Cr
.:nigingsnieu\\ s 1ijn opgenomen.
Daamau~t "ordt op vcr,chi llcndc maniercn ecn zckcre service vanuit de \<!rcniging nanr de !eden toe vcrleend. Schuh e
de al eerder gcnocmdt) bij~utumcn bezu
'Oost FJe,oland' twee honingslingen; die
kunncn worden gclccnd. cr word! bemiddeld baJ standlhwbcu bij \'cr~chilknde
drachtcn. teder JU:U wordt de zogenaamde
'moercnbnnk' opgetet. wnamtee we clkaar
aan jonge moercn l..unnen helpcn. Ecn
van de !eden i contactpcr~oon voor de
gemcente waar het bijcn1.wermen bctrcft.
niemand hocft hier dan oot.. zontlcr \'OI I..cn te tittcn. via hem tijn die 1wemten
gmtb af tc halen. I Ioewe! een p!lrtlo:ultcr
initi:uief, protiteren bijnu aile !eden graag
van hct depot \'an ccn ':m on1.c ledcn.
Da!lrtlUihttrekt dit depot van Hella
Mulder Schecpmakcr ook nog eens uardig
wat 1111kca'l\ van hct oudc l,md aan.
Binncn do: gcmeem.chap van Om.tclijk
Fle\ooland beswatl'en rcdclijkc belangsteUing voor de bijcnhouderij. Niet voor
011!1.!> wordt de bijcnhoudc~vercnaging
regelmatig uugcnodigd deelte nemcn aan
ver<·mg1ngsmarkten Duamna.~t wordl'n
jaarlij'-.s bijcnlessen op basisscholen
,.e17orgd. naa~t de di\'CI'\.C lellngcn o'er
d.: biJtmtL-eh voor allcrlc1 orgmmattc,.
\o anaf hct l..mm:ndc 'oorjaur zal door een
dcr leden cen bijcn\tand worden bchcerd
bij de suchting 'De bron van hct vcrborgcnc' eo.:n educatief centrum waurtu,~en
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de vcr~chillendt: bocrderijdicren ~tr-.aks
ook de bijcn ecn plaat~ gann krijgen. Van
haeruit nl 1.0wel aan volwa-;senen als aan
schoolkindcrcn I•Oorlichting over het bijcnhoudcn gcgevcn gaan worden. Door
ccn en :mdcr 'taat de bijcnhoudcrs,creniging 'Oo~t FJ.:volund' rcgcmatig in de
bclang~telling: towel de ~chrijvendc peral~ook de regionalc omroep besttdcn
ruime aandacht aan on' be~taan en onte
activiteitcn. Dm bijenhouden in Oo~telijk
Flc.:,·oland mecr i~ dtut ht!t kuolnad aileen
blajkt uit hct feit dat door de imkm uit
dc.w regio :ampcr naar druchten buiten het
cigen gebied wordt gereisd. Daarnaasl
hopen we dat iml-erij 'De wind in de " ·ilgcn'. gevestigd in hct BD-Centrurn van
Lely~tad vunar 1-omende Lomcr ccn
belangrijkc impul~ 1al ga:U1 betckcncn
v<>OJ' nict :1llcen de bijemeell in het algemeen. maar l'oor die 'an OoM FJc,·oland
in het bij1onder. Naa:.t een 1oorlichting~
centrurn met een grote drachttuin z.al hier
ook ccn verJ..ooppunt van bijenprodul..ten
en cen thec~chcnkcraj '~rrijzen.
In hel socialc Ieven van Oostdijk
Flevoland ncmen imkerij en vereniging
een bclangrijke plants in. Het komcnde
jaar 1:1! op vcr-chiiJ.::nd.: rnaniercn onLC
liefhebberij uitgedmgen worden. Onder
andere cen landclijkc 'Open dag 100r de
irnkcrij' in en in samenwcrking met het
'\muurparl- Lely~tad.

Ere- en Verenigingsspelden in 1992
door i\larga Canters
tn 1992 zijn ere- en vcrenigmg~spclden
uitgercikt als waardering voor hct uuocfcnen 'an rc~pectievelijk be5tuurslunctics
0f een langdurig lidrna:u~chap v~n de
VBB . Hct lloofdbestuur wil de ledl!n
die hiervoor in aanmerking kwamcn nogmaals dankcn voor hun intct voor de
V.:reniging. De numen van ontvange~
van cen ercspeld tijn vet gedrul.t.
Amste/lmul: E.J. llummei.J. Kaal, F C.
Mu~. 1-1. Pocl~trn , D. Vunderinl- en
N. Z.:ilinga
Ape/doom: H. Kroese
Apt>ingetlam: Joh. Boer en F. Kluk
Btwm: G.W. vd. Brake!. J. vd. Brake!.
O.A. de Bruin, K. rcn Hoedt. A. Kramer

BceHII'~'''aag: H.,I,J. ''an den Brock
llerge11 op Zoom: R. Boon. J. v.d. Bergh
Det·ema-Diepem•ee/1: A.P.R. i\luller
G<>erer·Ol'erjlokkel': C. Keur en
E. v.d. Wende
Hrmlenherg-Gmmsbl'tf/1'11: mw. BuiiUrOu\ICr1 .i\1. Triesl en ', Zcldcnrusl
Hare11-Paterswo/dt•: G. v;tn 1-luffeh.!n
Hengelo Ghl.: W. Lijftogt
Lochem: mw. J.M. BeJ..kcr, E.GJ. Gossen
Made: A. l\eleman~
Musselkmtaa/: :VI. Huisman
Nijmt:Jien: F.A. Kcsscls
Ootmarsum: W.E. Harbcrink. G.JJ.
.Luttikhuis
wphorst: W. Blocmert, P. Stegeman.
H. Timmcrrntm
Vamt't·eld: II.G.W.terMaatll. Sturril<
en H.A.A. Stcverink
\Ve.w Frit:J/mrd: A. 1 an Elohemcn,
A. Dekker. J. Dekker. M.J. Mul en
J.A. ROVe!~

Groepshoningkezuing
Overijssel-West.
door A. Strocvc
De grot:pshoningl-euring wcrd op l:tlcrdag 7 no1ernbcr 1991 in Zwolle gehouden op een regennchtigc dug met overigens ttangenumc tcmpcraturcn. Om half
negen war.::n de ecrste dcelnemers al
aanwetig om hun prudukten in te leveren.
In totaal werden door I5 deelnemers 53
inzendingen aangeboden. waarbij
Steenwijk Merk vcrtegenwoordigd wa~ en
zoal~ later blcck, ook de wisselbcker voor
de tweede l-eer in de wucht wist I.e slepcn.
Voor de persoonlijkc prijzen waren
pmchlige tcgcls met ecn bijenmolicf ter
beschikking gcstcld. lloofdbestuurslid. de
hcer M. 'an Brummen, bedanktc Zwolle
voor het werk en de zorg die de orgonisa·
tie von een gmepshoningkeuring mettich
mce hrcngt. Voor de d.:clnmcers. urganisatoren en bclangstellcndcn wa gczorgd
voor cen boeiende en into:rcs~antc ill\ ulling vun dc dng. Mcvrouw J. Grocneweg
wa~ bercid gcYondcn om op haar vrijc
/lllcrdag in de Knaid\\ isch aanwetig lc
z.ijn om de tentoonsrelling 'Rcccn' aan de
imkcl'li tc ron.::n. De hcer G. Masten bocide de :lH aanwetigen met een .tcer intcres,ante lcting met dia's over 'Mythen en

sagcn hij bom..:n en planten·. Konom cen
bijzonder ge:.laagdc imkcrdag.
Uitslag honingkeuring
Verenigingsprijs: 1. Steenwijk, 1. Noord
Oost Polder/Emmcloord. 3. Kampen.
D..: individuele prij;en \\an~nvoor: I.
Gebr. Van Bee~. Stecnwijk (199 pnt.)
1. Lecuwcrin~. teenwijk mel (198 pnt.)
3. Te Raa. N.O.P./Emmeloord (296 pnt.)

Cursus honingkeuren
De Onderwijscommb~ie van de VB B~ b
voornerncn~ met medewcr~ing van de
commissie Honing begin februari 1993
ccn cursu~ ter opleiding tot honingkeumteester le organjseren \'OOr de vier
noordclijke provincie~.
De lessen zullen op vier tOIICS aclnerecnvolgcndc tawrdagcn gegeven worden.
de J..ostcn I.UIIcn f 150,- lOI f 170.- bcdrogcn. Aileen bij ''oldoende belangstelling
n l do: cu~u~ doorgaan. Hct AOC De
Groene Welle rc Hardcnberg Lal als
cun.u~plnats diencn.
Degencn die bclnng~telliug hehben kunnen zich meldcn bij her sccrcturiaat 1·an
de VBB 1 te Wngeningen.
InI. G.J.J. Luuikhuis. voorLitter commissic Onderwij~.telcfoon 05410-13649.

Koninginneteeltdag
Wageningen 23-1-'93
Evenals in vorige jaren kunnen wij weer
bel>chi kl-en over de collcg.czaa I van de
vakgrocp Entomol~)gie vun de LUW.
Binnenhnvcn 7 te Wageningcn. De
Sinnenhuvcn bercikt men dour op hel
kruispunt Mansholtl~an/Grintweg niet
richting Hct Bijcnhuis tc gaan. maa.r de
I'Ondweg de ;mdere kanluil h: kiczcn.
Deze rnaakt na 1.5 km ecn vrij scherpc
bocht naar links, wnnma ann de
rechtenijdt: cen venrwcg begin!. Deze
vcmwcg volgt u tot 100rbij de \lenen
beker. waarna u rcchtsaf gam richting
hoofdingang. Bu~ 83 'cnrckr 8 minurcn
voor het helc en hct halve uur vanaf hct
S-suttitln Ede-Wagcningen. De1e bu~
brcngtu naur de bushalte 1•rijwcl ~oor hct
gebouw. U kunr naruurlijk ook 'oor f 5.ccn trcintaxi nemen.
Sprckers
• lr. W.J. Boot: 'Rc~ isrcntic-kcnmerken
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van dt! honingbij tegcn de varroamijt'
• Dhr. J. Charpentier: 'Prakujkemlringen
nn een curs\L~ KI'
• Dhr. C. Drescher {Meppen. Duil land):
'Bevruchting$slntion' in Dui~>oland' en
• Dhr. J. Dommerholl: 'Hel nicuiH:t~' onni ngsprojek t'.
Het programma begintom 10.00 uur.
Omvang 1 met 1-.offie vanaf09.30 uur.
Wij lolre1en crnnar om 15.30 uur te ~top
pen. U wordt vcrzocht ecn lunchpakket
mee te brengen. Per persoon wordt een
bijdrnge van f I0.- gcvr:lllgd.
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Uit de PC van de
voorzitter
door Dick Vund~rink
Formecl ben ik nu gcen '<mnkomend'
voortillcr mccr. maar geluiJ:ig blijfl Pict
Munuewerf nog in de buun. En nmuurlijk
wen sen wij. de voort.iuer~ en het HB. u
een 1993 toe 11 <Ulrann u later met gc::noegen 1uh tcrug.denk.:n. Datt.nl tcker gelden voor de ~cheidend voorziuer. d1e na
ncgcn jaar HB-Iid en 7elo jaar voortinerschnp hel r~ch1 hccft om 1111 nog aileen de
lusten 1:111 het imkcren te ervaren. :lis
poucn wa~sen tcnmin~tc een lu~t is ...
\'\ at mijn mtroductie bctrcft, nicmand
hceft mtj crop voorbcrcid dat ik in en
groep;vergadering -met name in Utrechtmidden in hct uit~prel.cn van ecn l.rachtigc voltin, ge.\ toord knn wonkn door een
klt:uterdie huilend uit bed de \ergadering
in\landclt. :--'u kan me op de Algcmene
Vcrgadcring nict~ mecr gebeurl)n!
Ook dez.c muand dric groeps1 crgadcringcn bijgc" oond en daarin klonk enige
z.org dat de groepen nu 11el erg vccl wrantwoordelijk:hcden zouden krijgen. Oat
kan, maar dtu ligt dan aan de grocp tel f.
De grocp die dat wil en aan kan. knn die
ICI"Jntwoordelijkheid krijgen. Andere
groepen kunncn geru~t meer ~teuncn op
de centrale commissie:.. De beweging die
we makcn me t de bestuu~~truclltur en de
groepen mocten we zten als een grocimodel. Wnt vandang nog niet goed loopt,
kan 01erUric jaar vnn:tclf,prekend Lijn.
Misschicn zeuen we dan ecn volgende
~tap of w..: besluitcn nog C\•cn tc wnchtcn.
Wei leuk om even tc venellcn dat we een
aantal be~tuursleden van dt: Vluamse

lmkcrsbond op bezock hebben gehad in
Bijenhuis. Uileraard hcbbcn we vee!
\'crgclekcn en 11errassend 1" dnt het
bestuursmodcl van de VIS precieh omgekeerd is. Daar tijn de pro\inciale hondcn
(()nze groepcn) \OIIcdig I'Crantwoord'elijk
voor be~turcn en Je imkertechnieken als
koninginnctc.:lt. ~chol ing. tiektebe~trij
ding. En het hoofdbeMuur coordin\!(!r1 en
onderhoudt de contacten met de 01 .:rhcid.
Dus daar komt alb van beneden naar
bo1en, tcrwijlwij nu op weg gaun om ccn
aantal takun 1:m bo1·en 1.: dclegcren naar
de grocpcn. Grappig om tc ztcn hoe twce
imkerbondcn io \!(!tl/elfdc tnalgebied 1ich
tcg.enge$teld hebben ontwikkeld.
WiJ hcbben mel de Bedrijf~raud (het
samem1erkingsverbanJ van aile iml.crbondcnl dele maund twee kcer mel elk;tar
aan tafel gcLeten. De cen.te keer om met
de ondcrwekeflo 1·an de Ambro~iushocve,
v:1n de Unil'ersiteit van Utrecht en 'an de
L:mdbouwunivcr~ucit van W;1g.cning.:n te
bc~prck.:n hoe de afstemming 1·an de
verschillcnde onder7oekcn 1·erloopt en
von d.: kant van de ondcrzocker.; hue de
Bcdrijfsraad kan belpen 111 de linancicring
van nieuwc projecten. Helaas loop JC
~leeds weer op tcgen de bctuiniging.:n
van de 01'crhdd. waardoor ~teeds mi nder
geld voor ondcrzoek be-chikbaar ~~ -:n
Lelfs fonnatieplaat>en drcigen te vcrvallen. Natuurlijk 1.ouden wij graag met de
gcldbuidcl ~l:mr staan. maar de omvang
daarvan biedt geen echte oplo~,ing.
Hct twecdc gc~rrc" wa:. de pcriodi.:k.:
vergadering van de Bedrijfsraad gevolgd
door de \ crgadering 1an het Landbouwschap. afdeling. Bijenteelt. In beide vergaderingcn hccrsle lelcun.telling over een
ge;,prek van 100oiuer Munucwerf met
hct dagelijk~ Bc~tuur 'an het Landbm1w~hap. Daar wcrd de nota van de Bedrijl'o;raad behandeld waurin wij IOOTSteldcn
ccn deel I'Hll de l'lCtuituging bcrc1kt door
het plotsehng opheffen van de DL V •
wanrdoor dnc voorlichtcr:. voor de bij·
emcch plotsehng. voor on~ vcrdwen<!nnnn ons terug te gcven. Dnannce tt'u<.len
11 ij dan ccn cigcn voorlil:hting, ondel"'~ijs.
onderzoek en ZJektebe~trijding kuonen
linatlct..:rcn. Er blcck echt.:r geen cnkcle
sympathie voor dit voorstel en men vro.:g
zich uf wat wij als hobbycluh eigenlijk in
on~

hcl L1ndhouwschnp zochtcn. llct
Landbouwschap blcek niet bcrc1d on'
vertock ann de Mimstcr H>or te leggen.
Dit i~ aanlciding l'l'lOr d.: Bedrijf~raad om
ecn 'tandpulll in te nemcn of 11 ij dan nog
wei hcilzien 111 hct contact met het
Landbouw~chur. Wij wllen ons daarmer
de komendc maandcn genmcnlij~ en in
overleg. met de 'en.chi lien de bonden
bcr.tden om tOteen stundpuntte komcn in
de volgende vergadering in maun.
lk heb in enkele grocp~\·ergadcringen al
aangckondigd dm ik verwacht dm we op
;mdere maniercn onze 11nanctcrmg zullcn
moctcn rcgclcn dan tot nu toe. Het ub\t·
dietijdpcrk looptten einde en aJ hebben
~ubsidie~ ict:.. bchagelij~~. hct hceft ook
1e1~ ong.c1ond~. Ilet knn jc gevoel ''oor
eigen \Cranti\OOrdelijkh.::id ontl..:nnijncn.
W~l. ik voo11.pcl dat we 'te1 ig op ontc
eigen ICr:tntwoordclijkheid gedru~t gam1
\I oruen En dat 1al ons 11 at geld grum ko:.ten maar hc:l kan ook insptr..:rend zijn.
:-licuwc wcgcn 'inden die we tot nu toe
niet hoefden te bcwandelcn. Zoals laal~t
ecn van de lcdcn va11 de Structuurcommi~sic Lei: 'als we gdd nod1g hebbcn,
moetcn "e het organiscren.' En dat gaat.
om dat melige 1100rd maar weer ecm. te
gebruiken, de gmtc uitllaging 110rdcn.
Creaticw finam:icr\, kom met tips!
Tenslotle als af1olui1er iet~ 'mlijks.
We hebben de menscn -allen VBBN-ef\die de e'po~itie op de Floriadc hcbbcn
gcorgan1~ecrd. omvangen in hel Btj~nhuJs
<1111 hen te bcdankcn voor hun gmtc lllLCl
en voor hun voonrcffclijk voorlichtingswcrk. Sommigcn l'tln hen tijn gedurende
de hdc opening clke dag naar de
expomie gekomen 'oor het aal1\ ullen 1an
voorraden of het alrekencn van 1·cr~oop.
En om de mecr dan honderJ unkcrs die
1ich ccn of mccr dagcn :1s~istcerdcn bij de
voorlichung. wegwijs te maken..Maar
1oor dat lO 1·cr was, 1.ijn LC cnl.:clc jarcn
met de \OOrbereicling hezig gewcest..
L!lgcn het som'> nietmeer Iitten, hcbbcn
vauk hun nek \lcvig uitgeMokcn en kunncn nu met lllldoening lerugtien op cen
enom1 be~:ock en ecn goudcn mcdaillc
van de Floriade. lij h..:bben h\!(!1 imkercnd 1\'cclerland c..:n grote dienst en aile
be7oekcr.; 1•ecl genoegen hcwczcn En
duurvoor ook hicr ons alter dunk.
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Gouden jubilaris
!-let Bijenhoudersgilde St. Amhro>-iu~ te
Made e.o. huldigdc tijdens hanr janrvergndcring gildebrocder Aric Nielemam uit
Lage Zwaluwe. die dnt jaar lijn 50-jang
imkcr..jubilcum 'icrde. Daarbij wcrd hem
de goudcn erespeld uitgercikt.
:'\elernan~ begon in de oorlog met imkc·
rcn toen de bijenhouderij door het gebrek
a:m :.uiker een grote bloei kcnde. mcdc
door het mass;eal 'erbouwcn \an
koolznad op de West Brnbantsc klcigronden. Tocn er in de jaren kon oa de oorlog
meer DDT dan nectar op de blocmen tat.
J,.wamcn hctlcdental en de nctivitcitcn
'an het gildc op ecn lCCr laag pitic te
strum. Er wru. maar ecn hnndjc \'OI leden
mcer. waarvan slechts cen cnl.ele bijen
hield om zo nu en dan t'n hand in de korf
te Mcken. in de ovcrtuiging dat dit goed
was tcgen de reumatick. Toen begin
ze\ entigcr jaren de imkerij weer zeer
populair we rd. !>tond Aric 'clernan~ de
beginner.. cnthousiast met raad en daad
bij. Ook stclde hij als timmcrman/aanncmer zijn kcnni . gereeJ~chappen en wcrkplaars beschikbaar voor het gCLamenlijk
kastcnLimmeren en bou\\de hij mec aan
onzc gcm~n~chappelijkc bijcnstal. bij
on~ gildelokaal De Koe~oc~. Arie
:--leleman& rnankte vee! vrienden onder de
imkers .:n lc' erdt: ecn grote bijdrage aan
he! in Mandhoudcn en tot bloei brengen
nm on~ gilde. Bcdankt Arie 1 elcmans !
Ovcrhcid en gildebrocdcr\. VBB
subvereniging St. Ambro~ius. ~lade e.o.

FAMILIEBERICHTEN
Gchecl on\'crwacht O\'erlecd op I I
novemhl:r op 69-jarig.e lecftijd de heer
HARR Y FALKE

Onzc vcrcniging \erlicM in hem nict
aileen een tmuw en bekwanm imker.
maar ook de wijte neMor uit het
bc~tuur.

Bljlondi!I'C gcvoelen; 'an medelevcn
gaan uitnaar 1ijn cchtgenote, die WiJ
vee! sterkte toewen~en om dit plotselin!!e vcrlies te kunnen dragcn.
Be~tuur en Ieden
VBBN lmkcrsvercniging 'De
Korenbloem' Renl..um/Oo~terbeek e.o.

Op :!9 septc::mber 1992 i~ ovcrlcden
ons gcwnardecrd lid

Op I november ovcrlecd plotseling
JOHA~ ES

DE JONG

HENDRJK EVENBOER

Hij w;u, jll'cnlang lid van ~uhvereni
oing 'De Rijnstrcck', wa:lr voor hij
;ich ook jarenlang nh ecretnris heeft
ingelel. l-lij wbt al~ gcen nnder hoe
korven te vlcchten.
De hecr Evcnbocr hecft ook jarenlang
voordc VBBN grocpen rondgcleid in
de expositie van Het Bijcnhui~. Hij
was altijd bereid te he! pen en hccl't
vcel werk verricht in de l'XJ>OSiticruinuc. Wij .wllcn hem mi,scn.
Be tuur en !eden
VBB. subn?n:niging Wageningen
Be tuur VBBN
Op 27 oktober 199~ ovcrlecd op 58j:ll'ige leeftijd on lid en bcstuurslid
HENK KLOMP

Hij ~tond ahijd 'oor iedereen klaar.
Hij wa:. ccn toegwijd 111an en hceft als
bestuurslid \eel voor de vcrcniging
gcdaan. Ieder jaar organb~rde hij de
reis naur het kooltand wat hij met vccl
plczier deed. Onze oprcchte deelneming gaat uit naur zijn familic en
echtgenote.
Be~tuur en

VBB1

!eden

~ubvereniging

Meppel

Op 29 apnl 1992 overfeed op
68-jarige h:cftijd onzc gildcbroedcr
T00:--1 KRU[I'

Toon was een lilosofisch en bc\\ogen
men\ en imkcr die innt•rlijkc 111~t wist
tc vindcn bij z'n bijen. Hij behoorde
tOt de nieuwe lichting van 1973 en
wcrd op 29 j~nuari 1977 onte Over
Dckcn. Toon gal' milt verve inhoud
ann dcte ' 'Cnlnt woorclelijke functic die
hemal'> hct ware op hetlijf g.:~ch
rcvcn was. Voor altijn verdienstcn
ontving hij de eretitel van Koning ''an
hct Gilde. Z'n ge7ondhcid speellle
hem de la:u~te j:tren p:lrlen.
We mi~sen in Toon ecn iml..cr die een
vader van de gildebroeders wa~.
Bc~tuuren leden l'lln VBBN
Bijcnhoudersgilcle St. Ambrosius
Madec.o.

op de lecftijd van 85 jaar.
De hccr DeJong was vanaf de
oprichting lid 'an onzc vercniging.
Hij was cen enthou~i:Lo;t irnker. die tot
het laat.~t intensief met lijn bijen bezig
wa~.

Bcstuur en leden
VBBN subvcr<!111ging De Woudcn
Op mnandag 2 november 1992 ontvin·
gen we het droevige bcricht da! op 31
oktober van on~ b hcengegann
D.H. KUIPERS

Hoc wei wij \\ btcn dat hij ziek was. is
alie~ tOC'h c:rg ~nel gcgaan. Hij wa~ een
van on7e tmuwc lctlen. Op de verga·
clcringen ombrak hij bijna nooir.
Zelden dcden we tevergeefs een
beroep op hem. Hij laat cen lege
plaats achwr. die nict gemakkelijk i~
op re vullen. Wij wensen ;djn familic
vee! sterkte toe.
Bestuur en leden
VBB:'\ subvcreniging Ede
Op 8 no~cmber 1992 is overleden
GERRIT NOORDERIJK

in de leeftijd \' :Ill 6-1 jmll'. Wij verliczen in hem cen oud-bestuurslid en
een cnthousia~t imker.
Wij wen en mcvrouw oorderij~ en
f:unilic vee:! sterkte toe bij het vcrw<!r·
ken van dit verlic~.
Be~tuur en !eden
VBB~ ubvcrenig.ing Ermelo
Op 26 september overleecl ons lid
JAN VAN DE WIEL
op de let:ftijd van 74 jaar. Afgl'lopen
januari mochten wij hem nog de zihe·
ren vereniging~speld uitrciken. In
on7C herinnering 7.al Jan blijvcn 'oortlcven al~ een goed mens. een imker
met vccllicfde voor 1ijn bijen en ecn
va~kundig korfvlechtcr. ledereen
~lond hij altijd grnng met raad en dand
t.:rtijde.
Ont.e oprechtc declncming gam uit
naar .1ijn kindcren.
Be~tuur en leden
NCB imkersvereniging Hehnond e.o.
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Een nieuw imker-stel
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Rond de zwermtijd kun je voor de meest vreemde dingen komen te staan en dat beperkt zich niet aileen tot
ons landje, gelet op de ervaringen van Kim Flottum,
eindredacteur van het Amerikaanse zusterblad
Gleanings in Bee Culture. Het speelde zich af in de
derde week van mei en zijn verhaal is als volgt.
'Nauwelijks op kantoor aangekomen kreeg ik een
echtpaar aan de telefoon dat de avond tevoren een
zwerm had aangetroffen. Ze waren wild enthousiast
over hun vondst en bovendien ervan overtuigd dat het
bijenhouden hun toekomst zou gaan vormen, dat wisten ze meteen. Maar eerst wilden ze graag weten wat
te doen om ook werkelijk te kunnen beginnen.
Vandaar dat telefoontje, 's morgens om half acht! lk
vertelde hen welk materiaal er nodig was, hoe de
zwerm te vangen en wat er verder gedaan moest worden om de zwerm een goede start te geven. Alles
werd genoteerd en ze stelden nog veel vragen. De
zwerm zouden ze in een kartonnen doos scheppen en
deze dan in de garage zetten tot al het te bestellen
materiaal in elkaar was gezet. Waren er nog vragen
dan zou er weer contact worden opgenomen. Einde
gesprek tot rond lunchtijd. De broedkamer was in
elkaar gezet en het duo stond op het punt de bijen in
de nieuwe woning over te brengen. Of ik nu even
wilde zeggen hoe dat moest gebeuren. Nu had ik dat
sinds april al tientallen malen per telefoon afgehandeld, dus schonk ik eerst een kop koffie in, ging
gemakkelijk zitten om aldus van start te gaan.
'Zet eerst de kast op de definitieve plek, want als de
bijen eenmaal aan een standplaats zijn gewend, wordt
het moeilijk om ze alsnog te verplaatsen.'
'Oke', was het antwoord, 'is gebeurd, en wat nu?'
' Als jullie op de plek zijn, neem dan dak en dekplank
af en verwijder drie raampjes uit het midden van de
broedbak, zodat er ruimte ontstaat om de zwerm in af
te slaan.' Door de telefoon hoorde ik nu een hels
gekraak en geraas. 'Wat gebeurt er allemaal?' vroeg ik
verschrikt.
'lk verwijder het dak', klonk het opgewekt, 'en wat
nu?' lk begreep het niet helemaal en vroeg nogmaals
water precies gebeurde. Toen werd me verteld dat ze
in de achtertuin stonden met de doos bijen en de
nieuwe kast en via een draagbare telefoon mijn
instructies opvolgden. lk was een beetje uit het veld
geslagen. Mensen hebben al duizenden jaren zwermen
gevangen, het is een bezigheid wellicht zo oud als het
ploegen en graan oogsten. Gedurende al die tijd zijn
maandblad voor imkers januari 1993

de techniek van het vangen noch de bijen wezenlijk
veranderd. Wat wei is veranderd zijn de onderwijs
mogelijkheden en nu was het aan mij om een stel enthousiaste mensen via het medium 'telefoon' te begeleiden bij hun eerste wankele schreden op het stekelige imkerspad. lk kon het hele proces nu woordelijk
volgen, inclusief gesteun, gehijg en een onvertogen
woord bij het incasseren van de eerste steken; het zij
hun vergeven. Dit alles werd voortdurend afgewisseld
met de vraag: 'En nu?'. Binnen de tien minuten zat het
karwei er op. lk moest menu als het ware door een
branding van complimenten worstelen en... ik voelde
me er happy bij, want opnieuw waren er twee bijenhouders bijgekomen die nog heel veel geluk, emotie,
spanning maar ook een niet-begrijpenperiode tegemoet gingen. ' AI de bovenstaande gevoelens wens ik
u voor 1993 in ruime mate toe.

Een gemeenplaats van imkers
Zaterdag 14 november 1992 stond de ruilbeurs te
Bunnik op het programma. Spijt van mijn bezoek heb
ik niet gehad. Het werd er enorm druk en het groeide
uit tot een gezellig samenzijn van imkers waarbij vee I
oude bekenden elkaar weer ontmoetten. Naast een
ruim aanbodl aan bijenboeken slaagde ook menigeen
erin om ontbrekende 'Groentjes' aan te schaffen of om
de verzameli ng uit te breiden. Er was ook veel belangstelling voor etiketten, honingcups met fraaie bijenmotieven en de meest uiteenlopende snuisterijen. Als
er maar iets van de bijenteelt op viel te ontdekken. lk
had een paar adreskaartjes meegenomen met als
opschrift 'Honing rechtstreeks uit de raat, van de
imker'. Ze gi ngen grif van de hand. Opnieuw hoorde ik
een verbaasde reactie: 'Is je achternaam werkelijk
Zoet?, ik heb altijd gedacht dat je onder die naam
schreef'. Nu is het niet verwonderlijk dat je bij de naam
'Zoet' aan een pseudoniem denkt ook en vooral omdat
het in het voormalige bijenblad van de VBBN, het
Groentje, mode was onder een schuilnaam te
schrijven. lk i'leb een duik in oude jaargangen genomen en kwam er een respectabel aantal tegen.
Leest u even mee?
Klaas Strookorf, Distelvink, Jan Econoom, Bussekruyt,
Nar en Dar, Jekave, Jan van Veldzicht,
Jan van de Veluwe, luistervink, lmmenvaer, Apiarus,
Willem van de lemenhof, Dirk Bijker, Kijk in de pot,
Een ouwe rot, Kodap, Jebo, Bijenboer, de Bijenman,
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Little Bee, Willem, Bram van de Veluwe, enz. enz.
Zullen we het hierbij maar Iaten? Wat ik nog wei even
kwijt wil, is, dat de serie 'Groentjes' in mijn bezit, vanaf
eind jaren twintig, voor mij een voortdurende bron van
inspiratie vormt.

S. Frankenhuis
Bij het doorbladeren kwam ik de namen van vele
'Groten' (met een hoofdletter) uit de bijenhouderij
tegen. Mensen die allemaal hebben bijgedragen om
de bijenteelt te maken tot hetgeen het nu is geworden. Als jongen keek ik hoog tegen ze op. lk werd
getroffen door het overlijdensbericht van
S. Frankenhuis d.d. 11-1-1938. Dat is al weer ruim een
halve eeuw geleden. Werktuiglijk nam ik zijn boekje
'Koninginneteelt gepaard met teeltkeus, de weg tot
verbetering onzer Nederlandse Bijenteelt' van de
boekenplank en stond even stil bij de inleiding waarin
ook hij begint met de zin: 'Meer dan een halve eeuw
verkeer ik met imkers en immen, bijna even lang ben ik
praktisch bijenhouder, haast van de oprichting af ben
ik lid van de VBBN'. Het boekje, uitgegeven in 1937,
bevat verrassend moderne ideeen. Frankenhuis was
een groot voorstander van het verbeteren van het
aanwezige bijenras. Hij legde de nadruk op het kweken van langlevende bijen. Merk een vijftigtal uitlopende bijen van verschillende volken op dezelfde dag en
zie van welk volk ze het !angst in Ieven blijven. Stel dat
deze koningin een vijftienhonderd eitjes per etmaal
legt en dat haar dochters gemiddeld een week Ianger
Ieven. Dan betekent dit voor haar volk een vermeerde·
ring van zeven maal vijftienhonderd, dat is ruim tienduizend haalbijen ten opzichte van de overige volken.
Dit verklaart dan ook, dat wij soms volken op onze
stand hebben die niet uitblinken in grote plakken met
broed, doch in volkssterkte en honingopbrengst
steeds vooraan staan. Maar ook Frankenhuis was een
kind van zijn tijd want hij verhaalt over een groot en
bekend Oostenrijkse koninginneteler die in zijn bijenvoer een aftreksel van een vijftal kruiden gebruikt,
weIke wonderen doen. Na het geven van het recept
roept hij imkers op van hun ervaringen te getuigen.
Dat is nu allemaal verleden tijd. De moderne imker is
nuchter, onderzoekt alles het liefst zelf en laat zich niet
meer (mis)leiden door regels uit het verleden ...

mische bestrijdingsmiddelen zijn klein. Beide worden
tussen de raten op de bijen gesprenkeld waarna het
via het bijenbloed uiteindelijk in de zuigende mij t en
belandt. Meer dan 95 procent van de mijten wordt
aldus gedood. Volgens onderzoek van de producent,
Ciba-Geigy, hoopt Apitol zich niet op in de bijenwas.
In het proefschrift van Dr. Nicole van Buren (zie bijen
1/7, biz 199} komt duidelijk naar voren dat de hoeveelheid actieve stof van Perizine, die nodig is om tenminste 95 procent van de mijten te doden, naar verhouding zeer hoog is en wei heel eenvoudig omdat de
bijen geen trek hebben in lauw water met daarin
opgelost een bestrijdingsmiddel. Ze gaat verder met
de constatering dat van de voedseluitwisseling dan
ook weinig terecht komt omdat maar liefst driekwart
van de toegediende hoeveelheid door de bijen niet
wordt opgenomen. Vervangen we het woord 'Perizine'
door 'Apitol', dan zal er opnieuw veel te veel bestrijdingsmiddel worden gebruikt omdat, ik citeer Nicole,
'De drang van de bijen om water door te geven vee!
geringer is dan wanneer het om suikeroplossingen
gaat'. Ligt het nu niet voor de hand de voedseluitwissling te bevorderen door voortaan Apitol in
honingwater op te lassen en het alsdan over de bijen
te sprenkelen? Er is dan veel minder bestrijdingsmiddel nodig. Het zou natuurlijk ook in gezoete vorm op
de markt kunnen worden gebracht, maar dat is wellicht net iets te veel gevraagd.
Aan het eind van elk maandpraatje was u gewend
geraakt aan een kort weerpraatje en daarbij een overzicht van uren zonneschijn, hoeveelheid neerslag en
gemiddelde maximumtemperatuur van de afgelopen
vijf jaren. Het weerpraatje vervalt, maar het genoemde
overzicht blijft zodat u de ontwikkeling van de volken
enz. achteraf nog eens met elkaar kunt vergelijken.
Heeft u ideeen of vragen op weergebied die voor
imkers interessant zijn dan zie ik die graag tegemoet.
De normaalwaarde over de periode 1961 / 1990
bedraagt voor het midden van het land 47 uren zonneschijn, 68 mm neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur van 4,6°C.

December
Jaar

Zon

(uren)

Neerslag (mm)

Max.Temp.c•c)

1988

normaal

zeer nat (136)

z.zacht

Van Apitol naar zoete Apitol?

1989

zonnig

(61)

zeer droog (25)

z.zacht

(7.1)

1990

somber

(28)

vrij droog (52)

z.zacht

(7,4)

Met de bestrijding van de varroa, hetzij Perizine of
Apitol is gelijk een punt gezet achter het praktisch
irnkeren in 1992. De verschillen tvssen beide che-

1991

z.zonnig

(82)

normaal

zacht

(5,6)

vrij zacht

(5,2)

1992

normaal

droog

(34)

(8, 1)

.......... .......................
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SNIPPERS
door W ilma Boh l me ijer - M ans

Honingkeuring

Buckfast of Carnica

In Duitsland wordt per jaar 70.000 ton honing gekocht.
Vooral honing van bepaalde bloemensoorten is
geliefd. Daarom testte de Duitse consumentenbond 45
verschillende honingmonsters van vijf verschillende
drachten: acacia, honingdauw, koolzaad, klaver en
Iinde.
De monsters werden gekeurd op HMF-gehalte en het

Moeten we maar met onze gewone 'vuilnisbak'bijen
imkeren of zullen we dure rasechte volken gebruiken.
Wordt er voor de laatste optie gekozen, welk ras
moeten we dan kiezen? Vergelijkende onderzoeken
kunnen ons helpen om een keus te maken.
In het kader van een afstudeerproject werd een vergelijking gemaakt in de volksontwikkeling en honingopbrengst van Carnica's en Buckfastbijen. Ruim een jaar
lang werden van 12 volken van beide rassen de
volkssterkte en de hoeveelheid broed gemeten. Dit
werd om de 21 dagen gedaan volgens een methode
die in Liebefeld werd ontwikkeld. Liebefeld is het
Zwitserse bijenonderzoekcentrum. In juli 1989 werd
met 12 broedafleggers van beide soorten begonnen.
Tot half oktober werd de ontwikkeling van deze volkjes
gemeten. Daarna kwam de winterrust en op 19 maart
van het volgende jaar werden de schattingen hervat.
De metingen gingen door tot half oktober 1990.
In het begin ontwikkelden de twee rassen zich met
gelijke snelheid, maar in het voorjaar kreeg de
Buckfast snel meer bijen. Een koude periode in april
had geen invloed op de ontwikkeling van de
Buckfastvolken, de hoeveelheid broed bleef in deze
periode stijgen. De carnica's hadden in deze tijd minder broed. Daardoor werd de volkssterkte van de
Buckfast groter en dat bleef het gehele jaar zo. Bij de
inwintering had de Buckfast echter bijna evenveel
broed en bijen als de Carnica.
De volken werden op het koolzaad gezet. Van de
Buckfastbijen werd gemiddeld meer honing geslingerd
dan van de Carnicavolken. Dit verschil was echter niet

gehalte aan de enzymen diastase en invertase. Ook
naar resten bestrijdingsmiddelen werd gezocht.
Microscopisch werd de honing onderzocht op stuifmeelsoorten en andere vaste bestanddelen. Natuurlijk
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werd ook aile honing geproefd door een kenner. Voor
aile onderdelen werden criteria opgesteld en als een
onderdeel een slecht cijfer kreeg dan gold dat voor de
hele honing.
De resu ltaten waren niet best. Twee monsters waren
zeer goed, zes goed, 19 redelijk en 18 onvoldoende.
Vaak werd de honing afgekeurd op de smaak; de
smaak was dan niet typisch voor de soort honing. Ook
de hoeveelheid stuifmeel van de betreffende soort was
nogal eens te laag. Bij koolzaadhoning moet minstens
66% van de stuifmeelkorrels uit de honing afkomst ig
zijn van koolzaad. Koolzaadhoning uit de polder bevat
vaak 85-95 % koolzaadstuifmeel, de laagste uit deze
test was 63 %. Verder werden in de acacia- en Iindehaning nogal wat gistcellen aangetroffen. In twee
monsters werd phenol aangetoond en als je weet dat
phenol hetzelfde is als carbol dan weet je dat daar de
imker kwistig met de carbollap is omgesprongen.
Resten bestrijdingsmiddel tegen de varroamijt werden
in geen van de honingmonsters gevonden.
De aankoop van een potje honing is volgens de consumentenbond een vertrouwenszaak. Daarbij is
'gemengde honing' of 'bloemenhoning' zeker niet
slechter en meestal goedkoper. Drie honingmonsters
zaten in het 'Einheitsglas' van de Duitse imkersbond en
waren dus het produkt van Duitse imkers. Hiervan was
de beoordeling: twee goed, een redelijk. En die redelijke was een koolzaadhoning met alies goed behalve
de smaak, die was niet karakteristiek genoeg. Het percentage koolzaadstuifmeel was echter 89 %, dus allesbehalve redelijk maar zeer goed.
Wei werd de tip gegeven om de honingpot goed
schoon te maken voordat hij in de glasbak verdwijnt.
Want ook in de glasbak weten de bijen de honingresten te vinden en kunnen daardoor ziekten oplopen.
Test 1992 (11).
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significant. De onderzoeker vermoedde dan ook dat
Carnicavolken bij een even groot aantal werksters,
meer honing kunnen binnenbrengen dan de
Buckfastvolken. Van de zomeroogst kwam niets
terecht; er was dat jaar geen dracht.
Zwermneiging kwam bij geen van de Buckfastvolken
voor; bij de Carnica's werden bij zes van de twaalf volken zwermcellen uitgebroken. Na het doppenbreken
werden in geen van deze volken nieuwe doppen aangezet.
Conclusies wilde de onderzoeker niet trekken, omdat
de proef te kort had geduurd. Weersinvloeden en
drachtomstandigheden hebben een te grote invloed
om na een jaar al duidelijke uitspraken te kunnen
doen. Een voortzetting van deze proef gedurende
meerdere jaren wordt aangeraden.
Deutsches lmker Journal 1992 (9).

DE LEZER SCHRIJFT

Even bijpraten 1
In de eerste plaats wil ik u een compliment maken voor
de manier waarop u uit bladen van de verschillende
afdelingen een goed leesbaar en op een redelijk peil
staand maandblad hebt weten te maken. Mijn eerste
reactie, toen ik van het samengaan van de twee
maandbladen hoorde, was, als lezer van 'Het
Groentje', wat zal daar nu van worden. Gelukkig is
alles erg meegevallen, u ziet kans iets te geven voor
de imker die niet gestudeerd heeft, terwijl de imker
met een meer wetenschappelijke achtergrond ook nog
wei wat van zijn gading vindt. Daarom vind ik het jammer dat een serie artikelen een beetje uit de boot valt.
lk bedoel hiermee de serie 'Even bijpraten' en wei speciaal als deze bijdrage geschreven wordt door H. van
der Kammen.
Nemen we nu het artikel in bijen 1(8): 240. Hierin
wordt beweerd dat het bijenjaar in september begint,
terwijl aan iedere beginnend imker geleerd wordt dat
het al in augustus begint. Begin augustus worden de
bijen geboren die onze volken door de winter moeten
helpen. Geleidelijk aan invoeren geeft een goede
broedontwikkeling en zorgt voor een groot aantal
winterbijen dat niets tekort kwam. De laatste jaren
gaan er stemmen op om juist in september te komen
tot een vermindering van de hoeveelheid broed. Ook
over de hoeveelheid te geven suiker, mede in verband
met de goede uitwintering, en niet aileen voor het
overleven van het volk in de winter, zou een heel
gedokumenteerd artikel te schrijven zijn. Trouwens
ook over het voeren buiten de drachtperioden is nog
wei het een en ander te zeggen. Maar dit gaat eigenlijk verder dan hetgeen ik u wilde vertellen. Wat mij
stoort is dat, de heer van der Kammen suggereert dat
elke imker zijn m.i. onjuiste voorstelling van zaken
volgt en dat alles wat hij schrijft algemeen aanvaard
wordt en dat is gelukkig niet zo. Dit zou ik nog niet
geschreven hebben ais in bijen 1(1 0): 307 een pertinente onwaarheid staat. Daar beweert dezelfde schrijver dat para-dichloorbenzeen (in het artikel nog
ouderwets onjuist paradichloorbenzol genoemd, vroeger heette het ook dubbele mottenballen) een toegelaten middel zou zijn om de raten te ontsmetten. In de
eerste plaats is dit middel als bestrijdingsmiddel
wettelijk verboden, het mag dus niet meer verkocht en
gebruikt worden (Bestrijdingsmiddelenwet), maar
bovendien is het ook nog schadelijk voor de bijen in
het jaar nadat het gebruikt is. En Iaten we het dan nog
maar niet hebben over het zwavelen van de raten. lk
dacht dat dat nu al tientallen jaren achterhaald was.
Zwavel die je verbrandt geeft zwaveldioxyde (1 gram

zwavel geeft 2 gram 50 2). In de luchtverontreiniging
meet je dat in microgrammen per kubieke meter. Een
gram zwavel verbranden brengt 10.000 m31ucht boven
het smogniveau. Waar zijn we mee bezig, ais we deze
achterhaalde methoden weer gaan promoveren? Er
zijn toch wei heel wat zinvoller onderwerpen om 'bij te
praten'? lk vind het jammer dat deze schrijver ongecontroleerd in ons blad kan schrijven.
lk hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik deze brief
geschreven heb.
P.S.W.M. Roggekamp, Dordrecht

Even bijpraten 2
Graag wil ik even 'Bijpraten' over het 'Bewaren van
raten' in het novembernummer van bijen. De imker
heeft zijn bakken op elkaar gezet en de kieren tussen
deze bakken goed afgeplakt. De onderste bak is afgedekt met een (luchtdoorlatend) reisraam. En de
bovenste bak? Vanwege de t rek in de schoorsteen zal
ook hierop een (luchtdoorlatend) rooster liggen. Op
de raten heeft de imker een schaaltje met ijsazijn
(bevriest bij 16,6°C) of mottenballen gezet. Hoe beter
de bakken sluiten, hoe beter je met de dampen de
wasmot kunt bestrijden. Ze kunnen dan immers tot in
het verste hoekje doordringen. Maar dit is in tegenspraak met open bakken om 'trek' te verkrijgen. 'Trek'
is een luchtstroom tussen twee openingen. Is de trek
naar boven gericht, dan worden de dampen weggeblazen zonder hun werk te hebben verricht. Is de trek
naar beneden gericht dan gaan de dampen ook
voortijdig verloren. Waardoor ontstaat 'trek'? Door
wind en door temperatuursverschillen. Wind valt af
omdat de bakken beschut staan opgesteld. Dus blijft
over het temperatuursverschil. Is de stapel bakken zo
hoog dat hiervan sprake kan zijn? Als er werkelijk trek
zou ontstaa~. dan is een stapel bijenbakken een goedkope energiebron. Stapels honing- en broedbakken in
het landschap zijn minder ontsierend en nog milieuvriendelijker dan windmolens. Laten we dit hardnekkige fabeltje voor eens en voor altijd vergeten!
Over milieu gesproken. Afzwavelen geeft als werkzaam
gas (50 2) zwaveldioxyde, dat een van de veroorzakers
is van zure regen. Onderschat de hoeveelheid niet. Vijf
gram zwavellevert bij verbranding bijna 3,5 liter zuiver
zwaveldioxyde. Het verdient aanbeveling in het
novembernummer een vijfde punt toe te voegen:
De imker moet kritisch zijn!
Mijn advies is om de raten te bewaren in een goed
gesloten stapel bakken (ook boven en beneden) of
bijvoorbeeld een goed sluitende oude koelkast. Leg er
enkele korrels paradichloorbenzeen of een mottenbal
maandblad voor imkers januari 1993
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in {is hetzelfde, maar goedkoper). Gebruik liever geen
ijsazijn. Dit is een sterk zuur dat spijkers en draden
doet roesten. Bovendien is het gevaarlijk spul. Om met
Wim Bosboom te spreken: dit wou ik even kwijt.
J.G.A. Sauren, Veldhoven

Noot van de redactie
De waarschuwing van de heren Roggekamp en Sauren,
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betreffende de slechte invloed van het verbranden van
zwavel op het milieu is zeer verhelderend. Het advies
van de heer Sauren, evenals dat van de heer van der
Kammen, om voor het ontsmetten van de raten paradichloorbenzeen te gebruiken, moet bes/ist worden
afgeraden. Paradichloorbenzeen lost goed op in was
en is daaruit niet te verwijderen door de raten even te
/uchten; bovendien is het gebruiken van dit middel
voor dit doe/ verboden.
Het antwoord op onze vraag, die gesteld werd aan het
Bureau Toelating Bestrijdingsmiddelen in Wageningen,
is kort maar krachtig. 'Voor het bestrijden van wasmotten in raten (in de ratenkast of een stapel kastranden) is aileen het gebruiken van een preparaat van
Bacillus thuringiensis toegelaten. Andere bestrijdingsmiddelenmiddelen, die dus niet voor dit doe/ zijn toegelaten, zijn per definitie verboden '.

Schuin
Het gemeenschappelijke maandblad bijen draa it nu
bijna een jaar. Volgens mij hoog tijd voor een evaluatie, eventueel via een beperkte enquete, over
inhoud en opmaak. Zelf heb ik toch wei wat bemerkingen, o.a. verslagen van Algemene Vergaderingen en
bijvoorbeeld Koninginneteeltdag (25 januari 1992)
komen veel te laat in bijen. Mosterd na de maaltijd.
Sommige artikelen zijn welleuk geschreven, maar
geven de imker maar beperkte praktische informatie.
Zie artikel 'Het combiraam' en 'Met blijdschap geven
wij kennis' in hetjuninummer. Twee artikelen achter
elkaar over geneeskracht van de honing in de oudheid
(interessant) en een over Manukahoning in NieuwZeeland. Nieuw-Zeeland, dat is zo ver van de
Nederlandse imker zijn bed! Waarom zoeken we geen
bladvulling dichter bij huis?
Opmaak en leesbaarheid
Waarom moet alles schuin, scheef? Titelblad! Zwarte
titels met. alweer schuin, bijen! Van imker tot imker,
ook al scheef. Dan de naargeestige grijze onderdruk
bij het verenigingsnieuws. Daar wordt je ook niet vrolijk van. Om dan van de ouderwetse zwarte randjes
rond de overlijdensadvertenties nog maar te zwijgen.
maandblad voor imkers januari 1993

Dat is toch uit de tijdl En de opdeling van het verenigingsnieuws in drie kolommen bevordert de leesbaarheid ook niet. Het geeft een versnippering van de
diverse artikels. Bovendien zijn de rubrieken van de
verschillende imkersverenigingen niet duidelijk te
onderscheiden. Waarom niet telkens het verenigingslogo (titel of hoe je het noemen wilt) over de volle paginabreedte? Zie, alweer, grijze snippertjes in de tekst
hoeven van mij ook niet. Waarom de bladzijdeaanduiding niet gewoon links en rechts onderaan? Wat de
inhoud van de artikelen betreft, vind ik dat het te veel
leuke verhaaltjes van rond de stamtafel zijn en te weinig naar de praktijk gerichte artikelen, waar de imker
op zit te wachten.
Maar ... smaak verschilt. en anderen zullen er wellicht
anders over denken.
P.F. van Assche, Terneuzen

Zwermen
Als een volk zich ergens niet in ' thuis' voelt, dan wil het
ook wei eens zwermen. Uit het verhaal 'Een bijenvolk
zwermt met een pas ingevoerde jonge koningin (bijen
1(1 0): 293) blijkt dat het volkje het tot drie ramen
broed had gebracht, in een periode van minimaal drie
weken. Dat betekent dat het volk of nogal klein was of
het niet naar de 'zin' had. In ieder geval was naar mijn
mening de kast veel te groot voor het volk (20 broedkamerramen). Om een beetje behaaglijk in zo'n kast te
zitten heeft zo'n volk minimaal acht ramen broed
nodig, liever nog meer. Ten tweede viel mij op dater
voldoende voedsel ter beschikking was. Was er niet
teveel voedsel en daardoor ruimtegebrek? Oat leidt
ook weer tot zwermen. Ten derde, was het volk een
zwerm of daarmee vergelijkbaar? Bekend is dat zwermen graag in lege kasten met oude raten trekken,
maar dat het anderzijds wei eens gebeuren wil dat als
je een zwerm schept en deze op oude raat zet, ze er
ook weer vandoor gaan. lk denk dat naast de bestaande bouwbehoefte van een volk, hierbij ook allerlei
geurstoffen een belangrijke rol spelen, maar ik ben
geen wetenschapper. lk lees echter 20 broedloze
broedkamerramen {dat is dus uitgebouwd?). Dat betekent weinig ruimte om te bouwen en het nestcellenpatroon, naar eigen behoefte te regelen.
Rob van Hemen, Hattem

Bezorgd!
U schrijft dat er bij het gebruik van Apitol een grote
veiligheidsmarge is ingebouwd op het mogelijk gevaar
voor de gezondheid van de consument. U weet natuur-

DE LEZER SC HRI JF T
lijk dat elke fabrikant in zijn produkten (tientallen) een
veiligheidsmarge heeft ingebouwd. Als we aileen maar
honing zouden eten was dat niet erg, maar alles bij
elkaar is dat wei erg: er is geen zuivelprodukt of er zit
iets in, brood, thee, koffie, in elk blik zitten kleurstoffen
en conserveringsmiddelen. Van deze produkten eten
wij elke dag, daar komt dan Apitol nag bij. De vele
vogels die in de winter sterven, sterven niet aileen van
de koude maar van het opgebruiken van hun
vetreserve, waarin aile vergiften zijn opgeslagen. Oak
mensen worden vaak ziek als ze gaan vermageren. lk
ben er van overtuigd dat Apitol over enkele jaren weer
uit de mode is. Mierezuurplaten vindt ik persoonlijk, en
met mij vele bijenhouders, een goed biologisch bestrijdingsmiddel van de varroamijt. Een middel dat nergens in achter blijft. Als het goed gebruikt wordt is de
bijensterfte zeer gering en soms nihil. En met Apitol
moet men oak erg voorzichtig zijn.
Henri Klomp, Zwartsluis

In de winter ramen maken die
niet kromtrekken
Men neme (zeals altijd) PS hardschuim tempex-isolatie
20 mm dik, dit is te koop bij de bouwmaterialenhandel
en kost erg weinig, 6m2 voor f 13,- en wordt gebruikt
om te isoleren. Zaag hiervan platen in de gewenste
afmetingen: breed- of honingraam minus een centimeter van de hoogte alsook van de breedte. Leg eerst
een tempexplaat neer, raam erop, dan weer een tempexplaat, raam erop enz. Dus begin en eindig met
tempex. Bind het geheel samen met een gewoon
'post' elastiek (dit is een elastiek wat de postbode
gebruikt om de post samen te houden) en je kunt er
mee gooien en het gaat niet stuk. Oak kromme ramen
zijn zo weer goed te krijgen, mits het niet te koud is.
Het bevalt mij uitstekend, nooit meer op het laatste
moment ramen maken en in de hete auto geen gesmolten ramen meer, succes en geef zelf ook eens wat
tips.
M. Bergman

Oproep voor contactgroep voor
Kl-inseminatoren i.o.
Het afgelopen jaar heb ik de cursus kunstmatige inseminatie bij bijen gevolgd in Barneveld. De praktijkcursus werd in Harden berg gegeven. We hadden een
leuke groep en er is veel kennis opgedaan. Het
komende jaar hoop ik het geleerde samen met enkele

andere imkers in praktijk te brengen. We hebben tot
samenwerking besloten om de volgende redenen:
1. het kweken van darren en koninginnen kan met
meerdere imkers gebeuren, als dan een teelt mislukt
hoeft dit geen ramp te betekenen.
2. het oplossen van problemen en het uitwisselen van
ervaringen.
3. Het gezamenlijk inkopen van materiaal en het
gebruik van de twee zelfbouw inseminatie-apparaten.
Graag zouden we in cont act willen komen met andere
(aspirant)inseminatoren, voor het uitwisselen van ervaringen. Het moet dan mogelijk zijn om tweemaal per
jaar bijvoorbeeld april en oktober een nieuwsbrief
samen te stellen met ervaringen en informatie. Als een
ieder die informatie heeft dit naar een contactpersoon
stuurt, dan kan deze de informatie bundelen en verspreiden. lnformatie zie ik ruim, of het nu gaat over het
zelf maken van inseminatie apparatuur of over een darren vliegkooi: alles is welkom. Zeker in het begin is het
belangrijk dat men weet waar men de spullen kan
kopen zeals microscopen, koolzuur, tris, fi lters enz.
Hierbij reken ik zeker op de mensen die in 1991 de
cursus gevolgd hebben en dus al wat ervaring hebben.
Ook kunnen we dit aanvullen met gegevens uit
Duitsland. Om zo'n nieuwsbrief op te zetten wil ik wei
als (vooropige) contactpersoon optreden. De kosten
voor twee nieuwsbrieven schat ik op f 2,50 per jaar.
Heeft u belangstelling voor zo'n nieuwsbrief neem dan
contact met mij op. Jacob Kemfers, Borg Ekenstein 85,
7608 GX Almelo, telefoon 05490-641 10.
Jacob Kemfers, Almelo

Mobiele tentoonstelling
De Stichting Provinciale Bibliotheekcentrale voor ZuidHolland verzorgt in de onderstaande plaatsen de
mobiele tentoonstelling 'Een bij hoort erbij'.
Deze tentoonstelling staat opgesteld in de bibliotheek
van de desbetreffende plaats.
Het rooster voor 1993 ziet er als volgt uit:
februari:
Hazerswouderdorp
maart:
Krimpen a/d Lek
april:
's-Gravendeel
mei:
Brielle
juni:
Reeuwijk
juli-augustus: Zoeterwoudedorp
september:
Zoetermeer hb
oktober:
's-Gravenzande
november:
Ridderkerk Slikkerv.
december:
Hellevoetsluis.
lnl. PBC Zuid-Holland, telefoon 010-4279595.
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Boekje •Koninginneteelt' voor beginners zeer welkom
door H. Dijkema
Uit het voorwoord van 'Koninginneteelt, geschreven
door J.A. Kuijpers, en uitgegeven door de VlaamsNederlandse lmkersfederatie blijkt dat de uitgever
imkers een goede en goedkope manier wil bieden om
kwalitatief goede koninginnen zelf te telen. Daartoe
beheert zij een tientallandbevruchtingsstations
voorzien van Carnicamateriaal en geeft zij o.a.
koninginneteeltcursussen. Dit boekje wordt daarbij
gebruikt.
Een overzicht van de inhoud van Koninginneteelt
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Hoofdstuk 1 Het imkeren
Hierin wordt een korte beschrijving gegeven van de
ontwikkeling van de bijenrassen in de loop der eeuwen
en van het 'beheer' door de mens die zich ontwikkelt
van honingjager tot kastimker. De werkwijze van korfimkers wordt als voorbeeld gesteld tegenover de
Aalstermethode.
Hoofdstuk 2 Teelt en inteelt van bijenvolken
Naast een korte verhandeling over erfelijkheid en raskenmerken wordt een uitvoerige inspectielijst
gepresenteerd om bijenvolken te kunnen beoordelen.
Hoofdstuk 3 Het pleegvolk
Hierin wordt geschetst hoe een bijenvolk in elkaar
steekt en hoe door voeren en moerloos maken een
pleegvolk wordt voorbereid op haar taak. Tevens
wordt een lans gebroken voor veel jonge raat in het
broednest en oude raat in de honingkamer: dit geeft
betere bijen en betere honing.
Hoofdstuk 4 De werkelijkheid in de praktijk
Uitvoerig wordt behandeld het klaarmaken van een
hopeloos moerloos pleegvolk, het maken van wasdopjes, het overlarven (enkel en dubbel), de starter, het
bevolken van bevruchtingskastjes en het sturen naar
een bevruchtingscentrum. Steeds worden jonge moeren ingevoerd in de volkjes, het inbrengen van rijpe
doppen is een misgreep. De bevruchtingsvolkjes worden gevuld met jonge bijen uit verschillende volken
om clanvorming te voorkomen. Jonge moeren en volkjes mogen geen onderling zichtcontact krijgen om
stress te voorkomen. Een praktische begeleidingskalender geeft de imker steun om de verschillende data
van pleegvolk maken tot sturen naar een bevruchtingscentrum goed te kunnen onthouden.
maandblad voor imke~ januari T993

Hoofdstuk 5 Het begeleiden van een jonge koningin
Hoe wordt een bevruchte moer ingevoerd in een
aflegger met speciale aandacht voor het invoeren van
een moer in een aflegger van een andere bloedlijn.
Hoofdstuk 6 Koninginnen telen in een bijenvolk om
het zwermen te voorkomen
Wordt een volk zwermlustig ondanks ruimte en raat
geven, dan worden tussen de bakken moerroosters
gelegd. Na een week wordt de bak met open broed
en moer verplaatst, in het restvolk worden de aangezette doppen weggehaald en dit krijgt nu larven van
een teeltmoer. Na twaalf dagen komen de jonge moeren in bevruchtingsvolkjes en wordt de bak met de
oude moer weer teruggeplaatst onder het hoofdvolk.
Dit boekje is zeker geen algemeen boekje over
koninginneteelt; het beschrijft zeer uitvoerig een
bepaalde werkwijze tot in detail. Voor beginners is dat
zeer welkom, voor gevorderden biedt het weinig
nieuws. Het werk dient met de nodige kritische zin
gelezen te worden omdat sommige zaken als feiten
gebracht worden die m.i. onbewezen en soms onjuist
zijn zoals de herhaald voorkomende bewering dat in
de natuur jonge koninginnen voor 95 % worden bevrucht door de darren die in het betreffende bijenvolk
aanwezig zijn. Dit doet niets af aan mijn waardering
voor de enthousiaste manier van schrijven en voor het
werk door de federatie gedaan voor het stimuleren
van de koninginneteelt in de bevruchtingscentra.
Koninginneteelt door J.A. Kuijpers, uitgegeven door
de Vlaams-Nederlandse lmkersfederatie vzw.
Koninginneteelt is uitgegeven op AS-formaat, bevat
127 pagina's en kost BFr 250,-.

