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BEHEER

Ecologisch beheer
van wilde drachtplanten
A. Koster
De laatste tien jaar is de belangstelling voor de natuur
in de woonomgeving sterk toegenomen. Dat is niet zo
verwonderlijk. De natuur is deze eeuw zowel in de
directe woonomgeving als ver daarbuiten dermate
door de mens uitgebannen dat de mens het contact
met de natuur volledig dreigt te verliezen. Met vereende krachten probeert men deze band te herstellen .
Zowel particuliere organisaties als de verschillende
overheden nemen allerlei initiatieven om de natuur in
ere te herstellen. Niet aileen om het leefmilieu van de
mensen te verbeteren, maar ook om plant- en diersoorten meer levensruimte te geven. Afschaffen van
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen en het stimuleren van natuurontwikkeling in de woonomgeving zijn
aanleiding voor een andere aanpak in het groenbeheer. Voor de imkerij kan dit positieve gevolgen
hebben. Groenbeheerders en imkers moeten dan wei
met wilde planten kunnen omgaan .

Vakkennis onontbeerlijk
Een hovenier die de tuin aanlegt, moet weten welke
planten hij daarvoor nodig heeft; zonder deze kennis
geen tuin. Materialenkennis, kennis van groeiplaats en
beheer zijn basisvoorwaarden die nodig zijn om het
hoveniersvak te kunnen uitoefenen. Zander deze
kennis is de kans groat dat er prutswerk wordt
geleverd. Maar hoe zit het nu met de ecologisch
getinte groenbeheerder die bovendien ook nog eens
de dracht moet bevorderen?
In principe kan men zonder enige kennis de mooiste
natuur tot ontwikkeling brengen . Als je als directeur
van een groat fabriekscomplex wegens faillissement
de poort moet sluiten en je komt dan twintig jaar late r
als omgeschoold ecoloog terug kun je tot de ontdekking komen dat het terrein in een natuuroase is
veranderd. Heel veel plaatsen die langere tijd met rust
worden gelaten leveren interessante natuurwaarden
op. Voorbeelden zijn verlaten spoorweg -, haven- en
fabrieksterreinen, oude begraafplaatsen en oude
cultuurhistorische elementen . Ook het plantsoen op de
hoek van de straat dat men laat overwoekeren met
kleefkruid en brandnetels zal een schat aan dieren
bevatten die interessant genoeg zijn voor de plaatselijke pers of voor de landel ijke vakbladen . Maar niet

overal gaat dat zo maar. Natuu r is best, maar het moet
wei ogen. Grote graspollen die biotopen vormen voor
tientallen kevers en spinnen zijn erg interessant, maar
een grasveld met Biggekuid of Paardebloemen vindt
de gemiddelde belastingbetaler of huurder en niet in
de laatste plaats de imker interessanter. Het is
eveneens belangrijk, dat groen gevarieerd is, niet
aileen omdat het zo leuk staat, maar vooral om dat het
mede bepalend is voor een gevarieerde fauna. Het
gaat in de stad niet aileen om natuur, maar ook om
esthetische en recreatieve waarden en bij imkers
vooral om de dracht. Zijn deze waarden niet aanwezig
dan ontstaat er ongenoegen, en is men niet meer
tevreden met de kwaliteit van de woonomgeving . Als
men dat wil voorkomen, zit er niets anders op dan
natuurontwikkeling in bepaa lde banen te leiden. Wat
hierbij voor imkers van grote betekenis is, dat drachtverbetering niet aileen een gezonde bijenstand ten
goede komt, maar vooral ook de ecologische,
esthetische en recreatieve waarde van het hele
landschap. Bij deze kwaliteitsverbetering nemen
imkers een belangrijke plaats in.

Compromis natuur en cultuur
Net als in het gehele Nederlandse landschap gaat bij
drachtverbetering om een compromis tussen cultuur
en natuur. Het lastige daarbij is dat je als groenbeheerder een ontwikkeling moet kunnen sturen. Je
moet dan weten wat de uitgangssituatie is en naar wat
voor drachtgebied je toe wi l met het beheer. En hoe
kun je zien dat je op de goede weg zit. Een gelukkige
omstandigheid is dat planten de groenbeheerder een
handje kunnen helpen. Planten zeggen iets over het
milieu en de opeenvolging van de plantesoorten laat
zien hoe het proces verloopt. Aan de hand daarvan
kun je zien of je warm of koud bent. Het probleem is
echter dat veel beheerders de wilde drachtplanten niet
of nauwelijks kennen. En daardoor moeilijk kunnen
beoordelen wat voor beheermaatregelen er genomen
moeten worden.

Drachtplanten herkennen en beheren
De vraag is nu wat de beheerder moet weten om de
natuur en dracht in de woonomgeving te bevorderen.
In de eerste plaats moet een beheerder op grond van
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enkele kenmerken kunnen aangeven met welk type
milieu of terre in hij of zij te maken heeft. Ook moet hij

gegroeid is weinig meer te bederven, maar de aanwezigheid van Krabbescheer of Kikkerbeet duidt op

redelijk op de hoogte zijn met de faunistische betekenis van de (dracht)plantesoorten en de vegetaties
waarin deze voorkomen. De beheerder moet op de
hoogte zijn van beheermethoden, -technieken en frequenties die passen bij de ontwikkelingscyclus van
de afzonderlijke soorten en de vegetaties waarin ze
groeien . Hierbij rekening houdend met het feit dat
methode, technieken en frequenties voor flora en
fauna verschillende gevolgen kunnen hebben .
Voorts moet de beheerder een redelijke floristische
kennis hebben van het gebied waar hij of zij werkt.
Zander kennis van bloemen en planten kan de
beheerder immers niets beginnen.
Kennis over de toepasbaarheid van de soorten van
groot belang. In de woonomgeving is het niet aileen
een kwestie van afwachten welke plantesoorten er zich
van nature gaan ontwikkelen; de beheerder mag zelf
ook initiatieven nemen, uitzaaien of uitplanten.

goede waterkwaliteit. Een toe- of afname van soorten
maakt ontwikkeling in het milieu zichtbaar: bekende
voorbeelden zijn de vergrassing van de hei onder
invloed van atmosferische stikstof of verruiging van de
natte duinen door het inlaten van voedselrijk
rivierwater. Op kleiner schaal zijn dergelijke invloeden
ook te zien. Zo zijn invloeden van vroeger beheer aan
de hand van plantesoorten vaak zichtbaar. Bermen en
grasvelden waar het maaisel wordt afgevoerd zijn vaak
rijk aan bloemen; waar het maaisel wordt gekneusd en
blijft liggen is de Grote brandnetel vaak aspectbepalend . Kortom pas als men de naam van een plant
weet kan men met een ecologisch verantwoord
beheer beginnen en weet men ook welk type drachtgebied er te verwachten is.

Een plant is meer dan een naam
Bij velen is de wil om de natuur te bevorderen wei
aanwezig, maar al die verschillende plantesoorten
waarmee men te maken krijgt, kunnen het beheer
knap ingewikkeld maken. Aileen al om uit te zoeken
hoe een plant heet, is vaak niet de gemakkelijkste
opgave. Daar tegenover staat dat een plant vee! meer
is dan een naam. Plantesoorten of een combinatie van
soorten zeggen iets over het milieu , maken invloeden
van het verleden en het heden zichtbaar en zeggen
iets over de toekomst van het te beheren terrein.
Plantesoorten vormen als het ware het alfabet voor
beheerders in het gemeentelijk groen. Ze geven aan
water aan de hand is en welke beheersmaatregelen er
genomen moeten of kunnen worden . Het op naam
brengen van planten is daarom een onvermijdelijke
bezigheid. De naam van een plant is immers de sleutel
tot het beheer. Als men de naam van een plant weet,
weet men iets over zijn eigenschappen, het milieu en
de mogelijkheden om de soort te beheren . De
beheerder die de wilde planten kent zal in staat zijn in
vrij korte tijd het te beheren terrein of landschap
globaal te analyseren. Zo wijst Zandblauwtje op droge
voedselarme grond waarop een extensief beheer
mogelijk is; Witte klaver daarentegen betekent een
intensiever beheer omdat het een soort is van vochtige
en meer produktieve bodems. De door boeren
gevreesde Akkerdistel wijst op storing in de bodem,
maar de majestueuze Koningsvaren op rust. Aan
planten is te zien hoe het met de waterkwaliteit is
gesteld. Aan een sloot die met Groot liesgras is dichtmaandblad voor imkers mei 1993

lndicatieve beteken is
Als men ecologisch iets van een plant weet kan men
de ecologische eigenschappen van een terrein
beoordelen . Voor de praktijk betekent dat dat men
aan de hand van de plantesoorten die in het terrein
voorkomen, beheermaatregelen kan opstellen . Hoe
specifieker een plant voor een bepaald milieu is, des te
nauwkeuriger is ook de indicatiewaarde. Vee! planten
die in het plantenvademecum worden behandeld zijn
niet zo specifiek voor een bepaald milieutype. Toch
kunnen ze wei inzicht geven in de toestand van een
terrein . In de meeste gevallen gaat het dan om een vrij
grove indicatie, die de beheerder in grote lijnen inzicht
kan geven welke beheermaatregelen genomen kunnen
worden . Daarbij zijn combinaties van soorten meer van
betekenis dan een enkele soort. Ook het aantal
planten van een soort en de ontwikkeling van de
planten zegt het een en ander over de standplaats.
De indicatieve betekenis is zoveel mogelijk afgestemd
op het praktisch beheer. Daarbij is voedselrijkdom in
verband met de plantaardige produktiviteit en de
daarmee samenhangende beheerskosten, een
belangrijke factor. Ook speelt de bodemvochtigheid in
verband met de te gebruiken machines een rol.
Vochtige en natte bodems worden door te zwaar
materiaal nogal snel beschadigd (insporing) of
verdicht. Afwatering en zuurstofvorziening kunnen dan
nadelig worden be"lnvloed wat weer gevolgen heeft
voor de vegetatie.
Literatuur
• A. Koster, M. Claringbould, 1991. Natuurlijker groenbeheer
in Nederlandse gemeenten 160 p. VNG -uitgeverij, Den Haag.
• A. Koster, 1993. Vademecum wilde planten: 256 p. Schuyt
en Co, Haarlem.

Bedrijfsmethoden
lmkers verschillen nogal eens van mening over de
resultaten van hun bijen . De een is v66r een bepaa ld
ras, een ander is daar weer fel tegen. De een kiest
voor deze bedrijfsmethode, een ande r kiest weer voor
een geheel andere en altijd met de gedachte dat ze
de beste hebben gekozen. lk zelf zal wei niet veel
beter of anders zijn , tach gun ik iedereen graag zijn
eigen mening en veel plezier in het houden van bijen .
Tach hebben veel imkers wat probleempjes met de
verzorging van bijen , die maken dat men niet he lemaa l
tevreden is over het bereikte resultaat. Kijk dat vind ik
nu jammer, want meesta l ligt dit tach aan de imker
zelf, ondanks zijn geklaag over slechte dracht, slecht
weer, zwermen, steekl ust enz. Laat ons de hand in
eigen boezem steken en eens zien wat we fout deden
en dit verbeteren. Dan zal het plezier van het
bijenhoudentoenemen .
Dracht
Eerst de dracht: plaatsen we niet te vee I volken bij
elkaar, zodat we a.h.w . het gebied leegroven. Houd
ook rekening met collega imkers in de buurt, in goed
overleg kan veel geregeld worden. Hebben we ons
ingezet voor drachtverbetering in de omgeving?
Aa nplant van wilgen en liefst in veel soorten of
varieteiten , goed voor de voorjaarsontwikkeling.
Dan het zwermen: Werkt men met zwermtrage rassen
of stammen? Deze komen ook wei bij de Nederlandse
bij voor, als men daar serieus naar zoekt. En de
waning , is deze niet te klein? Twe e broedkamers en
een honingkamer is voor een goede moer dikwijls te
klein als het volk zich goed ontwikkelt. Een te kleine
kast bevordert het zwermen zeer sterk. Is er voldoende
ventilatie: het vlieggat mag bij een groat volk gerust
over de voile breedte open zijn en wei 2 em hoog. Dit
bevordert ook het rijpen van de honing. Hebben we
steeds op tijd de doppen gebroken en niet gedacht
dat doen we morgen maar, met als gevolg klachten
van de buren en een zwerm verloren. Hebben we bij
het doppenbreken de rame n even afgeslagen zodat
we geen doppen over het hoofd hebben gezien .
Hadden we ons ook niet voorgenomen de moer te
merken en te knippen? A ls we daar moeilijkheden mee
hebben , kunnen we toch altijd een collega imker om
hulp vragen . Hebben we het materiaal dat we nodig
hebben wei op t ijd kl aar, zodat we geen honingkamers
meer klaar hoeven te maken als de dracht al aan de

gang is, want dan zijn net die paar extra haaldagen net
voorbij. En denken we wei eens serieus aan
koningin neteelt, want een moer uit een redce l is vaak
van mindere kwaliteit. Hierdoor krijgen we ook minder
sterke volken en een lagere hon ingopbrengst is het
gevolg.
Te veel honing
Als men klaagt over te veel hon ing, die men toch niet
kwijt kan, geeft dan vrienden en bekenden eens een
potje cadeau , dan bouwt men geleidelijk toch een
grotere klantenkring op . Vraag ook niet een al te hoge
prijs voor een pot hon ing, want dan prijst men zich de
markt uit, zes azeven gulden voor een pot van ± 450
gram vind ik aan de hoge kant. Als ik dan zie dat
honing voor f 1,99 bij ons in de supermarkt staat en
dan kan men twisten over de kwaliteit, maar de hon ing
wordt zo gemengd dat de smaak tach goed is en dat
telt voor de doorsnee koper. Als u de honing dan nog
niet voldoende kunt afzetten in uw omgeving, maak er
dan eens mede van voor eigen gebruik. En hebt u al
wei eens gedacht om in de zomer voor elk volk dat we
hebben een sterk jong volk op te kweken met een
jonge. moer en dit in september met behulp van een
krant te verenigen . Dus twee sterke volken bij elkaar
en geen sterk en zwak volk bij elkaar, want dit heeft
geen nut, wei nadelen. Denk maar aan ziekten; de
oorzaak van zwakheid van een volk is dikwijls een
minder goede moer.
Als we zo handelen en er is in het voorjaar dracht, al is
het misschien weinig, dan hebben we toch meestal
een goed resultaat. Als we tenminste niet te zuin ig zijn
geweest met de suiker in het najaar. Meteen na de
laatste dracht en het honingafnemen, de volken goed
voeren doet wonderen. Elke dag die een goed volk
gebrek lijdt, betekent 2 a 3 duizend bijen minder voor
het volgend voorjaar. Dit telt snel doo r als men aile
honing afneemt en niet meteen voldoende voer
verstrekt. Want Zeeuwen hebben soms de naam van
zuinig zijn, maar veel imkers zijn dikwijls .gierig en dat is
veel erger. Vijftien kilo suiker voor een sterk volk is
echt niet te veel en laat er dan ook nog maar wat
honing in het broednest bl ijven, dat is dan dubbel
winst voor het volgend jaar. Denk ook nog even om op
tijd de oude raat te vervangen en u zult in de toekomst
minder problemen hebben .
maandblad voor imkers mei 1993

133

INTERVIEW

Ko Zoet veertig jaar imker

'Als de dracht goed
zijn de bijen goed'
Wilma Boh/meijer-Mans
Ko Zoet, vaste medewerker van BIJEN, enthousiast

schrijver van 'Van imker tot imker' en 'Geknipt voor U'
viert zijn 40-jarig imkerjubileum. Een goede reden voor
Bijen om met hem te gaan praten.

Begin
134 Wei 40 jaar lid van de VBBN, maar al vanaf 1947 imker.
Beg on als jongen van 11 met een kast die zijn
grootvader voor hem had getimmerd. Die prachtige
zomer van '47 slingerde hij meteen 42 potjes honing
van de klaver die toen in Waterland, ten noorden van
Amsterdam, nog massaal in de weilanden groeide. Hij
werd natuurlijk wild enthousiast en zag zichzelf al als
beroepsimker.
Zijn vader kocht voor hem enkele bevolkte WBCkasten in Leerdam. Die werden met van Gend & Loos
opgestuurd en door zijn vader met de bakfiets van het
station opgehaald. Toen Ko uit school kwam, stonden
zeal in de tuin. Er hing een briefje aan met de
mededeling dat ze pas met de schemer geopend
mochten worden. Maar zo lang kon Ko niet wachten
en de kasten gingen open. De bijen sp6ten er uit en
staken de jonge imker aan aile kanten . Sindsdien doen
bijensteken hem niets meer.
In januari 1952 verscheen zijn eerste stukje in het
Groentje. In de vragenrubriek, over drachtplanten als
papaver, reseda en arabis. Nog onder zijn vaders
naam, want Ko was zelf nog geen lid.

Officieel imker
Op 7 maart 1953 was het dan zo ver, hij werd lid van
de afdeling Buiksloot, nu 'Waterland'. Was daar van
1959-1978 secretaris. Begon met een vriend voor de
jeugd een werkgroep. 'We imkerden 'droog': we
deden met een lege kast voor hoe je een kast opent,
hoe je de raampjes bekijkt. We gaven zelfs voor de
jeugd van de schoolwerktuinen een eigen blaadje uit,
'De lmme' . Uit die groep zijn twee of drie echte imkers
voortgekomen' .
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Ko sloeg zijn vleugels verder uit, hielp mee bij het
totstandkomen van bijenpark 'de Stertselaar' in
Amsterdam-Noord en steunde een actie om imkersbenodigheden naar Rwanda te sturen .
Eind zestiger jaren zat hij door omstandigheden enkele
jaren zonder bijen, maar na zijn verhuizing naar Nieuw
Vennep begon hij opnieuw. De Haarlemmermeer
bleek een paradijs voor bijen! Vanaf 197 4 verschenen
in het Groentje bijna maandelijks artikelen van zijn
hand. Vaak over het weer. Dat is niet zo verwonderlijk,
met een baan als weerman van het KNMI op Schiphol.
Bijen en het weer liggen in elkaars verlengde, bijen zij n
afhankelijk van het weer en imkers vergeten gauw hoe
het weer was.
In juni 1979 kwam hij in de redactieraad van het
maandblad en in maart 1980 verscheen de eerste

VLINDERS
'Geknipt voor U'. Leden van de VBBN kennen hem dus
al jaren uit zijn schrijfsels, maar 'de Zuidelijken ' hebben
hem de laatste anderhalf jaar ook leren kennen en
waarderen . Hijzelf vindt het fijn dater nu een blad is.
En Zoet is echt zijn eigen naam, geen pseudoniem.

Terschelling
Als U zijn artikelen regelmatig leest, weet U dat Ko
Zoet niet meer in Nieuw Vennep woont maar op
Terschelling. Een heerlijk eiland, 's zomers wei heel vol
met toeristen, maar de rest van de tijd lekker rustig.
De oude fo lkloristische gebruiken worden er nog in
ere gehouden.
Ko moest ook zijn bijen wegdoen, want T erschelling is
nog Varroamijt-vrij! Natuurlijk waren dat net de beste
volken die hij in jaren had gehad. Nu begint hij met de
echte eiland-bij; een donkere bij die heel rustig is en
goed is aangepast aan de meer extreme klimaatomstandigheden op Terschelling . In zijn nieuwe
woonplaats gaat Ko samenwerken met een vriend om
een bijenmuseum te beginnen . Daar kunnen de
toeristen over de bijen en het imkeren worden ge.l"nformeerd . Plannen genoeg om er met video, excursies,
en het tentoongestelde iets goeds van te maken .

Doel van het imkeren
In de ruim veertig imkerjaren heeft Ko heel wat
methodes uitgeprobeerd. Van een stapelmethode met
wolkenkrabbers van ba kken en t3kken vol zwermen tot
de famethaan-methode, oftewel een recht, een
averecht. Zoals zovelen probeerde hij vele malen het
wiel opnieuw uit te vinden, zoals hij het zelf uitdrukt.
Ook de (arnica's werden geprobeerd, maar volgens
hem zijn aile bijen even goed . 'Ais de dracht goed is ,
zijn de bijen goed . Veel belangrijker is het in deze tijd
om een bij te kweken die resistent is tegen de
Varroamijt' .

Onderzoek naar
nachtvlinders
Dit jaar is de Vlinderstichting gestart met het
onderzoek naar nachtvlinders. AI vanaf 1983 werkt
deze landelijke natuurbeschermingsorganisatie aan
het in kaart brengen van de verspreiding van
dagvlinders. Uit dat onderzoek is gebleken dat
bijna de helft van de dagvlindersoorten in ons land
sterk is achteruitgegaan. Ook van nachtvlinders
wordt vermoed dat vele soorten bedreigd zijn. Om
dit te achterhalen is de Vlinderstichting begonnen
met dit nieuwe onderzoek. Bij het project werkt de
Vlinderstichting samen met EIS-Nederland het
lnstituut voor Taxonom ische Zoologie en met de
stichting Tinea.
In Nederland komen ruim 2400 soorten nachtvlinders voor. Hiervan heeft de Vlinderstichting er
175 geselecteerd. Dit zijn nachtvl inders die ook
overdag actief zijn en gemakkelijk als rups en/of als
vlinder ter herkennen zijn. Een voorbeeld van zo'n
overdag actieve nachtvlinder is de St. Jansvlinder
die overdag nectar uit bloemen drinkt. De 'echte'
nachtvlinders zullen in een later stadium in het
onderzoek worden meegenomen.
Waarnemingen van dagactieve nachtvlinders
kunnen veel informatie geven over de waarde van
een gebied en kunnen het inzicht vergroten in de
wijze waarop natuur en landschap moeten worden
ingericht en beheerd.
Wie mee wil werken aan dit nieuwe project kan
meer informatie opvragen bij De Vl inderstichting,
Postbus 506, 6700 AM Wageningen, 08370-24224.

Honing is voor Ko Zoet niet de hoofdzaak, hij wil zijn
bijen niet al te veel stressen. Voelt zich meer een vader
voor zijn bijen. Ko volgt ook zoveel mogelijk de nieuwe
ontwikkelingen in de bijenresearch. Van zijn hand
verscheen bijvoorbee ld een artikel in het januarinummer van de 'American Bee Journa l'.
'Door dit alles' zegt hij , 'zijn de bijen een werkelijk deel
van mij n Ieve n. lk voel de bijen als een verrijking, ik
kreeg er vele vrienden door, mijn studiezin werd er
door vergroot. lk hoop dat ik nog vele jaren met
imkeren kan doorgaan '.
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DE LEZER SCHRIJFT

Rubriek voor beginnende imkers?
lk wil graag reageren op het artikel van Jan de Groot
in Bijen 2/1, dit artikel roept namelijk vragen op .
Onder de foto staat dat Jan de Groot een nieuwe
rubriek voor beginnend imkers gaat verzorgen wat een
hoffelijk streven is. Maar als de rubriek meteen al
begint met een verhaal dat vragen oproept, maak je
het voor een beginnend imker niet gemakkelijk. Tenzij
het de bedoeling is reacties op te wekken . Dan werk ik
daar wei aan mee. Maar ter zake. Het betreft de
methode 'Chris Geurts' oftewel , een methode van
zwermverhindering, waarbij de koning in niet
opgezocht hoeft te worden. Geurts gaat uit van een
136 volk op twee breed- en een honingkamer. Zonodig
verenigen . Met een volk dat halverwege mei nog geen
twee broedkamers bezet, is meestal iets aan de hand .
Althans, er van uitgaande dat het volk op een
broedkamer is ingewinterd, het goed weer is geweest
en er voldoende stuifmeel en nectar gehaald is . De
volken , die niet aan deze vereisten voldoen moeten we
met een kritisch oog bekijken voordat we tot
verenigen overgaan .

Speeldopjes
Denk hierbij aan Nosema, de varroamijt enz. lk
beschouw het aanzetten van speeldopjes niet als een
zwermteken . lmmers, als het weer enige tijd slecht is,
worden soms veel speeldopjes aangezet. Vervel ing?
De speeldopjes zijn ook mooi rond afgewerkt, niet
aileen rondom maar ook aan de open zijde zwermcellen zijn aan de openzijde niet afgewerkt, want die
moeten nog verder uitgebouwd worden . Met enige
rook via het vlieggat in de kast geblazen, wordt de
koningin naar de bovenbak gedreven, hierna wordt er
tussen boven - en onderbak een moerrooster gelegd .
Meestal zit de koningin dan ook bovenin. Er dient wei
voor gezorgd te worden dat de koningin voldoende
ruimte heeft om haar produktie aan eieren voort te
kunnen zetten . Na negen dagen controleren of de
koningin inderdaad zo vriendelijk is geweest naar de
bovenste broedkamer te gaan. Is dit zo, dan verhuist
een raampje met eitjes Uong breed?) naar de
onderbak, zoniet, dan wordt een raampje met eitjes in
de bovenbak gehangen . De Groot schrijft hierbij. dat
er "waarschijnlijk" geen redcellen worden aangezet in
de onderste broedkamer, als de koningin bovenin zit.
Oat "waarschijnlijk" geeft al aan dat hij, of de heer
Geurts, hieraan twijfelt. Het kan dus best voorkomen,
dater we i redcel len zijn aangezet. Bij het inhangen van
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het raampje met eitj es dient daar wei degelijk op gelet
te worden . Na dit inhangen wordt de broedkamer met
koning in op een separator op de honingkamer
geplaatst. De vliegbijen zullen afvliegen op de
onderste bak, maar men dient wei het vl ieggat van de
separator 24 uur dicht te houden . Is er dan geen
gevaar voor 'warmlopen'? lmmers, er gaan veel bijen
mee naar boven en d ie zitten opgesloten . Tevens gaat
de warmte van de onderbakken naar boven. Het lijkt
mij beter de vliegbijen behoorlijk de gelegenheid te
geven om af te vliegen. Dan kan, indien men
constateert dat de bijen zoekende zijn , het vlieggat
alsnog gesloten wordt voor een bepaalde tijd . Na
en ige tijd wordt de broedkamer overvol, omdat het
drie weken met rust wordt gelaten. Hiervoor wordt de
volgende oplossing geboden : een hoeveelheid jonge
bijen zal noodgedwongen onder de separator blijven,
maar de vliegbijen komen weer dapper terug naar de
bovenste bak. De bovenbak zal een tijdje van verzorgingsbijen ontdaan zij n. Mijns insziens is het beter
ramen met gesloten breed te vervangen door ramen
met kunstraat of lege uitgebouwde ramen . Nog beter
lijkt het mij de separator als separator te gebruiken en
de vlieggaten in volgorde te sluit en c.q . te openen.
Het weer loshalen van de bakken is dan niet nodig . Op
die manier ontstaat tevens een goed haalvolk onder
de separator en het vluchten van een jonge koningin
wordt daarmee voorkomen . Jonge moeren zijn immers
nog wat onrustig en gaan bij verstoring van de rust in
het volk nog wei eens op de vleugels, met aile
gevolgen vandien .
lk vind dat met name in een rubriek voor beginnende
imkers de zaken duidelijk dienen te worden weergegeven en dat geen woorden als 'waarschijnl ijk'
daarin voor mogen komen . lk wil het hierbij Iaten, want
met het overige kan ik het wei eens zijn. lk hoop met
bovenstaande iets te hebben bijgedragen aan de
rubriek voor beginners en wens de heer de Groot veel
schrijfgenot.
H.S. Kooij, Amstelve en.

Blauwe bes
De blauwe bes is een gewas dat in toenemende mate
in Nederland wordt geteelt. De blauwe bes (Vaccin ium
corymbosum) behoort tot het geslacht Vaccinum in de
Heidekru idfamilie. Dit geslacht omvat een groot aantal
soorten. Enkele soorten komen in Nederland in het
wild voor. De bekendste is de blauwe bosbes (V.
myrtil/us). de bekende !age struikjes die in bossen vee!
voorkomen. De st ruiken van de geteelde blauwe
bessen zijn vee! forser en kunnen wei twee adrie
meter hoog worden. De blauwe bessen zijn ook vee!
grater dan de bekende bosbessen . De ontwikkeling
van de strui ken verloopt traag. Na een opkweekperiode van een tot drie jaar duurt het nog acht tot
tien jaar voor dat een aanplant in voile produktie is. De
bloei begint omstreeks half mei.
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Bloembouw
De witte tot lichtrose kroonb laden zijn aan elkaar
gegroeid en vormen een buisvormi.ge bloemkroon van
ongeveer een centimeter lang. De bloemen hangen
meestal naar beneden . In het midden van de
bloemkroon bevindt zich een stamper, d ie ongeveer
evenlang is als de bloemkroon . Rond de stamper
bevinden zich acht atien meeldraden die korter zijn
dan de stamper. Het stuifmee l is cremekleurig. De
nectar wordt onder in de bloemkroon geproduceerd .

vruchtbeginsel

nectar

kelkblad
helmdraad

kroonblad

Bestuiving
De meeste rassen van de blauwe bes zijn zelffertiel ;
ze lfbestuiving leidt tot vruchtzetting . Omdat de
bloemen omlaag hangen en aileen de stempel ontvanke lijk is voor het stuifmeel, komt er zonder de hulp van
insekten, wein ig stuifmeel op de stempels terecht. De
nectar is voor de bijen niet gemakke lijk te bereiken
vooral bij rassen met een lange smaile bloemkroon .
Hommels zouden, door hun langere tong, voor deze
rassen beter geschikt zijn. Hommels bijten ook vaak
gaatjes aan de zijkanten van de bloemkroon om op
deze manier gemakkelijk de nectar te verzamelen . Ook
honingbijen kunnen na enige tij d leren om via deze
gaatjes de nectar te verzamelen. Dergelijke bloembezoeken dragen niet bij tot een verbetering van de
bestuiving . Uit onderzoeken blijkt dat bijen de bestuiving van blauwe bessen verbeteren . Het is aan te
raden in de b loeiperiode twee goede bijenvolken per
ha te plaatsen. Soms wordt door de bijenvolken zoveel
nectar van de blauwe bessen verzameld dat er ook
honing kan worden geoogst. Ook kunnen bijenvolken
behoorlijke hoeveelheden stu ifmee l verzamelen.
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Aalbes (Ribes rubrum L.)
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Arjen Neve
Bijen orienteren zich in het algemeen door middel van
het zien van de kleur en de vorm van de bloemen . De
geur gaat een rol in het orientatieproces meespelen
als de bij de bloem al dicht is genaderd . Van sommige
bloemen vraag je je af hoe bijen in staat zijn ze te
vinden . Ze zijn dan klein en onopvallend wat de kleur
betreft. Oat is ook het geval bij de aalbes. De bloemen
staan weliswaar bij elkaar in een tros, wat de orientatie
vergemakkelijkt, maar ze zijn klein en hebben een
groenachtig gele kleur. Tussen het groen van het gebladerte zijn ze erg onopvallend, voor ons oog althans.
Toch worden de bloemen soms druk door bijen
bevlogen . Bijen die er ogenschijnlijk weinig moeite
voor behoeven te doen om de bloemetjes te vinden .
Ongetwijfeld zal de geur helpen bij het orientatieproces, maar dan zal de bij de bloeiwijze toch eerst
dicht moeten hebben genaderd. De bloemen horen
volgens Daumer tot de 'b ijengele' bloemen. Wellicht
zullen bijen er een andere 'kijk op ' hebben dan het
menselijk oog.

Steenbreekfamilie
Aalbes behoort tot de steenbreekfamilie
(Saxifrag;keae), waarvan in onze contreien maar
weinig soorten groeien , die als bijenplant kunnen
worden aangemerkt. De meeste soorten van deze
familie zijn overblijvend . De familie telt ongeveer 1250
soorten, die in 80 geslachten zijn ondergebracht. Het
geslacht ribes, waartoe de aalbes behoort, telt
ongeveer 80 soorten. Ze komen voor in de gematigde
streken van het noordelijk halfrond. Diverse soorten
van het geslacht zijn zeer decoratief. Ze vinden
daarom vee! toepassing in tuinbeplantingen . Een
aantal soorten is voor de besvrucht in cultuur
gebracht. De aalbes is daar een van.

Vervellende takken
De aalbes is een struik, waarvan de takken elk jaar een
vervelling ondergaan. De dunne bast, die een
glanzende roodbruine kleur heeft, laat dan in stroken
los. Uit de illustratie is goed de ontwikkeling van de
plant af te lezen . In het voorjaar ontwikkelt zich uit de
knop, die zich aan het eind van een tak bevindt, een
korte stengel, die in de loop van het jaar houtig wordt.
De bast van dit jonge hout is groenachtig grijs en
rimpelig . Aan deze nieuwe stengel groeien gelobde
bladeren. De bloemen verschijnen aan de takken die
tenminste een jaar oud zijn. Ze komen uit de knoppen,
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die in de oksel van de bladeren van het vorige jaar
staan .

Grote kelkbladen
De bloeiwijze heeft de vorm van een tros. De bloemen
hebben vijf kelkbladen, vijf kroonbladen, vijf
meeldraden en een vruchtbeginsel, dat door twee
vruchtbladen is gevormd. De kelkbladen zijn veel
groter dan de kroonbladen en geven daardoor de
vorm aan de bloem. De kleur is een mengsel van geel
en green. Ze zijn aan het begin met elkaar en met het
vruchtbeginsel vergroeid. De kroonbladen, die veel
kleiner zijn, staan tussen de kelkbladen . Het nectarium
bevindt zich op een kussenvormig gedeelte, dat op
het vruchtbeginsel is gelegen. In de bloem zijn de
stampers rijp om stuifmeel te ontvangen nog voordat
de helmhokjes van de meeldraden opengaan
(Gi..inthart). Men noemt dat verschijnsel ook wei proterogynie; afgeleid van het Latijnse proteros (= eerst) en
gynoecio (= stempel). De stempel begint rijp te zijn als
de bloem nog in knop is en blijft in die toestand als de
bloem zich in een halfopen toestand bevindt. Daarna
gaat de bloem geheel open en komt het stuifmeel vrij .
Bij gunstig weer duurt het mannelijk stadium van de
bloem, dus bij een geheel geopende bloem, 2-3
dagen.

Bijenbezoek
Door de open ligging van de nectar en de vlakke
bloembouw kunnen vele soorten insekten met korte
tong op de bloemen van de aalbes terecht. Doordat
vee I nectar wordt afgescheiden, worden de bloemen
soms druk door bijen bevlogen . Hoewel in mindere
mate wordt ook stuifmeel verzameld . De stuifmeelkorrels hebben ronde kiemopeningen, die over het korreloppervlak verspreid liggen. De openingen liggen in
stroken, die een fijnere structuur hebben dan de rest
van het korreloppervlak.

Vruchten
De vrucht is een bes, die een helderrode of geelwitte
kleur heeft. Tot groot verdriet van de teler worden de
bessen graag door vogels gegeten, die voor de
verspreiding van de zaden zorgen.
Literatuur
• Gi.inthart, A. (1958): Ober die Bli.iten und das Bli.ihen der
Gattung Ribes. Ber. Deutsch . Botan. Gesellsch . 33: 75-91.
• Daumer, K. (1958): Blumenfarben, wie sie die Bienen sehen .
Z. vergl. Physiol. 41: 49-110.
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Aalbes (Rfbes rubrum L.)
A tak met winterknoppen ; 8 tak met bladeren aan nieuwe stengel, bloemen en rijpende vruchten; C bloem;
D meeldraad; E stuifmeelkorrel ( 1) en korreloppervlak (2); F vruchten .
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De bijenteeltbedrijfswedstrijd
Peter Bohlme ijer
Binnen de doelstellingen van de bijenhoudersorganisaties neemt het bevorderen van de kwaliteit van het
bijenhouden een belangrijke plaats in. Door het
organiseren van cursussen, het uitgeven van een
maandblad, het houden van lezingen en zomerlessen
wordt aan deze doelstelling gestalte gegeven. Bij de
Bond van Bijenhouders NCB is in dat kader in 1961 de
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Bijenteeltbedrijfswedstrijd ingesteld . In het kort komt
het er op neer dat de aangesloten verenigingen een
onderlinge Bijenteeltbedrijfswedstrijd houden,
waarvan de winnaar het volgend jaar met de wedstrijd
van de Bond mee mag doen en zo het predikaat
Kampioen lmker in de wacht kan slepen. In dit artikel
een overzicht wat deze wedstrijd precies inhoudt en
hoe deze activiteit wordt georganiseerd.

Op de volgende onderwerpen wordt gekeurd
(tussen haakjes de maximaal te behalen punten)
• de stand en zijn omgeving (5)
• het uitwendige van de kasten (1 0)
• het inwendige van de kasten (15)
• de volkssterkte (20)
•
•
•
•
•
•

I

de voorraad voer (1 0)
de volkskaart (5)
de bedrijfsmethode (10)
ziektepreventie en -bestrijding (1 0)
drachtverbetering, spreiding en rei zen (1 0)
inwintering (10).

Bij meer dan drie volken wordt een toeslag gegeven
en 1/4 punt voor het vierde tot en met het elfde
volk (2) .

L_

Organisatie
De bij de Bond aangesloten verenigingen organiseren
bij voldoende belangstelling een plaatselijke
Bijenteeltbedrijfswedstrijd. De Ieiding hiervan berust
bij een bijenteeltleraar of een ervaren imker.
Voorwaarde voor het kunnen houden van de wedstrijd
is dater tenminste zes leden zijn met ieder minimaal
drie hoofdvolken. Als tegemoetkoming in de kosten
van de organisatie geeft de Bond een (bescheiden)
subsidie. De imker die na de plaatselijke keuringen als
winnaar uit de bus komt, mag in het volgende jaar
deelnemen aan de Bonds Bijenteeltbedrijfswedstrijd
en zo strijden voor het predikaat Kampioen lmker.

De plaatselijke keuring
Voor de keuringen bij de verenigingen heeft de Bond
een reglement vastgesteld. Hierin worden de onderwerpen beschreven waarop moet worden gekeurd.
Bovendien is er een lijst met de aspecten per onderwerp, waarop moet worden gelet bij de keuring. Niet
aileen de kwaliteit van de vo lken en het gebruikte
materiaal zijn onderdeel van beoordeling, maar ook de
bijenstand en zijn omgeving worden op kwaliteit
gewaardeerd . Onderwerpen als ziektepreventie en bestrijding en de aandacht voor de bijenweide zijn in
een later stadium toegevoegd toen dergelijke zaken
voor de kwaliteit van het bijenhouden steeds belangrijke r werden.
De keuringen in verenigingsverba nd worden in de
rege l tweemaal per jaar gehouden. Een moeilijkheid is
daarbij dat veel imkers reizen, waardoor het lastig is
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een tijdstip te kiezen, dat de volken op de stand
aanwezig zijn . De volkskaart is een goed hulpmiddel
om de bedrijfsmethode, de ziektebestrijding en het
reizen te beoordelen.
De onderwerpen waar de verschillen tussen de
deelnemende imkers het sterkst naar voren komen zijn
de volksterkte en het inwendige van de kast.
Het bezoek aan de bijenstand van de drie keurmeesters is voor de imker een belangrijke gebeurtenis,
niet aileen vanwege de keuring maar ook voor de
belangstelling die voor zijn werk wordt getoond.
De uitslag van de keuring wordt in de regel tijdens een
bijeenkomst in de winterperiode bekend gemaakt. Een
plezierige gelegenheid voor de leden om eens
uitgebreid over het afgelopen seizoen te praten en de
winnaar van de wedstrijd bekend te maken.

De Bondskeuring
De winnaars van de plaatselijke wedstrijden kunnen in
het volgende jaar deelnemen aan de Bonds

REGIO ACTIVITEITEN
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Bijenteeltbedrijfswedstrij d op voorwaarde dat ze vijf
hoofdvolken op hun stand hebben.
De jury, bestaande uit drie personen, reist in een of
twee dagen de dertien tot twintig imkers af om de
keuring uit te voeren . Hierbij wordt nagenoeg
hetzelfde reglement gebruikt als bij de plaatsel ijke
wedstrijd. De inwintering wordt niet beoordeeld , wei
worden punten gegeven voor de algemene indruk van
de bijenstand . Het is geen gemakkelijke opgaaf, want
de verschillen tussen de deelnemers zijn doorgaans
niet groat. Ook hier geeft vaak de volkssterkte de
doorslag.
De imker met het hoogste aantal punten, mag zich
Kampioen lmker noemen . De tweede plaats is voor de
reserve kampioen en dan is er ook nog een derde
prijs. Tijdens de studiedag in november reikt de
voorz itter van de Bond aan de drie beste de meda il les
uit die hiervoor beschikbaar zijn gesteld. De Kampioen
lmker krijgt bovendien uit handen van de voorzitter de
wisselbeker. De Kampioen die in drie opeenvolgende
jaren de beker veroverd heeft, krij gt hem definitief in
zijn of haar bezit. In de ruim dertig jaar van de bedrijfswedstrijd is dat pas drie keer voorgekomen. De
bekendmaking van de uitslag is altijd een spannend
gebeuren. De waardering voor de prestaties van de
drie winnaars blijkt uit de vele fe licitaties die ze tijdens
de studiedag krijgen .

wordt. Men houdt de volkskaarten beter bij, de kasten
en de stand worden beter verzorgd . Maar ook heeft
de wedstrijd een effect op de promotie van de bijenteelt. Een goed verzorgde stand is een visitekaartje
voor de bijenhouderij en zal zeker bijdragen aan een
goede waardering van de bijenhouderij in het
algemeen. Er wordt bovendien aandacht besteed aan
het bijenhouden in het algemeen. Zo blijkt dater veel
onduidel ij kheid bestaat over de bijenruimte boven de
raten . Aan zulke zaken kan dan de nodige aandacht
door de organisaties worden gegeven.
Voor de verenigingen vormen de wedstrijden een
aanleiding om in de winterperiode, tijdens de bekendmaking van de uitslag van de plaatselij ke keuringen,
ervaringen uit te wisselen of een bijenteelttechnische
onderwerp in een lezing te behandelen . Zo worden de
contacten tussen de leden verstevigd en kan men van
elkaars ervaringen leren.

Wie volgt?
Het zal de lezer duidel ijk zijn geworden dater veel
aantrekkelijke kanten zijn aan een bijenteeltbedrijfswedstrijd: voor de imker, de verenigingen en de bijenhouderij in zijn totaliteit . Is het geen aardig idee om
ook binnen de andere imkerorganisaties een dergelij ke
activiteit op te starten . Over een aantal jaren kunnen
dan de winnaars van de plaatselijke wedstrijden gaan
dingen naar de eer van Nationaal Kampioen .

Waarom bedrijfswedstrijden
Wat is nu het belang van de Bijenteeltbedrijfswedstrijd? In de eerste plaats wordt duidelijk
ervaren dat als een vereniging besluit mee te doen, de
kwaliteit van het bijenhouden in de eerste jaren beter

Bij de foto 's
Links: de bijenstand van A. Chantrel uit Prinsenbeek
Boven: Kampioen lmker mevrouw v.d. Heijden uit St. Hubert.
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door Ko Zoet

Bijen en Phytophthora
Vanwege de te verwachten weersontwikkeling wordt
aarda ppeltelers aangeraden een bespuiting uit te
voeren tegen Phytophthora. In verband met
bijenbezoek op Perzikkruid en andere onkruiden die
zich tussen het gewas kunnen bevinden worden de
te/ers dringend verzocht bij een gecombineerde luisbestrijding de voor bijen niet-giftige middelen Pirimor,
Decis of Zolone te gebruiken '. Einde bericht.

-

142

Dat een dergelijke bericht geving hoogst noodzakelijk
is blijkt telkenjare weer uit de schadeclaims die door
imkers worden inged iend na verlies van vele tienduizenden bijen en zelfs complete bijenvolken nadat
door akkerbouwers een bespuiting tegen deze aardappelziekte was uitg evoerd, waarbij aan het
spuitmiddel een voor bijen giftige, luisdodende stof
was toegevoegd . Door toedoen van het hoofdbestuurs lid van de groep Overijssei-Oost, de heer
Luttikh uis, zullen organisaties die betrokken zijn bij de
voorlichting zoals de Overijsselse Landbouw
Maatschappij, de Algemene lnspectie Dienst en de
Dienst La ndbouw Voorlichting een gerichte actie
starten om het imkerprob leem onder de aandacht van
de boeren te brengen. lmkers kunnen echter ook zelf
hun steentje bijdragen door persoonlijk of in g roepsverband 'de boer' op te gaan en bij de akkerbouwers
aandacht t e vragen voor de gevolgen van een
bespu iting met luisbestrijdingsmiddelen die voor bijen
giftig zijn. De akkerbouwers hebben er geen notie van ,
ald us de heer Luttikhuis, dat de onkruiden door de
bijen worden bevlogen .

Die spannende, ellendige,
heer-lijke zwermmaand
Of we het wil len of niet, deze maand krijgt elke imker
met de zwermneiging van zijn vo lken te maken. We
denken er heel wat van te wet en. De zwermneiging
ont staat in de loop van het voorjaar op het eindpunt
van een st ormachtige ontwikkel ing. Op dat moment
wordt een bepaa lde evenwichtstoestand verbroken .
Hoe moeten we ons dit al les voorstellen? De zwermdrift gaat uit van de werkbijen. De koningin scheidt via
de ka akklieren een feromoon (sig naa lstof) af, dat zich
in het volk verspreid en de zwermneiging onderdrukt.
Aanvankelijk circuleert er zoveel koninginnestof door
het volk dat elke bij haar dagelijkse portie geurstof
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ontvangt en braaf aan het werk blijft, tot meerdere
glorie van het volk. In de loop van het voorjaar worden
er steeds meer bijen geboren zodat er een moment
ontstaat dat niet aile bijen op tijd hun feromoontjes
ontvangen . Het verhaal gaat dan verder met de
mededeling dat er nu zwermdoppen worden aangezet
door de bijen die geen of onvoldoende feromoon
ontvangen . Deze cellen worden nu door de koningin
belegd . En nu ben je geneigd te zeggen, er klopt iets
niet. Stel , u bevindt zich in een groep bijen hunkerend
naar het feromoon van de koningin . Op het moment
dat de koningin de zwermcellen belegt is ze dus in de
nabijheid van de bij en die lijden onder het tekort. Ze
kunnen dat tekort nu mooi aanvullen door Hare
Majesteit met de sprieten te betasten of te belikken .
Er treedt nu echter een andere eigenschap in werking
namelijk, dat als er eenmaal belegde doppen in een
volk aanwezig zijn deze normaal worden verzorgd
zodat er zonder ingrijpen van de imker een zwerm
volgt. Pakken we nu de draad weer op als de oude
koningin via een (kunst)zwerm uit het volk is
verdwenen . In het volk bevinden zich een aantal
gesloten zwermcellen met rijpende koninginnen . Je
zou kunnen zeggen dat het volk in verwachting is. De
eerstgeboren koningin loopt over de raten en laat van
tijd tot tijd een tutend geluid horen, waarbij ze zich
plat tegen de raat drukt. Zonder ons bezig te houden
met de praktische aanpak vragen wij ons af waarom de
koningin tuut. Het boekjesantwoord luidt: 'De koningin
wil er achter komen of er al meerdere koninginnen in
het volk aanwezig zijn' . lneke Visser van de imkervereniging Den Haag e.o . van de VBBN onderging het
aldus . 'Nadat was geconstateerd dater een tutende
moer in het volk liep, werden er doppen gebroken.
Het is een bijzondere ervaring als je meemaakt hoe
zo 'n dier haar eerste stappen in de wereld zet en
vervolgens als je haar in j e hand houdt. Dat je de kiem
van een nieuw volk zo kunt voelen, dat dit zo tastbaar
kan zijn. Net in de wereld gestapt zagen een paar
koninginnen elkaar en ze begonnen er meteen fanatiek
op los te timmeren met een felheid die je van zu lke
jonge dieren niet verwacht. Dat verbaast je als je het
voor de eerste keer ziet' .

Er gebeurt meer in een bijenvolk
Dr. Fletcher heeft in Pretoria fasc inerend onderzoek
gedaan naar hetgeen zich in bijenvolkjes afspeelt
waarin redcellen zijn aangezet. Hij werkte met de Apis
mellifera adansonii Uawel, de killerbee) . De volkjes
bestonden uit circa 3500 bijen met geschikt broed

VAN IMKER TOT I MKER
voor het aanzetten van redcellen en waren gehuisvest
in tweeraams observatiekastjes. In totaal werden er
zeven volkjes gevormd. Sinds 1929 wordt er al door
onderzoekers gesproken over bijzonder bijengedrag
waarvoor men geen verklaring weet. Het betreft
betrillen van gesloten koninginnece llen of de koningin.
De bij die de trilbeweging uitvoert pakt het te betrillen
object met de voorpoten vast en beweegt het achterli-

koningin rustiger wordt. Het betrillen van de rijpe
moeren in de eel kan worden beschouwd als een
uitbreiding van hetzelfde gedrag, het brengt ze tot
rust en ze staken hun pogingen uit te breken . Als pas
uitgelopen koningin ben je snel rijp voor de psychiater .
Aan de ene kant word je heftig betrild om tot rust te
komen en aan de andere kant word je voortdurend
opgepept door de aanwezigheid van rijpe mededing-

chaam in een snel tempo open neer. In vier van de
zeven volkjes uit het onderzoek van Fletcher voerden
de werksters geen trildans uit op gesloten redcellen .
De eerst uitgelopen koninginnen konden ongestoord
aanvallen uitvoeren op de gesloten doppen van haar
zusters. De moeren werden niet betrild tot het
moment waarop aile rivalen uit de weg waren
geruimd. Deze koninginnen tuutten niet. In de andere
drie volkjes betrilden de werksters de gesloten
redcellen. Nadat de eerste koningin was uitgelopen
kree g ze geen kans de overige doppen te benaderen.
Deze koningin tuutte. De overige rijpe koninginnen
werden opgesloten. Opvallend was dat het aantal
trildansen op aile cellen naar een maximum steeg op
het moment dat de eerste koningin rijp was. Het aantal
daalde scherp op het moment dat de eerste vrije
konin gin tuutte, maar steeg naar een nieuwe piek op

sters in de dop. Het tuten kan worden beschouwd als
de (heel effectieve) reactie in deze conflictsituatie.

het moment dat de vrije koningin met een zwerm
afvloog. Tijdens de opwinding van het zwermen
betrilden sommige werksters de nog aanwezige
doppen met toenemende snelheid terwijl andere de
reeds gedeeltelijk geopende redcelle n weer afsloten.
Fletcher kwam tot de conclusie dat zowel de trildans
als het tuten van de koningin een rol spelen in het
gevangen houden in de moerdop van de rijpe
koninginnen. Het betrillen van redcellen met de zich
daarop bevindende werksters beschermden de
doppen tegen aanvallen van de vrijlopende koningin.

Vegers maken? Gebruik
een trechter!
Op de cursus leer je vegers maken . Moer zoeken en
minimaal acht ramen bijen afslaan in een kast, deksel
erop en klaar is Kees, Wim of Marjolein . Zo simpel als
het hier staat, zo lastig kan de praktijk zijn. Het gaat
mij om het afslaan van de ramen met bijen . Wat ik me
van de cursus herinner is het volgende: raampje half in
de kast Iaten hangen, een klap geven op de hand die
het raampje vasthoudt en plok ... de bijen vall en in het
kastje. Helaas, lang niet aile bijen vallen in de kast. Na
afloop van ons handelen lopen veel jonge bijtjes
verdwaasd rond op de grond en worden vervolgens
vertrapt of sterven later van de kou. Terugvliegen is er

Het tuutgedrag ve rklaard
Als een maagdelijke koningin werd betrild terwijl er
tegelijkertijd rijpe koninginnen in de eel gevangen
werden gehouden, dan begon ze te tuten en werd
daarbij soms door de werksters opgejaagd.
Maagdelijke koninginnen die niet werden betrild tuten
niet en bleven rustig in het onderste deel van de
woning. Het gedrag van een pas uitgelopen koningin
wordt in hoge mate bepaald door de behandeling die
ze van de werksters krijgt. In veel gevallen begon een
koningin te tuten terwijl ze werd betrild; dit had tot
gevolg dat de trildans direct werd gestopt en het werd
niet hervat na afloop van de tuuttoon. Als een koningin
al haar rivalen uit de weg heeft geruimd wordt ze
vaker betrild. Het betrillen heeft tot gevolg dat de
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voor hen niet bij. Lang heb ik dit feit als onvermijdelijk
beschouwd. U ook? Of heeft u meteen gedaan wat in
veel praktijkboeken staat vermeld, namelijk een
trechter te maken voor het afslaan van bijen in een
drie- of zesramer.
Da n ku nt u zich, net als ik, verbazen over de
onnozelheid om de werkwijze van de cursus zo lang
vast te houden en niet eerder op eigen benen te
imkeren. Gebruik een trechter en u zult geen bij meer
op de grand zien scharrelen rand het kastje waar u de
veger heeft gemaakt. Bij het werken in de bijen
gebruik ik de trechter omgekeerd neergezet om
tijdens inspectie de ramen in te hangen . (zie schets),
aldus Marten Pool in 'De Westlandse Bezige Bij' van
mei 1989.

1!! Het weer in mei
Tot slot het karakter van het weer gedurende de vijf
laatste meimaanden. Als norm aal geldt een landelijk
gemiddelde aantal uren zon van 200, 52 mm neerslag
en een gemiddelde maximum temperatuur voor het
midden van het land van 17,1 °C.
Jaar Zon
1988 zonnig

(uren) Neerslag(mm) Max.temp. (0 C)
normaal

zeer warm (18,8)

1989 zr. zonnig (330) zeer droog (9) zeer warm (19,4)
1990 zr. zonnig (287) droog

(30) zeer warm (18,8)

1991 zr.somber (153) droog

(31) zeer koud (13,2)

1992 zr. zonnig (285) normaal

zeer warm (21 ,0)

Geraadpleegd
• Fletcher, D.J.C., 1978, Vibration of queen cells by
worker honey bees and its relation to the issue of
swarms with virgin queens, Jou rnal A picultural
Research 17(1): 14
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Regeling vergoeding voor
het plaatsen van
bijenvolken op terreinen
van Staatsbosbeheer
Frans Janssen, commissie Drachtplanten VBBN
Diverse imkers werden de laatste jaren geconfronteerd
met buitensporige stageld-verhogingen voor hun
bijenvolken bij SBB. Om meer inzicht in deze kwesties
te krijgen heeft de VBBN contact gezocht met de
Sectie lngebruikgeving en Juridische Zaken van
Staatsbosbeheer. In goed overleg heeft men ons een
overzicht gestuurd, waarin het beleid t.a .v. de zgn.
gebruiksovereenkomsten, waaronder het plaatsen van
bijenvolken valt, wordt toegelicht. De letterlijke tekst
op pag. 8 ad b luidt als volgt:
Bij de per briefwisseling tot stand gekomen
gebruiksovereenkomsten welke overeenkomsten
naar hun aard slechts een kortlopend karakter
dragen , wordt in het algemeen geen gebruiksvergoeding gevraagd. lndien echter de wederpartij
inkomsten ontvangt welke direct verband houden
met net evenement waarvoor de toestemming is
gegeven, dient een billijke vergoeding te worden
bedongen. Het staat net regiohoofd vrij geen
verg oeding te vragen indien er geen in komsten of
slechts een laag bedrag aan inkomsten wordt
verkregen (bijvoorbeeld bij de hobby-imker) . Ook
kan een gebruiksvergoeding achterwege blijven
indien de activiteit waar toestemming voor verleend
wordt voor Staatsbosbeheer van belang is.
De aangehaalde tekst is volkomen duidelijk, waar het
de hobby-imker (95 %) betreft. Voor imkers die met
grote aantallen volken plaatsing wensen op SBBterreinen, zullen andere normen gelden. Door
vroegtijdig overleg te plegen met de terreinbeheerders, c.q . regiohoofden over te plaatsen aantallen
volken of reductie hiervan, want ook hier geldt
'overdaad schaadt', zullen veelal problemen als
geschetst in de aanvang van dit artikel kunnen worden
voorkomen .
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Met bijen naar het Duitse

koolzaad Ievert risico•s op
H. van Schuppen, Rijksbijenteeltconsulent
Als gevolg van de afname van de koolzaaddracht in de
Flevopolders is door enkele imkers de vraag gesteld
aan welke voorwaarden hun volken moeten voldoen
om af te kunnen reizen naar het koo lzaad in Duitsland .
Hoewel het uitkijken naar nieuwe drachtgebieden een
goede zaak is, brengt deze ontwikkeling toch enige
zorgen met zich mee met name ten aanzien van de
insleep van bijenziekten . Het is dan ook noodzakelijk
dat de imkers op de hoogte zij n van de volgende
aspecten .

Risico 's
Welke risico's lopen de bijen wanneer een imker met
zijn volken naar een drachtgebied in Duitsland reist.
De risico's houden hoofdzakelijk verband met het
voorkomen van Amerikaans Vuilbroed en het verschil
in de aan pak van de bestrijding. Duitsland heeft in
1992 meld ing gemaakt van 227 uitbraken. Ongeveer
70 daarvan waren gelegen in deelstaten langs onze
oostgrens. In Nederland is de bestrij ding gericht op
het uitroeien van de ziekte. Besmette volken en van
besmetting verdachte volken worden vernietigd. Dit
geldt ook voor de woning en aile besmette materialen.
In Duitsland wordt aileen het besmette volk vernietigd,
de raten en kast geflambeerd. De verdachte volken op
de stand worden behandeld met medicij nen . Het
gevolg hiervan is dat bij deze volken de ziekte niet
meer zal uitbreken, hoewel de sporen in het volk
aanwezig kunnen zijn. Niet met medicijnen
behandelde volken kunnen op deze manier toch
besmet worden met sporen van Amerikaans Vuilbroed,
in geval deze in contact komen met bijen uit
behandelde volken. Bij terugkeer in Nederland zal aan
de volken, die op deze man ier besmet zijn geraakt,
zelf niets te zien zijn. De eerste verschij nselen zullen
pas optreden in het volgende seizoen of daarna .
Teneinde de Nederlandse imkerij te beschermen
tegen het inslepen van bijenziekten is de Bijenwet in
1947 tot stand gekomen .

De Bijenwet
Het doel van deze wet is de wering en bestrijding van
besmettel ijke bijenziekten . Met het aspect weren

wordt dan ook bedoeld het buiten onze landsgrenzen
houden van besmettelijke bijenziekten zoals
Amerikaans en Europees Vuilbroed . Maa r ook ziekten
als Varroa en Nosema willen we niet importeren,
ofschoon deze in heel Nederland voorkomen. Op
grond van de Bijenwet is de invoer van bijen, raten en
gebruikte bijenwoningen verboden . Van dit invoerverbod kan al dan niet onder voorwaarden een
ontheffing verleend worden door de
Rijksbijentee ltconsulent. Een verzoek hiertoe moet
schriftelijk worden ingediend bij de Veterinaire Dienst,
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. In dit verzoek
moet de imker het aantal volken, de plaats van grensoverschrijding en eindbestemming aangeven en
globaal de datum van invoer en het land van waaruit
wordt ingevoerd.

Procedures
1. Uitvoer. Voordat de imker naar Du itsland af kan
reizen krijgt hij te maken met de Du itse wetgeving .
Net als Nederland is het beleid in Duitsland gericht op

Spelregels bij het reizen naar
het koolzaad in Duitsland
Naar Duitsland
1. Haa l een gezondheidscertificaat bij de Rijksdienst
voor Keuring van Vee en Vlees (RW), telefoon 070-

3611874/3611875.
2. Zend dit certificaat aan een bevoegde instantie
in Duitsland .
3. Vervoer de bijen pas uit Duitsland als
toestemming is verkregen .

Terug naar Nederland
1. Vraag een gezondheidscertificaat aan bij een
bevoegde instantie in Duitsland. Bijen moeten vrij
zijn van Amerikaans en Europees Vui lbroed, Varroa
en Nosema.
2. Me lden aan de RW dat de volken terug zijn.
3. Controle van de volken door de RW
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het weren van bijenziekten. In Duitsland moet daarom
bij de bevoegde auto rite it van het Bundesland

waarheen men wil, informeren of er regels gesteld zijn
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voor het invoeren van volken vanuit Nederland. Het
inwinnen van de informatie moet door de imker zelf
gebeuren. In het algemeen zal de Duitse autoriteit een
ontheffing verlenen waarin de invoervoorwaarden zijn
opgenomen . In bijna aile gevallen za l de Duitse
autoriteit een verklaring (gezondheidscertificaat) van
de bijen willen inzien waarin de gevraagde eisen staan
aangegeven. NB: Per Bundesland komen verschillen in
eisen voor. Als uw bijen aan de gestelde eisen voldoen
kan door de Nederlandse bevoegde autoriteit een
dergelijk certificaat worden afgegeven . In Nede rland
wordt het afgeven van een certificaat verzorgd door
de RW (Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees) .
Hiertoe moet de imker zich wenden tot de Centrale
RW in Den Haag , tel. 070-3611874 of 3611875. Aan
het afgeven van een certificaat zijn kosten verbonden .
De RW kan u hierover nader inl ichten . Als dit geregeld
is komt het wederinvoeren naar Nederland aan bod .

Bijenvolkenop de heide
bij Nunspeet
De gezamelijke bijenverenigingen in de Gemeente
Nunspeet hebben in onderling overleg met
Gemeente en Staatsbosbeheer, het toezicht en de
verant woording over het plaatsen van bijenvolken
op heidevelden binnen de Gemeente Nunspeet.
Voor inlichtingen of aanvragen van vergunningen is
de heer M. Bonestroo aangesteld .
Aanvragen vergunningen schriftelijk of telefonisch
v66r 10.00 uur en na 20.00 uur, niet op zondag .
M. Bonestroo, Hulstweg 7, 8072 EE Nunspeet, tel .

03412-53990.

2. lnvoer. Voor het invoeren in Nederland geldt
eenzelfde procedure. Aan iedere imker die schrifte lijk
een ontheffing aanvraagt kan deze in het algemeen
verleend worden . In de ontheffing staan de invoervoorwaarden . De belangrijkste voorwaarden zijn het
tonen van een gezondheidscertificaat afgegeven door
de Duitse bevoegde autoriteit. In dit certificaat moet
verklaard worden dat de bijen vrij zijn van een aantal
ziekten , o .a. Amerikaans en Europees Vuilbroed,
Varroa, Nosema etc. Tevens moet verklaard worden
dat in een gebied van tien kilometer random de
standplaats van bijen geen Amerikaans Vuilbroed is
vastgesteld. Een andere voorwaarde is dat na
binnenkomst in Nederland, dit geme ld moet worden
bij de RW, zodat controle op de volken en het
gezondheidscertificaat kan plaatsvinden. lndien bij
controle blijkt dat het certificaat niet voldoet aan de
invoervoorwaarden, wordt geacht dat de ontheffing
niet is verleend. In dat geval is er sprake van illegale
invoer. De imker loopt hierbij het risico dat de bijen
inclusief de waning in beslag worden genomen en op
kosten van de eigenaar vernietigd . NB : Opgemerkt
moet worden dat 1993 het laatste jaar is waarin bovengenoemde procedure van kracht is. Als gevolg van het
tot stand komen van een EEG zonder binnengrenzen,
zal dit na 1 januari 1994 veranderen . Er gaan dan

andere spelregels gelden . Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat zal nadere informatie in Bijen worden
gepubliceerd.
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In- en verkoop van :
Nederlandse honing, propolis, ruwe en
gesmolten bijenwas (eventueel kunstraat
retour) en vele andere imkersprodukten.
Wij verkopen ook nieuwe en gebruikte
bijen kasten en -korven.
Tevens zijn wij uw leverancier voor uw
jaarmarkten en braderieen van uw vereniging .
Vraag en vergelijk onze prijzen .
W ij zijn ook aanwezig op vele bijenmarkten .

TECHNIEK

De areometer: even
simpel als doelmatig
M .J. L.M. Hal/mans, commissie Hon ing va n de VBBN
De be pal ing van het watergehalte van de honing is
belangrijk. Het is dus zaak dat iedere imker dat zelf
kan doen. Hij of zij is immers de eerste kwaliteitsbewaker . Het moet niet zo zijn dat de imker pas bij
controle door de Keu ringsdienst van Waren hoort hoe
het met het vochtgehalte gesteld is . Is het vochtgehalt e in honing te hoog, dan mag j e deze honing niet
verkopen. Het verwij deren van water uit reeds
gesl ingerde honing is zeer moeilijk. Daarom is het
raadzaam om na het slingeren van "een steekproef van
raten " eerst het watergehalte te bepalen. Is dat te
hoog dan ga je niet verder met slingeren maar laat je
de bijen eerst het karwei afmaken . Daar een handrefract ometer (f 450,- tot /500,-) niet binnen de
mogelijkheden van iedere imker ligt, de volgende tip:
er zijn areomet ers waarmee het watergehalte in
honing gemeten kan worden . Dit apparaatje is een
dun g lazen buisje waarbij aan een zijde een verdikking
zit met wat loodbolletjes. Hoe werk je met deze
areometer? Neem een monster honing (een
honingg las tot de vulrand gevuld) en roer dit
voorzichtig door. Dompel dan de areometer precies in
het midden van de hon ing tot bijna aan de schaalverdeling (hierd oor wordt de t ijdsduu r van de meting
korter) . Dan 30 seconden wachten , zodat de meter in
balans raakt (werkt op soortel ijke massa) en de juiste
waa rde op de schaalverdeling, horizontaal op
oog hoogte, afl ezen. Is de honing wei vloeibaar maar
heeft deze een t ijdje gestaan en is dus 'dik-vloeibaar'
(niet gekrista lliseerd ! Je mag nooit kristallen zien als je
deze meter gebruikt!) dan moet je 1,5 uur wachten.
O ok hoe ko uder (= dikker) de hon ing is, hoe Ianger de
areometer nod ig heeft om in balans te komen . Bij
koud e honi ng is het goed de areometer 's avonds in
het glas te plaatsen en pas 's morgens het meetresult aa t af te lezen. ledereen kan dan aflezen of de honing
vee! (= meer dan 18 %) water bevat of dater geen
gevaar voo r gisting meer is. Vo lgens het Honingbeslu it
van 1978 is de toeg esta ne hoeveelheid water in
honing 21 % (he id e- en klaverhoning 23 %). Honing
gist pas helemaa l niet meer bij een watergehal t e van
17 %. Omdat je bij 18% ook al honing hebt die
na uwelijks nog g ist, heeft men op de areo met er de

rode streep bij 18 % gep laatst. Bij deze areometer zit
een temperatuurcorrectietabel. Deze dient om
afwijkingen die ontstaan door bij een temperatuur
hager of lage r dan 20°( te met en , te corrigeren . Daar
echter op de areometer op 0,5 % nauwkeurig
afgelezen wordt, heeft deze correctie tot twee
decimalen niet vee ! zin. Onlangs vergeleek ik de
zuiverheid van de areometer met die van de refractometer (d .w.z. met hon ing waarvan de Keuringsdienst
van Waren te Nijmegen het watergehalte refractometrisch bepaalde) . De zuiverheid van de areometer was
daarbij verbluffend. Concluderend mogen we dus
zeggen dat we hier met een betaalbare watermeter
voor honing te maken hebben (a reometers voor
accuzuur evenals die uit de zuivelindustrie enz., zijn
natuurlijk voor honing ongeschikt!) . Een complete set
bestaant uit: een areometer voor honing, een
areometer voor suikerop lossingen (nuttig bij het
voeren van de bijen). een thermometer, twee
temperatuur-correctietabellen (voor iedere areometer
een), een gebruiksaanwijzing. Dit setje kost incl.
invoerrechten en andere bijkomende kosten (o.a.
porto) f 99,-. U kunt uw bestell ing plaatsen bij: Het
Bijenhuis, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen . Tel.
08370-22733. U kunt in de toekomst dus zelf op een
zeer eenvoudige wijze het vochtgeha lte van uw honing
bepalen .

adve r tent i es

Voor koninginnen van gegarandeerde
kwal it eit nog steeds de enige .
Al leenvertegenwoordiger Buckfast:
M . van de r Zee St. Philipsland
Telefoon 01677 - 2522
IMKERSBENODIGDHEDEN
Sinds 1977 het adr es in
West-Brabant

Doelstraat 2
4707 RD Roo endaa l
Telefoon 0 1650- 39 12

Stoop
Gcopend:
Vrij dng 17.00-21.00 uur
Zaterdag 09.00- 17.00 uur

of nn telefonische afsprank.
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'De bij en wij'
In het Natuurmuseum te Enschede is tot 20 juni 1993
de tentoonstelling 'De bij en wij' te zien. De tentoonstelling werd op vrijdag 12 maart, na een inleiding van
VBBN-voorzitter Vunderink, geopend door wethouder
Schippers van Onderwijs en Milieuzaken. De tentoonstelling kwam tot stand door intensieve samenwerking
tussen de Educatieve Dienst van het Museum, de
Milieudienst van de gemeente Enschede en de subveren iging Enschede van de VBBN . Er is onder andere
gebruik gemaakt van een reizende expositie, samengesteld door het Milieu Educatiecentrum Eindhoven.

Vliesvleugeligen

-

148 Op de tentoonstelling is onder meer een mooie
collectie (geprepareerde) vliesvleugeligen, waartoe de
bijen en hommels behoren, te zien. Op heldere wijze
wordt het wonen, de werkverdeling en het gedrag van
de honingbij aan de hand van talloze afbeeldingen en
modellen uitgelegd. Met behulp van een computer
kan men kennis maken met de 'bijendans'. Door
middel hiervan geven de bijen elkaar informatie door
over voedselbronnen. Natuurlijk komt ook het houden
van bijen, de imkerij, in de tentoonstelling aan de
orde. Verschillende bijenkorven en bijenkasten en
imkergereedschappen zoals rookapparaten, honingslingers, honingpersen, e.d. zijn op de tentoonstelling
te zien .

Onderwijs
Vanuit het onderwijs is vee\ belangstelling voor het
project. Vee\ schoolgroepen hebben zich reeds
opgegeven voor een bezoek aan de tentoonstelling . In
aansluiting op de tentoonstelling organiseren de
Milieud ienst en de Bijenvereniging in het Ledeboerpark speciale 'bijenlessen' voor het onderwijs. Hier zal
in de praktijk het een en ander over bijenteelt en
imkerij worden gedemonstreerd . In het Ledeboerpark
is ook een tu in met voedselplanten, de zogenaamde
'drachtplanten' ingericht. Voor het onderwijs is door
de deelnemende organisaties een informatieboek over
de honingbij samengesteld . Daarnaast is, speciaal voor
onderwijskrachten, een boek met lessuggesties
gemaakt. Het boek is ook voor bezoekers verkrijgbaar.

Meer informatie
Wie meer over de honingbij en de imkerij wil weten,
moet de tentoonstelling beslist komen bekijken!
Het bezoekadres is: Natuurmuseum Enschede,
M.A. de Ruyterlaan 2 (3 min. vanaf het NS-station) te
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Enschede. Tel. 053-323409 . De openingstijden zijn: di.
tim za. 10.00-17.00 uur, zo. 13.00-17.00 uur, maandag
gesloten, de entree is voor kinderen tot 16 jaar f 1,-,
voor volwassenen f 2,50, voor 65+ f 1,-.

Open Dag bijenteelt
Ab Kuypers, subvereniging VBBN Oostelijk Flevoland
De bijenhoudersvereniging "Oost Flevoland"
organiseert ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
een Open Dag op zondag 20 juni. In het landelijk
bekende "Natuurpark Lelystad" is een prachtige
lokatie gevonden, waar behalve een verenigingsmarkt
met stands van allerlei natuurverenigingen en de bijenhoudersvereniging zelf, tevens verschillende activiteiten zullen plaatsvinden.
In grote lijnen ziet het programma er zeer gevarieerd
uit. Er zullen demonstraties bijenhouden gegeven
worden in een 'veilige' bijenstal.
Over het aangrenzende meer zullen boottochtjes
worden georganiseerd.
Door het park zullen onder Ieiding van natuurgidsen
enkele rondleidingen worden verzorgd.
In het restaurant worden doorlopend dia- en filmvoorstellingen gegeven.
Bovendien bestaat uiteraard de gelegenheid het park
verder op eigen houtje te bezichtigen . Op zich al de
moeite waard om eens naar Lelystad te komen. In het
park zijn verschillende bijzondere dieren gehuisvest.
De in het park gevestigde pre-historische nederzetting
zal de gehele dag open staan voor publiek. Tevens
zullen daar gidsen aanwezig zijn om belangstellenden
rond te leiden .
Deze dag, die in samenwerking met het Natuurpark
wordt georganiseerd, begint om 11 .00 uur en zal
duren tot ca. 17.00 uur. De toegang is gratis. Het
Natuurpa rk is gemakkelijk te vinden via de alom
aanwezige bewijzeringen .
In het centrum van Lelystad wordt tegelijkertijd met
deze Open Dag een 'old-timerdag' georganiseerd,
zodat men zich in feite de gehele dag in Flevolands
hoofdstad zou kunnen vermaken. Op de lokatie in het
Natuurpark, waar de verenigingsmarkt en de demonstraties gegeven worden is een goed voorziene
horecagelegenheid aanwezig. Verenigingsmarkt en
bijenstand worden als het ware daar random heen
gebouwd. We hopen deze dag vee\ imkers uit heel
Nederland in Lelystad te mogen begroeten .
Voor meer informatie kunt u bellen met Ab Kuypers,
03200-43734.

KORTE BERICHTEN

Stichting station voor

Carnicateelt
M. Bijnen

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen

3, 5962 AR Horst04709-82397. O ok het bestel len van

met M . Bijnen, Danielweg
Melderslo. Tel.

koninginnen of volkjes en het aanmelden van bevruchtingsvolkjes kunt u, liefst schriftelijk met vermelding
van volledig adres en te lefoonnummer, bij hem doen.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, kunnen ook dit
jaar weer Carnicakoninginnen van Schiermonnikoog
besteld worden. De prijs is weer f 30,- per kon ing in en
dit bedrag moet op gironummer 28 .59.193 t .n.v.
St ichting Station voor Carnicateelt te Harlingen
worden overgemaakt. De aflevering is weer ± half juli

G.J.J. Luttikhuis, commissie Onderwijs VBBN
In een van de vorige uitgaven van Bijen werd de cursus

en zal op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. In het
verleden is vaak gevraagd om een volkje, bijvoorbeeld
een 3-ramer, met een jonge, bevruchte koningin t e
kunnen kopen . Aan deze wens willen wij dit jaar graag
voldoen, maar wij hopen dat u er begrip voor zult
hebben dat dit slechts in beperkte mate kan . De prijs
moet dan f 125,- bedragen inclusief het kastje maar
exclusief de afleveringskosten.

'Kennis honingbewerking' aangekondigd, die bij
voldoende belangstell ing dit voorjaar zou kunnen
doorgaan. Een dergel ijke specia le cursus die een
landelijk of regionaal karakter draagt, wordt doo r de
commissie Onderwijs in samenwerking met de
commissie Honing georganiseerd. De personen die
zich tot nu toe gemeld hebben, won en echter te
verspreid om een plaats voor de cu rsus vast te ste llen.

Het inzenden van volkjes, om de koning in op
Schiermonnikoog te Iaten bevruchten, moet tijdig
aangemeld worden omdat het vervoer per boot en per
vrachtwagen van de steiger naar het bevruchtingsstat ion op tijd gerege ld moet worden . U dient er
rekening mee te houden dat in de weekeinden geen
vracht wordt aangenomen door de vervoerder.
De kastjes moeten aan een aantal voorwaarden
vo ldoen om geplaatst te worden:
• Er moet een koningin in zitten, en geen doppen
i.v.m. eventuee l zwermen op Schiermonnikoog .
• De kastjes moeten solide zijn en voorzien van
voldoende ventilatieopeningen, afgedicht met
metaa lgaas, geen kunststof.
• Aa n de binnenzijde van de vliegopening moet een
stevig bevestigd darrerooster zitten (opening 5 mm) .
• Het dekse l en de wervel voor de vliegopening
moeten goed vastgeschroefd zijn , echter zodanig dat
de wervel voor de vliegopening op Schiermonnikoog
goed t e openen is. Bij Kirchhainers kan het deksel en
de wervel met watervast plakband worden
vastgemaakt.
• Op elk kastje moet goed leesbaar naam, volledig
ad res en telefoonnummer van de eigenaar watervast
zijn aangebracht.
• Voldoende voer in de kastjes.
• In elk kastje moet ongeveer een vierde dee! van een
Apistanstrip zijn aangebracht i.v.m . eventuele
varroamijtbesmetting .

Nog cursisten gezocht

Aangezien de aanmelding nog slechts voorlopig is, is
het te verwachten dat men nog 'afhaakt' als blij kt dat
de cursusplaat s te vee ! reistijd gaat kosten . Toch vindt
de commissie Onderwijs dat deze cursus brood- en
'honing'- nod ig is en ook doorgang moet vinden om
aan de wens van verschillende imkers te voldoen.
Voorwaarde is dan we i dater voldoende belangstel ling
voor bestaat. Vermoedelijk kan dan in het najaar,
ergens in den Iande, waar de meeste interesse blijkt te
bestaan, de cu rsus doorgaan.
De aanmelding gesch iedt bij het secretariaat van de
VBBN, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen . Voor
in lichtingen kunt u bel len: 05410-13649. Degen en die
zich reeds gemeld hebben , hoeven dit niet opn ieuw te
doen. Zij ontvangen t.z.t. r>ader bericht.

Bijen in de Bijbel
Wist u dat er in de Bijbel negenenvijftig citaten
voorkomen, waarin wordt gesproken over hon ing en
bijen?
De heer S.E. van Berkum uit Schijndel bracht ons
hiervan op de hoogte.
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hierop naderc informatie. Daarbij wees hij er onder meer

op dat de tekorten van het proelbedrijf voor een belangrijk

dee! worden gefinnncierd door de overheid. Het bedrijfsleven draagt in hel tekort bij met een bedrag van
150.000.-, wanrvan f 100.000,- door de tuinbouw en de
fruitteeelt en f 50.000,- door de bijenhouderij. Naar

I

ahth
lmkersbond van de ABTB

]aarvergadering ABTB-imkers
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De jaarvergaderi ng 1993 van de lmkersbond ABTB werd
traditiegetrouw gehouden op de eerste znterd ag van de
maand maart. Dit keer was Doetinchem aan de beurt. waar
gastvrijheid werd genoten in de Middelbare Agrarische
School. De voorzitter, de heer G. Hollander leidde de
vergadering en heette in zijn openingswoord de vertegenwoordigers van vrijwel ai le 23 afdelingen van de bond
welkom, alsmede de vertegenwoordigers van organisaties
en instellingen waarmee de bond relatie onderhoudt.
zoals de Brabamse en Limburgse bonden van
Bijenhouders. de VBB . de Honingzemerij en
Ambrosiushoeve. De voorzitter sprak er zijn voldoening
over uit dat de samenwerking in de Nederlandse bijenhouderij voortreffelijk verloopt, waarbij hij onder meer
wees op de goede comacten in he! verband van het
Landbouwschap. de Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij en
de uitgifte van het gezamelijk maandblad. De heer
Hollander was erkentelijk voor de activ iteiten van vee!
afdelingen waardoor oak een groei van her ledental
mogelijk werd. Minder succesvol was. althans wat de
dee! name betreft, het verloop van een studiedag voor
ziektenbestrijding. Ter vergadering bleek dat mogelijk een
administratieve onvolkomenheid aanleiding was voor een
kleinere deelname dan de organisatoren hadden verwacht.

Jaarstukken
a vast telling van de notulen van de Algemene
Yergadering vorigjaar gehouden in Zenderen, waren de
jaarstukken over 1992 aan de orde en de begroting voor
1994. Het jaarver lag van de secretaris. de heer
G . Selman, kreeg de inst.emming van de vergadering,
evenals het door hem nad r toegelichte finaniceel verslag
over 1992 dat werd afges loten met een batig saldo van
ruim f 1.1 00.-. Bij de behandeling van de balans per 31
december 1992 werd er op gewezen dar de algemene
re erve van de bond is toegenomen met een bedrag van
f 16.520.00 tot ruim f 26.000.00 doordat de zogenaamde
' uikerreserve' , die uitstond bij de Honingzemerij in eigen
beheer is genomen. De door het bestuur voorgestelde
begroting voor 1994 werd door de vergadering
ongewijzigd vastgesteld. Hierin is opgenomen een bondscontributie, inclusief het maandblad van .f 30.- per lid en
een bijdrage van f 5.- per lid ten behoeve van de financiering van Ambrosiushoeve. Dit laatste punt gaf aanleiding
tot enige kritische opmerkingen en vragen uit de
vergadcring. De gevraagd gaf de heer De Ruijler, die a is
directeur van Ambrosiusho ve de vergadering bijwoonde,
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aan leiding hiervan werd opgemerkt dat een bed rag van
5.- per lid wei duidelijk binnen de grenzen van de
bobbysfeer blijft. Met algemene stemmen werd besloten
tot goedkeuring van de voorgestclde financiele bijdrage in
de kosten van onderzoek op de Ambrosiushoeve.

f

Bestu u rsverkiezing
Van het bestuur waren aftredend de heer H. Heins, die met
algemene stem men werd herkozen en de heer
ir. A. Schopman. Deze stelde zich niet herkiesbaar en in
zijn plaats werd e eneens met algemene stemmen de heer
B. Pots te Oldenzaal gekozen.

Honingzemerij
Over de gang van zaken in de Honingzemerij werd de
vergadering nader gei'nformeerd door de directeur, de heer
drs. J. Sweere. Deze wees er op dat de marges in de
honingafzet terk onder druk staan en het daardoor
moeilijker wordt om de omzet en de bedrijfsresultaten te
handhaven. Een factor van betekeni ' daarbij is dat de prijs
van honing op de wereldrnarkl niet onaanzienlijk is
gedaald. Ondanks de gegeven situatie zal vermoedelijk het
fina.ncieel resultant van de Honingzemerij voor 1992
gunstiger zijn dan het resultaat over het voorafgaande jaar.
Om ook voor de toekomst redelijke resultaten te kunnen
bewerkst.elligen waren maatregelen in de personele sfeer
niet te vennijden. Mede daardoor is besloten om met
ingang van I januari 1993 de winkel aileen open te stellen
in de namiddag van 13.00-16.00 uur. Met berrekking tot
de suikerprijs voor 1993 deelde de heer Sweere mee dat
deze vermoedelijk zal liggen russen f I .80 en f I ,85 per
kg. te leveren in zakken van 25 kg. De verzekeringspremie
voor uitkering van chade aan bijenvolken blijft
gehandhaafu op f 0,40 per volk, mits deze premie eens
per jaar wordt betaald tcgelijk met de suikerrekening.

Bijenweide
De heer Heemsbergen. medewerker van de Adviesgroep
Yegetatiebeheer van het !KC-NBLF. gaf aan de hand van
kleurendia's een beeld van de verbeteringen die zijn waar
te nemen in de flora van wegbermen, spoordijken en
slootkanten. Hij wees daarbij op her baanbrekend werk dat
in deze is verricht. door prof. Zonderwijk die een aantal
jaren hoogleraar was aan de Landbouw Universiteit
Wageningen. Deze heeft er zich ook steeds bijzonder voor
ingezet om de betekenis en het nut van bijen aan te tonen
bij het Ministerie van Landbouw, Yisserij en Natuurbeheer. Het effect van deze inzet werd door de dia'. en de
toelichting daarbij op verhelderende wijze door de heer
Heemsbergen aangetoond. De vergadering stelde met
genoegen vast dater flinke vorderingen zijn gemaakt in
het streven naar meer aandacht voor de bijenweide maar
dater nag steeds vee! te verbeteren vall. Blijvende
aandacht is geboden, waarbij vee! overleg op nationaal en
regionaal niveau van belang is. Maar zeker van niet
minder betekenis is dat oak plaatselijk de bijenhouders
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ac ti ef zijn als het gaat om verbetering van de drachtmogelijkheden. Voor de afdelingen is dit ee n blijvend
aandachtspunt. zo ·telde de voorzitter vast in zijn
dankwoord a-tn de hcer Heernsbergen.
Rondvmag
Van de rond raag were! ruim gebruik gemaakt door niet
aileen vragen te stellen maar ook op een aantal zaken de
aandacht te vestigen. Zo werd er op gewezen dar bij
Staatsbosbehecr meer begrip valtte co nstateren voor het
nllt va n bijen , hetgee n onder meer ook rot uiting komt in
het aanp lanten van een vijftal nieuwe soonen Robini a. De
verwachti ng is dat in de IJsselmeerpoJders nog maximaal
vier jaar kool zaad geteeld zal worden op nieuw-ontgonnen
gro nde n in beheer bij de directie. Aandac ht were! gev raagd
voor de betekeni s van onderwijs. voorlichting en
onderzoe k ten behoeve van de bijenhouderij. Gevraagd
> ere! naar een beter functi oneren van de meldpunte n voor
ziekten en spuitschade. Gewezen werd op de wense n die
som kli nken om te komen tot een organ isatie voor aile
bijcnhouders; cen wen: voora l ingegeven door ec n
verlangen naar een sterkere onderhande lingsposi ti e bij het
behartigen van belangen van de imkers. Door de voo rziuer
en door o.a. de heer J. Cari-. die sprak n::unens de zusterorga ni satie , werd opgem rkt clat de huidi ge organisatiestructuur met ee n een hcid in versc heidenhe id een sterke
positie mogelijk maakt in het gezamenlijk optrede n naar
buiten. maar ook door samen te doen wa t beter kan dan
e lk afzonderlijk, zoals bij oorbee ld het maandbl ad.
Zolang ni et duide lijk is dat een bond daaraan iets kan
toevoege n verdien t de huidige organisati estTuctuur de
voorkeur, zo was het algcmeen gevoel van de vergadering.
Met deze conc lusie kon voorzi tter Ho llander een zee r
geslaagde en geanimeerde vergaderi ng afs luiten met een
woord va n dank aan ieder die daaman een bijdrage heeft
geleverd.

• De Werkgroep Drachtp lnnten zallid worden gemaakt
van de Swdiekring Jnse ktenbestuiving i.o.
• De cursus Bije nteelt voor gevorderden Roermond is
inmiddels met 16 cursisten va n start gegaa n.
• Nog steeds kunnen !eden van de Bond va n [mkcrs die
interesse hebben in het vo lgen van ee n cur us Bijenteelt
voor beginners, Bijenteelt voor gevorderden of een cm·sus
Drachtplanten zich aanmelden bij het secretariaat. tel.
04750-81777 . Zodoende zijn aile aanmeldingen op een
centraal punt geregistreerd .
• De bijeenko m. t met de bijentecltleraren vindt plaats op
dinsdag 6 april a.s.
• De aansprakelijkheidsverzekering bedrijven is inmi dde ls
ufgesloten, maar de po lis is nog nie t ont ange n. Zodra
deze binnen is zu llen de a fd elings-. regio- en
Werkgroepbest ure n hierover ge'lnformeerd 'Norden.
• Besloten wordt ove r re gaan tot de uitgifte van een
Verenigi ngsboek zoals clit ook door de Bijenhoudersbond
van de NCB gehanteerd wordt. E r zal een concept
opgesteld worden waarnu d it voorgelegd zal worden aan
het bestuur en de a fcle lingen.
• Bes loten is om weer over te gaan tot verzend ing van
formulieren aa n afdelingen om te kornen tot jaarverslagen.
Het bestuur acht het belangrijk om te weten water op
afde lingsniveau ge beurt.

Bond van bijenhouders van de NCB

Studieavond reisgroep Bavel
jan Geerts, voorzitter bijengilde St. Ambrosius te Breda

Bond van imkers van de LLTB

Uit het hoofdbestuur
Karin Ridderbeks
De volgende onderwerpen zijn tijden de vergade ring van
her Hoo fdbestuur van de Bond van lmkers van deLL TB.
gehouden op maandag 15 maart 1993 ter sprake gekomen:
• De geplande Algemene Vergadering op 27 novembe r
a.s. zal in regensrelling tot eerdere berichten plaatsv inden
in cafe/re. taurant De Postkoers te Horn.
• D federatievergaderi ng ( vergaderi ng tussen de
lmkersbonden LLTB. NCB en ABTB) is inmiddels
vas tgesteld op 17 apri I a.s.

Op vrijclag 19 maartjl. orga niseerde onze reisgroep ee n
film avoncl in het ge mee nschap huis De Ki evits laar in
Effen. Ook de !eden van de kring de Baroni e waren
we lkom. Door oms tancli gheden waren we gedwo ngen va n
Teteringen (organi serende verenig ing) uit te wijken naar
de Ki evitslaar, waar we overigens geen spijt van behoeven
te hebben. gezien de geweldi ge opkomst. Voor een vo lle
zaa l ga f Jos Nuytemans an het Bijengilde uit Kalmhout
(Belgie) op de van he m bekende mani er, deskundige
uitleg en toelichting. Ook de loterij , waarvoor de prijzen
grotendeels waren bijeen gebrac ht door onze !eden, wercl
een succes. De opbrengst erva n (en de sub sidie an de
Bijenhouder bond) was groot genoeg om de toch niet
geringe kosten va n deze avo nd te dekken . Het batig saldo
word t afgedragen aan de kas va n de reisgroep. Onze
reisgroep is in het verre verleden opgerich t door de
veren iging Bavel. Jaa rlijks reizen gem icldeld 80 imkers
va n onze groep gezame nlijk naar de Flevopolclers. Omclat
de koo lzaadvelden gaan verdwij nen zulle n we de fijne
contacten in de toekom t erg mis. n. We zull en allen ons
uirerste best moeten doen 0~1 de groep bij elkaar te
houden. Nude honingopbrengsten afnemen. zullen we
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meer aandacht moeten , chen ken aan het winnen van
neve nprodukten. zoa ls koninginnegelei , propoli s en
stuifmeel waar steeds meer vraag oaar komt.

Van de Bestuurstafel
}. Beekman, secrelaris

-

152

De bondsvergadering vond plaats op 4 ma art 1993 ten
kant ore NCB te Tilburg. Aan de orde is o.a. geweest:
Als hoofdpunt de Algemene Vergadering d.d. 3 april 1993
in de MAS te Bo. te l, met de vo lge nde o nderwerpen:
• Rekening 1992 +de balans. Het bestuur kon zich hi erin
vinden en ging met de reken ing en baJan akkoord.
• Begrotin g 1993/1994. Het bestuur was van meni ng dat
de .f 2,50 die betaald word tuit de bestemm ingsreserve
(was suikerreserve) bij de inkomsten moesten worden
opgeteld. wat ee n positief saldo opleverde. Betekent we i
dat het aJdo van de bestemmin gs reserve gaat afnemen.
De I 2,50 die hi er aan de orde is wordt toegevoegd a an de
f 2.50 die de imker betaalt voor onderzoek op de
Ambrosiushoeve, du s totaal f 5.- per imker. De voorgeste lde contributieverhoging voo r 1994 door de secretaris is
door het bestuur niet overgenomen. wel di enen de verenigingen rekening te houden met e n co ntributieverhogi ng
in 1995. Aan gegeven client te worden dat aan de oorspronkelijk e beg roting e.e.a. gewijzigd en bijgeste ld is i.v.m.
andere opzet secretariaat. wegva llen studi edag e.d .
• Vereni gingsvoorstellen en het pre-advi es hierop. Het
voo rstel van de kJ·ing Z. O.-Brabant onderscheidingen uit
te rei ken bij 25, 40, -o en 60 jaar lidmaatschap i.p.v. 25,
40 en 60 jaar li dmaatsc hap, is doo r het bestuur
overgenomen en in een pre-advies opgenomen.
• Voorste ll St. Amb rosi us Udenhout.
De algemene vergadering va n de Bond va n Bijenhouders
niet Iaten begi nnen met een Eucharistieviering.
Pre-ad vies: de vereni g ingen krijgen tegelijk met de
notul en va n de j aarvergadering d.d. 3 april 1993 ee n
verzoek om hun keus in deze voor 1994 kenbaar te maken,
e.e.a. met Pa tor X. van de Spank besproken.
oo rstel II St. Ambrosi us Ude nhout. Een bijen houdersorganisatie in Nederl and. Pre-advies: de in het voorstel
beschreven taken die de voorgeste lde bijenhoudersorgani satie zou moeten vervull en. worden grotendee ls al door de
Bedrijf raad behartigd en zullen door ee n bijenhoudersorganisa ti e ni et o f nauwelijk in waa rde stijgen. Het
bestuur neemt nu het voorstel ni et over maar zal zeker
alert zijn op signalen van de vier andere imke r, organisaties en laar opreagere n.
Het spreekt vanzelf dat de aa nwezige !eden op de jaarvergadering d.d. 3 april 1993 zich nog moeten uitsp reken
over de inged iende voorstell en en de pre-adviezen.

Werkdag Strabrechtse heide
}. Beekman, secretaris
Het wa zover. Op zaterdag 14 feb ru ari jl. verzame lde n
zich op de ' Pinel e' te Heeze ee n twi nti gtal imker om
09 .00 uur, metals opdrac ht om sa men met een opzichter
va n Staatsbo beheer (SBB) beheerswerk te gaan
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Foro gehee/ bove11: 'De kunst wordt afgekeken'
Foto boven: 'V/iegdennen '

uitvoeren. Het weerberi cht voor dit weekeinde was ni et
best. veel wind en winterse buien . Maar onze beschermhei lige St. Amb rosi us was ons goed gez ind en het weer
was op deze dag goed te noemen. met een paar kle ine
regenb ui ~es. De heer A. Bussers heette het geze lschap
we lkom en ze.i: ' Mensen, hier gaan we niet te lang prate n,
er moet gewerkt worden'. a ee n korte tocht waren we
aangekomen bij een perceel bos/heide. dat, nadat wij er
het e.e.a. aan gedaan hebben. eruit moet zien als een
heideveld, aldus de heer Busser·s, d ie nog de nodige
in tructies aan ons gaf. voor we gewapend met zagen e n
bijlen het veld ingestuurd werden. a enke le ure n gehakt
en gezaagd te hebben werden de flats in de gemeente
Ge ldrop zichtbaar, voor velen van on was het kappen van
mooie malse dennen ni et zo leuk. Het was jammer van de
bome n. Met de zeer vee! voo rkome nde berken was dit niet
her geval. Twee imkers die te laat aankwamen, werden
begroet met ' ln de bijbe l staat: de laatst zu llen de eerste
zijn en de beloning is hetzelfde.'
Om twaa lf uur werd in het onderkomen van SBB koffie
geschonken en de meegebrachte etenswaren genutti gd. in
de warmte zagje de oogjes klein worden. wat de uitspraak
ontl okte om ± 13.00 uur 'Jongens we gaa n nog ee n aanta l
uren door anders val len we in slaap en daar zijn wij niet
voor gekomen'. Of er goud mee te verdienen was, zo werd
er gewe rkt. de bomen en stru iken sneu ve lden dat het een
lieve lust was. Om± 14.30 uur werd met hakke n e n zagen
ges topt om het gesneuvelde op hopen te gooien (vermoedelijk is zo het woord ' vliegden ' ont taan). Na het
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inleve ren van de gereedschappen bij de heer Bussers
dankte hij de aanwezigen namens SBB. Hij vond dat het
voor herhaling vatbaar is. Rij benadrukte, dat ook bij SBB
bezuinigd moet worden en dat hij maar twee me nsen
beschikbaar heeft voor bebeerswerk van 2000 hec tare bos
n h ide. De heer Weyenberg heeft namens de
Stmbrechtcommi sie de aanwezig:en bedankt en zei o.a.
dat dit werk ook bijdraagt aan het verbeteren van de
bijenweide en dat ook nu weer de saamhorigheid tot ui tiog
is gekomen van de imker die verenigd zijn in de Kring
Zuid-Oost-B rabant, die deze dag georgani e'rd beeft.
Zeker komen we terug met eenzelfde of met het dubbele
aantal mensen aldus de heer Weyenberg. Moe maar zeer
voldaan is bet gezelschap huiswaarts gekeerd. na eerst nog
een blik geworpen ten hebben op de± drie hectare,
toekomstig he idegebied, dat mede door hun werkzaa mheden gered is. De organisatie die zeker wat de ravimillering betreft nog wat bijgeschaafd moet worden, er was
behoefte aan een kadi-wagen. was in handen va n SBB en
de Bond van Bijenhouders NCB Kring Z.O.-Brab::mt.
Opvallend was dat de meeste aanwezige imker van
verenigingen waren die ro nd de Strabrechtse heide hun
domicilie hebben. Her was een geslaagde dag.

De hoofdbestuursvergadering
Verslag van de vergadering van het hoofdbestuur van de
VBBN, d.d. 13 febru ari 1993 .in Wageningen.
Mededelingen
• Er moeten afs praken worden gemaakt over de nieuwe
rege ls rond onderwij en AOC's. Door de bijenbonden
moet een commissie wo rden ingesteld om de exameneisen
e.d. vast re stellen.
• Er zijn aanmerkingen gemaakt op de honin getiketten in
de winkel. Er komt een notitie bij te ligge n. Ret is de taak
van de imker om de eti ketten aan de eisen aan te passen
indien hij honing ter verkoop aanbiedt. De huidi ge etiketten zijn geschikt voor eigen gebruik; aanpass ingen zijn
simpel te maken in de vorm van een stem pel of sticker.
• In janu ari is een begin gemaakt met het opruirnen van de
timmerwerkplaats, a ile machines zijn ges lepen. Via het
\Verkvoorzien ingschap is een timmerman aangeno men die
ook zal assisteren bij markten en bij de wasproduktie.
• Er is een smgiaire bezig met een bedrijfskund ig onderzoek in de vorm van een enquete aan aile secretariaten.

Algemene Ledenvergadering 1993
Pre-advies wijziging bestuurssrructuur.
In het beleid voor 1994 zal worden meegenomen een
meerjare npla.tl . echter geen planning. In een plan worden
zak n opgeschreven die onder invloed van omstandigheden kunnen veranderen, er worden intenties in
aangegeven. Het interi mbestuur zal de opdracht tot isieontwikkeling meek.rij gen.
Ret HB vi ndt het .in het pre-ad vies genoemde bedrag van
f 150.- per groep voor de vergaderkosten te laag. Bes loten
wordt het voorstel zoals geformul eerd door de groep ZuidHolland over te nemen.
Pre-advies Statutemvijzigi11g e11 Algemeen Reg leme11t
Voorlopig worden aileen wijzigingen ten gevolge van de
gewijzigde bestuursstructuur vastgesteld. Na erva ring met
de nieuwe tructuur k:unnen zaken nog veranderen. De
definitieve Statuten zullen uiterlijk in 1995 worden
voorgelegd aan de A V. Er verandert nu niets in de
Statu ten voor de groepen.
Pre-advies benoemi11g inrerimbesruur
Er wordt besloten dat het interimbestuur zal bestaan uit
het DB en twee (ex-)HB-Ieden. Via stemming worden de
heren an de Broek (HB) en Henseler (ex-DB) gekoze n.
Voorste/ contributie-inning
Er worden twee mogelijkheden geboden : ail ee n het
quotum of de hele co ntributie door de VBBN rechtstreeks
Iaten innen. Door beide af te stemmen, verpli chte n de
verenigingen ze.lf zorg te dragen voor een tijd ige betali ng.
Relmie bije11houderij e11 Landbo!llvschap
In een ge prek met de overige bonden is besloten de
samenwerking binnen het Landbouwschap toch te
conti nu eren, een vergadering met het Landbouwsc hap kan
I x per jaar plaatsv inden, of op initiati ef van de
bijenbonden. Intussen zoeken we wei naar andere wegen.
bijvoorbeeld natuur en milieu. Over twee jaar wo rdt
bekeken hoe het heeft gewerkt. Als de sa menwerking met
Landbouw chap zin heeft, dan doorgaa n. Anders wordt de
stell ing name herzien. Ook wilden de andere bonden niets
weten van topzetting van de bijdrage aan de Ambrosiusboeve. ln bet belang va n de samenwerking binnen de
Bed rij fsraad heeft de VBBN toegegeven.
Maandblad Bl)e11
Er beeft weer een vergaderi ng pl aatsgevo nden met de
bestu ren en de redacrie. De prijs per abonnement zal iets
boger worden. Overblijvende nummers zij n toegestuu rd
aa n bibli otheken. Er zijn war ugges ti es doorge oerd:
verenigingsnieuw niet meer in het midde n, twee- i.p. v.
drie-koloms, zwarte rouwranden om overlijdensadvertenties zijn verdwenen.
f-loningbokaa/
Vorige vergadering is een honingpot ge'lntrod uceerd. in
deze vergadering zou men daarop terugkomen . Er moet
bes loten worden of het een ederl andse pot wordt, of een
jubi leumbokaal; samen met afde li ng Handel moet de
financ iele haal baarheid onderzocht worden, of bij oorbeeld via de Bedrijfsraad een project opstarten en su bsidie
vragen bij Openlucht Recreatie. Door h t bestuw- wordt
over het algemeen de pot positief beoordeeld , het eni g
srruike lblok is de financiele conseq uentie. D voorz itter
stelt voor op korte termijn met de commissie Honing en
de afde ling Handel tot concret afspraken t komen, of en
wan neer de pot in de verkoop ge nomen kan worden.
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Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink

-
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Mijn ecrste Algemene Vcrgadcring als voorzitter is achter
de rug. Wet een verschil met gewoon lekker rustig in de
zaal zitten. Spannend maar ook Jeuk om te zien hoe de
afgevaardigden reageren op de zaken die wij hen hebben
voorgelegd. Een grote opkomst -.,vaaruit blijkt datmen zich
bewust was van de belangrijke besluitcn die we moesten
nemen. Het ceremonieel van overdracht van het voorzirterschap door mijn voorganger Mumjewerf a:111 mij
uirgedrukt door her aanbieden van een in huisvlijr
gemaa.kte voorzittershamer met de inscriptie VBBN J 993.
Wat is nu het meest op allcnde van deze vergadering?
Zonder twijfel dar het effect van een nieuwe manier van
communicatie duidelijk is gebleken. Ik leicl clat af uit de
grote meerderheid waarmee her voorstel tot wijziging van
de bestuursstructuur, dat zo sceprisch werd ontmoet, is
aanvaard. Van de 220 uitgebrachte stemmen: I
onthouding, 22 tegen en 197 voor. De daannee verbonden
statutenwijziging werd met een gelijke meerderheid
aanvaard: 7 omhoudi ng. 8 tegen en 199 voor.
Dit geeft ons bestuur een stimulans en moet ons allen een
stimulans geven en venrouwen in het nieuwe besturingsmodel dat we hebben gekozen. We hebben dit model
uitgeprobeerd door het reed toe te passen in de voorbereiding. Wij hebben een commissie gevraagcl een voorstel te
doen. bet rappo11 van de commissie is breed besproken in
elke groep in a<1!1wezigheid van een HB- en DB-lid , in de
pre-adviezen van het DB zijn aanbevelingen uit hetland
verwerkt en later de besluiten van het HB. We hebben de
verandering toegelicht in BIJEN en de pre-adviezen zijn
weer besproken en toegelicbt in de groepen. Hier door kon
iedereen ge"lnformeerd zijn en is er zichtbare invloed van
de groepen op de voorstellen geweest. Op deze wijze gaan
wij in de toekomst beleid maken.
lk geef hieronder de kern van de verandering zoals ik die
op de A V beb gepresenteercl:
Zoals he! ll'as
uit elke groep een lid : 15 X I*
voorzitter g kozen in A V
aanvulling 4 HB-Ieden

HB
15
I*
4

4 --->
--->

DB
4
I

20
5 --->
5
Van de 15 HB-Ieden schoven 4 door naar het DB en
moesten vanuit de betrellende groepen weer worden
aangevuld. Zo ontstond een aantal van 20 inclusief de DBleden.
Elke ·ub-vereniging kiest ~ van de 20 bestuursleden: de
voorzitter(*) in de A Yen het lid van de eigen groep (* ).
Verder moest men vertrouwen dat de andere groepen net
zo veramwoordelijk omgaan met de verkiczing van de
overige 18 bestuursleden.

Zoals het wordt
• Een be tuur van 7 (lot 9) !eden
• Elke subvereniging kiest aile 7 !eden in de A V.
• Voordracht bestuursleden via een open-. electieprocedure.
• Communicatie met en beleidsbe·invloeding door de
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groepen:
rweemaal per jaar komt een bestuurslid in de groepsvergadering
tweemaal per jaar komen van elke groep twee bestuurslcden bij.:en met het boofdbestuur in Wageningen.
lk spreek namens het hoofdbestuur onze dank uit voor het
in ons gestelde vertrouwen door aanvaarding van deze
verandering. Er was wat meer aarzeling over bet voorstel
voor centrale contributie-inning: 68 tegenstemmers en 130
voorstemmers. Weliswaar een tweederde meerderheid
maar toch hebben wij toegezegd bij de uitwerking goed
rekening te houden met de aa.rzelingen. zeker als blijkt dat
onze aannamen te optimistisch waren.
De afgclopen maand werd uiteraard beheerst door de
voorbereicling van de A V. Daarnaast kwam nog het
volgende aan de orde. We hebben een gesprek gehad met
de commissie Onderwijs over wat wei en niet goed gaat
met de cursussen georganiseerd via de AOC's. Er blijkt
alom onvrede over het verschil in aanpak en nnaneiele
afwikkeling per AOC. Het komt ook vee! voor dat het
meeste werk door de imkerverenigingen moet worden
verricht. Voor we proberen tot wa~ m-eer duidelijkbeid en
afspraken te komen, moeten we eerst weten hoe het zit en
zullen we de ervaringen verzamelen onder verenigingen of
groepen die cursussen organiseerden. Beantwoording van
de vragenlijst is erg belangrijk om een onderbouwde argumentatie te kunnen opzetten. Werk dus met ons mee en
meld aan ons secretariaat als u een cursus organiseerde. U
krijgt dan cen vragenlijst toegestuurd. Verder een
vergadering van de Bedrijfsraad waarin we de financiering
van de nieuwe honing folder hebben besproken en ons
standpunt ten opzichte van het Landbouwschap hebben
bepaalcl. Dit komt neer op: nog wei doorgaan , maar over
twee jaar bekijken or het voor ons zin heert gehad . Dit in
de middagvergadering aan het LBS meegedeeld.
Daar werd ook afscheid genomen van de voorzitter de
heer Muntjewerf en werd besloten dat ik het voorzitterschap van Bedrijfsraad en Landbouwschap. afdeling
Bijenteelt op me neem. Daarnaast heb ik nog twee groepsvergaderingen bezocht en de mooie expositie in het
natuunnuseum in Enschede helpen openen. En nu zal het
imkeren wei weer plaats gaan maken voor het besturen.
Vee! succes en genoegen!
P.S. Ten aan::;ien van de Sra!Uten is op de A V besloten de
term 'Hoofdbestuur' fe gebruiken I'Oor helnietnre /ande/(jk bestuur in plaars \'an 'bestuur' en is op aanbeveling
VCI/1 afgevaardigden en na Ol'erleg mel de nowris arlike/
12.2.e I'G/1 de Slalllten geschrap1, revens ::;ijn de artikele11
12.2.c en 12.2.3 ge11·ij::;igd. De IIO!Gris was he1 eens mel de
opmerkingen in de A V.

Hoogeveen eert zijn leden
Tijdens de jaarvergadering op 22 februari 1992 werd
Wolter Neutel benoemd tot erelid van de Hoogcveense
imkersvereniging 'De Heidebloem ·. Zijn vad;r imkerde
reeds. en nu op 88-jarige leeftijd heeft hij zijn bijen van de
hand gedaan. 'Er is een tijd van komen en er is een Lijd van
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gaan' aldus Wolter. Het tweede erelid is Hendrik Groote,
di tijdens de najaarsvergadering op 19 november 199~
werd benoemd . Deze 85-jarige imker vertelde: ·vanaf
mijn twaalfde jaar heb ik bijen en nog ·teeds bou ik een
paar bij~es voor eigen gebruik en voor de kindcren. ·
Bertus Padberg trad af als bestuurslid tijden. de vergadering van 25 februari 1993. Hij werd door voorzitter
Hoogendoorn uit Ruinen bedankt voor bet vele werk dat
hij voor de vereniging heeft gedaao. Hij memoreerde de
vele wapenfeiten van Bertus, die al 51 jaar imker is en als
een van de eene in 1964 zijn diploma Prakti sch Imker
behaalde. Zijn artikel over Osmia rL((a in het Groentje van
maart 1986 was voor de Ambrosiushoeve aanleidin!! om
deze bijen eens beter te bestuderen voor de bestuiv i~g in
de kascu lw ur. Hij maakte goede afspraken met de
ge.;t1eemelijke plant. oenendicnst van Hoogeveen, zoda t de
imkers hun kasten dichr hielden als de gemeente gewasbeschermingsmiddelen gebruikte. Hij deed vee! voor de
goodwill van de bijenteelt. A Is waardering voor zijn inzet
in de 15 jaar dat hij bestuurslid was, spelde de VOOJ7itter
namens het Hoofdbeswur van de VBBN de beer Padberg
de verzilverde zeskantige erespeld op met de woorden: ·Jk
begrijp dat je het wat kalmer aan wil gaa n doen. maar ik
hoop dat je de nestor voor de beginnende imker wi I
blijven'. Be nus Pad berg stelde de voorzit.ter geru ·tmet de
vcrk laring dat hij 'de bijenkap niet aan de wilgen zal
hange n' .

Openingsspeech Algemene
Vergadering VBBN 27 maart 1993
Dick Vu nderink
Dam s en heren. ik heb nu een jaar meegelopen in bet
besruren van de VBBN. Oat is een jaar gcweest van vee!
indrukken. De belangrijkste is wei dat ik mij niet had
gerealiseerd dat zo vee! vrijwilligers zo vee! rijd aan de
VBBN besteden, maar vooral dat zij over zoveel deskundigheid op bijengebied beschikken. Ook at imker ik al
veerti g jaar. ik heb daar groat respect voor gekregen en
d::ttmoet ons vee l venrouwen in de VBBN geven. lk
plaats dat: tegenover de ve le opmerkingen die proberen de
zwakte an de VBBN aan te tonen. lk zeg: de VBBN is
een prima club die de trots van al haar !eden erdient. En
vervolgens gaan we aan het werk om te verb teren wat

nodig is.
Een tweede indruk is dat het wantrouwen tegen
'Wageningen' zo groat is. lk wist daar natuurlijk wei wat
van, maaJ het is toch grater dan ik dacht. Jk heb daar ook
wei begrip voor gekregen, omdat ik constateer dat een
deel veroorzaakt is door de vorm van onze bestuursorganisatie. Maar het wordt ook veroorzaakt doordat men snel
gaat oordelen zonder eerst de rnoeite te nem n een te
ragen hoe het werkelijk zit. Krijg je de kans dar te
vertcllen, tlan ont taat er ook wei een begrip. Het woord
communicatie dringt zicb dan meteen open daarover
zullen we straks verder praten .
Toen mijn voorganger mij anderhalfjaar geleden polste
voor deze functie. zei hij dat zijns in ziens de bestuursstructuur aan vernicuwing toe was. lk hoopte dat hij
daarover in elk geval nog een rapport zou maken zodat ik
het niet eers t zelf zou moeten ervaren. ln bet tweede
gesprek meldde hij dater inmiddel s een mogelijkheid was
ontstaan om al een voor ·tel in de A V 1992 te brengen.
Mooi, dacht ik, die kastanje haalt hij nog uit bet vuur!
Maar u weet hoe dat i gelopen en nu sta ik er voor. En elm
vind ik achteraf heel goed. Nadat de Structuurcommissie
baar prima rapport heeft uitgebracht. heb ik in het be tuur
en in enkele groepen de gedachtenvorming kunnen
meemaken en die tot de mijne kunnen maken. Ik heb het
nieuwe communicatiespel mogen mee. pelen en ik ben
overtu igd van de goede kansen. Het heeft het beswur het
afge lopen jaar vee! tijd gekost maar dat \ as m.i. een
nuttige tijdsbesteding. want de besluiten die we vandaag
moeten nemen zijn van groat belang. Maar we hebbcn er
nu breed in bet land over gesproken en er met e lkaar aan
gesleuteld, en nu moeten we tor de eindbes lissing komen.
Sprak Muntjewerf vori gjaar reeds over een terugtrekkende overheid. in de loop van het jaar is dat nog
pijnlijker zich tbaar gewo rden. Zijn sluitend verhaal over
de onevenredige benadeling van de imkers. onder meer
door het opheffen van de DL V voor de bijenhouderij. iszeg maar gerust - door het DB van het LBS van tafel
geveegd. A Is het uitkomtmaakt men graag gebruik van de
bestuivingsfunctie van de bijen. a ls bet geld kost zijn
imkers slechts hobbyisten. Wij hebben in de Bedrijfsraad
dan ook gesteld dat wij de relatie bijenhouderij en
Landbouwschap nog twee jaar zeer kritisch op haar
toegevoegde waarde zu llen volgen.
Mijn PC heeft al eens gesteld -en ik ben het met hem
eens- dat wij voor nieuw financiele uitdagingen staan.
Een logische reactie onzerzijds op de houding van de
overheid zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat wij -nu wij in
de hobby-hoek worden geplaatst- de Recreatiesector
zullen benaderen voor een bijdrage in de financiering van
speciale projecten. Een voorbee ld daarvan is de bijdrage
aan de schitterende expo itie op de Floriade. Het team
onder Ieiding van Ronald Mulder client bier met grote
nadruk en met aile lof te worden genoemd. Zij hebben van
een expos itie een manifestatie van grote al lure weten te
maken . Wij moeten ook onderzoeken welke financiele
mogelijkheden er zijn op provinciaalniveau. Met het
aanboren an de juiste kana len lijkt daar incidenteel wei
iets mogelijk. En dan raak je meteen weer een voorbee ld
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van een goede rol voor de groepsbe turen , die daarbij
zonder meer kunnen rekenen op de steun van het besruur
en de ommissies.
De ontwikkeling van de drachtweide is niet gunstig. Het
koolzaadareaal is dit jaa.r gehalveerd. zodar nu nog aileen
trouwe klanten in de polder een plaats zullen krijgen. Wel
hebben we onlangs een succesje geboekt door de inzaai
van 50 tot I 00 ha Phace/ia op braakJiggingspercelen in de
polder erdoor te krijgen. Nog weinig. maar alles begint
met klei ne tappen en wij blijven de kansen van de braakligging regelingen goed volgen. De aanplant van Robinia
blijven we ondersteunen en de Klaverbladprijs voor de
Stichring Robinia is daarbij een extra stimulans.
En wees als subvereniging steeds attent op de plantsoenaanp lan t in de bebouwde kom. it ervaring ken ik de
con tanre en aanzienlijke nectarbron daarvan.
In de Bedrijfsraad zijn de verhoudingen goed . Uiteranrd
komt het geven en nemen ook hier wei eens aan de orde.
156 Zo zijn wij met de andere bonden meegegaan in het
voortzetten van de relatie met het Lan dbouwschap, zij het
onder de restrictie dat wij het nut ervan over twee jaa.r
op11ieuw willen bezien.

-

De afdeling Handel heeft het derde achtereenvolgende jaa.r
opnieuw met winst a.fgesloten. Da.t is een goede prestatie
en we kunnen nu vertrouwen da.t de saneiingsmaatregelen
doelu·effend zijn geweest. Natuurlijk hebben de goede
zomers ons een steu n in de rug gegeven.
De ve reni ging hee.ft het minder goed gedaan, ook al zijn
een paar incidentele posten verantwoordelijk voor een
dee! van het erlies. Misschien wreekt zich hier dar te lang
gewacht is met een aanpassing van het quotum. ook al
weet ik dat ik nu zo ut in de wonden srrooi. Maar we
moeten beseffen dat de stijging van een dee! van onze
kosten van buiten op ons aflcomen. lk wil nu ook eens op
u een beroep doen op een realistische benadering.
Jarenlang is in deze verga.dering kritiek uitgeoefend op de
verliezen van Handel en dat heeft tot een goed effect
geleid. Vervolgen worden wij op twee andere thema.'s
onder druk gezet. Het ene is: de VBBN moet meer doen
aan PR, meer propaganda. goedkopere matetialen , meer
geld voor de groepen en a.nd erzijds Jegt men ons uit dat
wij zelfs met het denken over een quotumverhoging de
imkerij definitief de genadeslag toebrengen. Je moet erg je
best doen om er niet eens moedeloos van te worden.
En nu staan we voor de eer teA V die ik zalleiden. En ik
zeg her opnieuw, het is een A waarin belangrijke
b sluiten voor de nabije toekomst van de VBBN aan de
orde zijn . \Ve hebben er nu op een rustige manier over
ku nn en denken en spreken. En nu moeten we tot een
besluit komen. lk doe nu een beroep op u om te lui steren
naar sta.ndpunten die niet de uwe zijn. We hebben geen
an allen de~ ij heid in pncht. Laten we aile wijsheden
amenvoegen om tot een goed besluit te komen.
Ik wens ons toe dat we na afloop kunnen zeggen: het was
een goede vergadering.
En daannee verkJaar ik namens het Hoofdbestuur de
lgemene Verga.dering 1993 voor geopend en ik heet u
allen van harte welkom.
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Een speciaal woord van welkom aan de genodigden.
lk wil nu graag een ogenblik stilsraan bij de !eden die ons
in het afgelopen jaar zijn ontvallen en i.k noem daarbij een
bij name, de heer Cornell Pater omdat deze behoorde tot
hen die een Stempel op de VBBN hebben gedrukl. ln
Bijen van maart is een goed beeld gegeven van zij n
verdiensten en van zUn per oonlijkheid. Een man met
visie, een man met een duidelijke mening en die dus ook
verzet ontmoette. Die wist waarover hij SJ)rak en a.nder
wel uitzocht hoe het zat. Een man met grote inzet die meer
werkte dan praatte. Hij heeft grote verdiensten gehad voor
de VBBN en voor zijn subvereniging Bunnik/Houten. Tot
het laatst bleef hij betrokken ondanks handicaps en ziekte.
Het lijdt geen twijfel dat hij in de geschiedschrijving van
de VBBN zal voorLieven.
Wij nemen een ogenblik stilte in acht om hem en de
anderen die ons ontvielen te gedenken.

Afscheid van voorzitter
Muntjewerf
Op de Algemene Vergadering 1993 namen we afscheid
van voorzitter drs. P.C. Muntjewerf. 9 jaar HB-lid. 6
jaar voorzitter van HB en DB en erelid van de VBBN .
Hij is daar toegesproken en daarbij is gememoreerd
zijn grote verdienste in en rondom het Ministerie van
Landhouw. ook internationaal. waarvoor hij eerder
werd onderscheiden als Officier in de Orde van de
Nederlandse Leeuw. Voor ons betekende het de
beschikbaarheid van zijn uitgehreide netwerken. Als
bestuurder was hij gedreven . had hij zijn antenne
voortdurend gericht op nieuwe kansen. ideecn en
mogelijkheden. Een vasthouder en een doorzetter.
Daarbij kon niet iedereen hem steeds volgen . Bij voortrekkers heb je ook altijd achterhlijvers.
Als resultaat van zijn voorzitterschap hebben wij
genoemd de sanering van de afdeling Handel - nu
voor het derde jaar winst gehoekt - ten tweede de
versterking van de samenwerking in de Bedrijfsraad.
ten derde het ene maandblad Bijen. We kunnen er nu
nog aan toevoegen de aanzet tot de verandering van de
bestuursstructuur. Ook al zal hij het niet iedereen naar
de t.in hebben gemaakt. hij was een voorzitter die vee!
goeds voor de VBBN heeft verricht. En daarvoor ook
op deze plaats onze dank.
Het Hoofdhestuur

