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Het bevorderen van

de bijenteelt in Nepal
He nk va n Blitterswijk

activiteiten hier goed verder zullen gaan. Die activi-

SNV heeft in de vorm va n het bijenteeltproject
BETRESP (d at b ijna voll ed ig g e'integreerd is in de

teiten behelzen dan vooral trainingen voor bijenhou-

overh eid s- st ructuur) m eeg ewerkt aan het opzetten

over bijvoorbeeld bijenziekten, het behandelen van
volken en manieren van honingverwerking. Daarnaast

van een overheidspro g ramma te r bevordering van
de bijenteelt in Nepal. N iet dat het aantal imkers
uitgeb rei d zou moet en w o rd en, w ant overal in
Nepal vind j e bijenhoud ers in grote aantallen . Ma ar
er kon v eel verbeterd w o rd en aa n het oogsten en
verwerken van honi ng, het geven van informatie aan
consum ent en over honing, d e bij enweide , het rnaken van m at eria len voor de bije nteelt zoals kunstra at . En deze activit eit en gaan nog steeds door.
Een van de resultaten van het project is dat er nu

ders, trainers-trainingen, adviezen aan bijenhouders

speelt het BDP een rol in het geven van adviezen aan
andere organisaties bijvoorbeeld over de b ijen-flora,
zodat er meer aandacht wordt geschonken aan
honing- en stuifmeelproducerende planten .
Enkele activiteiten die we tijdens de projectperiode
vorm konden geven omdat SNV in het project
meewerkte, kunnen niet worden voortgezet. Het is nu
eenmaal onmoge lijk binnen een overheidsinstelling als
BDP handel te drijven' . BETRESP verleent al twee jaar

een 'Beekeeping Development Programme' (BDP) is,

verkoop -ondersteuning aan imkers die een goed
product leveren. Honing wordt in het laboratorium

dat valt onder het Departement van Landbouw; dit

eerst getest. Als de honing aan de gestelde eisen
voldoet, krijgen de imkers er een goede basisprijs
voor . De honing wordt vervolgens verder verwerkt en
afgevuld en dan verkocht in onze ' beekeeping shop' .
Deze winkel werd in december 1992 geopend en de
ervaringen die we daar hebben opgedaan zijn dus-

BDP heeft een eigen centrum in Godavari, vlakbij de
hoofdstad Kathmandu en 32 mensen in vaste dienst
(dat zijn niet aileen bijenhouders, ook de administratie
valt daaronder. Met Nederlandse assistentie is het
centrum in Godavari gebouwd, is het ingericht en zijn
trainingen gegeven aan medewerkers; er is het nodige
praktische onderzoek gedaan en er zijn veel materialen
ontwikkeld zowel voor de bijenteelt als voor training
en algemene voorlichting . lk denk dat we het pionierstadi um achter ons gelaten habben en dat SNV zich
geleidelijk kan terugtrekken ; natuurlijk is er altijd meer
te doen, maar voor een groot deel kan het BDP dat nu
ook zonder steun .
Wij hebben er vertrouwen in dat ook nadat de SNV
zich zal hebben teruggetrokken (augustus 1994) de

danig positief dat we het zien zitten om deze winkel
zelfstandig te Iaten werken. Naast honing worden in
deze 'beekeeping shop' materialen voor de bijenteelt
verkocht; alles ' made in Nepal ' ; bijenkasten, bijenkappen, kunstraat, berokers enz. Die materialen hebben
wij binnen het proj ect ontwikkeld en deze worden nu
ook in de werkplaats van het project gemaakt.
Omdat voor bifenteel t materialen van een goede
kwaliteit de vraag steeds toeneemt, is ook dit een
activiteit die verzelfstandigd kan worden. Wij zijn dan
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oak bezig de werkplaats en de winkel op eigen benen
te zetten. Enkele enthousiaste mensen die al een paar
jaar voor het project hebben gewerkt en van wie wij
wet en dat zij voldoende capaciteiten hebben om de
zaak te runnen, gaan het als zelfstandig onderneminkje
opzetten en verder uitbouwen.
Het bedrijfje zal een bijdrage leveren aan het verder

ontwikkelen van de bijenteelt in Nepal: goede
materialen, geproduceerd in Nepal zelf en verkrijgbaar
voor een redelijke prijs.
Daarnaast betekent het bedrijfje zinvolle werkgelegenheid voor de mensen in Godavari en dat
kunnen zij goed gebruiken. Het zijn overwegend
mensen van een zogenaamd lage laste en dat Ievert
nag steeds forse beperkingen op bij het vinden van
werk. Een aantal gereedschappen dat nodig is om het
bed.-ijfje te starten wordt uit de projectgelden
gefinancierd als een soort startsubsidie; de mensen
zelf zullen moeten bewijzen dat de onderneming
rendabel is, maar daar heb ik aile vertrouwen in . lk heb
er oak aile vertrouwen in dat zij met enige regelmaat,
Iaten we zeggen zeker eens per drie maanden, de
Nederlandse imkers van de vorderingen op de hoogte
zullen houden .
Voor het geva l u wilt corresponderen het ad res is:
The beekeeping shop/The beekeeping workshop, SNV
Nepal, P.O.Box 1966, Kathmandu, Nepal
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Zestig jaar Algemene Nederlandse lmkersvereniging

'Nestgeur is belangrijk'
Ab Kuypers

In het jubileumnummer van het ANI-verenigingsblad staat ergens te lezen : 'We zijn een verenig ing
van vrienden '. Met een feestelijke middag op
12 november j .l. heeft de 'Aigemene Nederlandse
lmkersvereniging ', een vriendenkring van rond de
zeshonderd personen, herdacht dat zij zestig jaar
geleden werd opgericht. Voorafgaande hieraan
sprak BIJEN met Dick van Houwelingen, voorzitter
van de ANI. Een gesprek over gemeenschapszin ,
oud zeer, eigentijds organiseren en samenwerking.

moet benaderen? lk weet het niet. Wanneer zij op een
leeftijd komen dat ze veel andere zaken aan hun hoofd
krij gen is het imkeren wei weer voorbij . lk denk tach
dat wij ons op een andere doelgroep moet richten. Op
mensen die hun wilde haren verloren zijn . In ieder
geval zullen aile afdelingen heel actief voorlichting
over honingbijen en imkeren moeten geven . Wanneer
een club weinig actie onderneemt loopt het ledental
meestal tach wei terug . Wil je overleven , dan zal je
tevens iets aan je leden moeten bieden.'

Over de organisatie
Het ontstaan van de ANI
'Het is jammer. Er is veel van ons historisch materiaal verdwenen . In onze archieven is uit de eerste
jaren van de ANI nog nauwel ijks iets overgebleven .
Het is daarom moeilij k om een volledige geschiedenis
te schrijven,' aldus Dick van Houwelingen. lndertijd,
dat is algemeen bekend , is de ANI ontstaan vanwege
onenigheid over de suikerprijs en aile zaken daar
omheen .
' Er zijn toen een aantal mensen uit de VBBN
gestapt om een eigen vereniging op te richten. De
officiele oprichting vond plaats in Eerbeek. Het betrof
voornamelijk mensen uit deze streek. (De Veluwe, red.)
Wij zijn een landelijke verenig ing . T och is er nog altijd
een zekere concentratie van ANI- Ieden in het Rivierengebied en vooral op de Veluwe . Maar ook in Friesland
en de Utrechtse Heuvelrug kennen wij grate
afdelingen . Ederveen is met 150 leden onze grootste
afdeling. Met de randdorpen erbij kent Ede overigens
vijf imkersverenigingen . Hieronder ook veel VBBN 'ers.
Vroeger zette men zich nog wei tegen elkaar af. Dat is
echter verleden tijd . Nu kennen we gelukkig een
goede samenwerking .'
Met haar ongeveer zeshonderd leden is de ANI wat
grootte betreft te vergelijken met de ABTB en de
LLTB, twee van de drie zogenaamde 'Zuidelijke'
bonden.
'Van een terugloop in leden merken wij gelukkig
niet veel. We hebben ooit duizend leden geteld. Ons
ledenbestand is al weer jaren vrij stabiel. Het is voor
ons, net als voor de andere organisaties, echter wei
degel ijk een grate zorg dit ledenbestand op peil te
houden. De vergrijzing onder de imkers baart ook ons
zorgen . Hoe trek je nieuwe imkers aan? Dat is een
moeilijk te beantwoorden vraag . Is het de jeugd , die je

In principe verschilt de ANI nauwelijks van de overige bijenbonden voor wat betreft de organisatiestructuur.
'De ANI kent zestien afdelingen . Soms worden
afdelingen wei eens te klein . Die zouden op zich nog
amper bestaansrecht hebben. Zij worden dan
samengevoegd met andere afdelingen hetgeen zo'n
afdeling weer versterkt. Zij krijgen ook meer
mogelijkheden. We kennen echter ook nog wei een
enkele afdeling van rand de t ien leden . Voor hen is het
best moeilij k om het hoofd boven water te houden .
Vanuit het hoofdbestuur geven wij hen veel
ondersteuning .'
Ook in de landelijke activiteiten verschilt de ANI
amper van de andere organ isaties. Veel van die
activiteiten vinden plaats in de verschillende
comm issies .
'De commissie praktisch imkeren organiseert twee
maal per jaar een aktiviteit, waaronder altijd een
praktijkgerichte dag . We kennen een ziektebestrijdingscommissie . Aile afdelingen hebben hiervoor een contactpersoon . Onderling hebben zij veel
voeling met elkaar. De honingcommissie doet veel aan
promotie van de Nederlandse honing . Voor onze
feestdag heeft zij voor het eerst in ons bestaan een
grate hon ingkeuring georganiseerd . Als deze slaagt
zal dat een periodieke aktiviteit worden. Mijn eigen
ervaring als keurmeester is dat door honingkeuringen
te organiseren de kwaliteit van honing vooruit gaat.'
'De commissie onderwijs en PR richt zich op dit
moment vooral op de problemen rand de financiering
en de organisatie van de diverse imkerscusussen.
Daarnaast doet zij veel aan het geven van voorlichting
op markten . De commissie drachtplanten is onder
andere aktief in het geven van voorlichting . Door onze
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ANI
redactiecommissie, tot slot, wordt tweemaandelijks
een eigen verenigingsblad uitgegeven, 'Onze Bijen'.

Over samenwerking
'Men doet daar wei eens lacherig over wanneer ik
buitenstaanders vertel dat Nederland vijf versch illende
organisat ies voor bijenhouders telt. Toch vind ik het
wei wat hebben. ledere organisatie heeft zo zijn eigen
kleur. lk denk ook dat zo'n versnippering typisch
Nederlands is. Je ziet dat op veel terreinen; het hoort
een beetje bij ons Nederlanders. Maar tegelijkertijd
moet ik zeggen dat er inmiddels een goede samenwerking tussen de organ isaties bestaat. Oat was heel
duidelijk te merken metal die uitbraken van
Amerikaans vuilbroed. Zo iets gaat de gehele imkerij
aan. Zulke problemen moet je sa men aanpakken. Er is
322 toen heel goed samengewerkt. lk vind het heel goed
dat dat zo prettig is verlopen. '
Toch is de samenwerking tussen de verschil lende
organisaties niet altijd probleemloos geweest.
'Vroeger hebben we nogal moeite gehad om tot
het Land bouwschap toe te kun nen t reden. Maar dat is
gelukkig verleden tijd. Zelf draai ik nu zo'n zeven jaar
mee in dit Landelijk overleg. lk vind dat het heel goed
gaat. Als ik echter de oude verslagen daar nog wei
eens op na lees zie ik dat dat ooit een soort knokploeg
was. Nu is, gelukkig, de onderlinge samenwerking erg
goed. ledereen geeft zij n mening, maar de neuzen
staan meestal dezelfde kant op. Zo hoort dat. Ook in
de Bed rijfsraad gaan we nu goed met elkaar om. Er is
waardering en gehoor voor elkaar. Er wordt nu in ieder
geval overlegd op basis van gelijkheid. Oat is wei eens
anders geweest. Het is plezierig dat er veel is

-

veranderd. Zo hoort het ook.'
'Vanuit de A NI bestonden er in het verleden nogal
bezwaren om in de bedrijfsraad te stappen. We doen
in dit overleg pas sinds 1990 mee. Er speelde altijd de
kwestie van de zetelverdeling . W ij vonden dat een
kleine bond hierbij te weinig inspraak had. Onder de
heer M untjewerf, de toenma lige voorzitter van de
VBBN en de Bedrijfsraad is dat allemaal goed opgelost. Hij vond dat weer ook bijhoren. Nu gaat het uitst ekend. lk ervaar dit als hee l positief voor de gehele
bijenhouderij. We streven toch een en hetzelfde doel
na. Landelijk gezien zijn we dus een even goed
draaiend bond als de anderen.'
Toch is die samenwerking niet altijd even
vanzelfsprekend geweest. Het rechtsherstel van de
ANI na de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld:
'Oat is een moeizaam proces geweest. De VBBN, in
de persoon van de toenmal ige voorzitter, de heer Van
Rappard, heeft zich hiertegen heftig verzet. In die t ijd
maandb lad voor imkers december 1994

bestonden er nog al wat tegenstellingen. Oat was naar
mijn inschatting een doorn in het oog van Van
Rappard. Het besluit tot rechtsherstel van de ANI,
door de daarvoor ingestelde raad genomen, was
niettemin positief. Maar daar is toen een hele correspondentie over gevoerd. Die gang van zaken schepte
natuurlijk in onze kring een groot stuk ongenoegen .
Mede daardoor is de samenwerking met de Zuidelijke
bonden sneller en gemakkelijker tot stand gekomen
dan met de VBBN. Maar er is in de loop van de tijd
heel veel ten goede gekeerd. Nu bestaat er weer een
wederzijds respect voor elkaar.'
Oat het ooit tot een imkersbond in Nederland zal
komen, daar is de voorzitter van de ANI niet van
overtuigd:
'lk geloof, eerlijk gezegd, toch al niet zo erg in
fusies, wei in goede samenwerking. Een fusie van onze
imkerorganisaties zie ik er niet van komen . Vooral de
kleine bonden zullen niet zo gemakkelijk in een grate
organisatie willen opgaan. Als ik naar onze eigen
vereniging kijk moet ik zeggen dat wij een heel hechte
club zijn. Zoiets geven mensen natuurlijk niet snel op.
Oat hebben we ook gemerkt toen er een besluit moest
worden genomen over een blad voor imkers. Aan een
eventueel samengaan met 'BIJEN ' is heel wat discussie
besteed. Oat is heel zorgvuldig gebeurd. In eerste
instantie hebben ook wij meegedaan bij de voorbereidende gesprekken. Uiteindelijk, toen het besluit
in onze vereniging genomen moest worden, heeft de
ledenvergadering dit afgewezen. De een wilde wei
een gezamenlijk maandblad, de ander niet. Sommige
imkers uit ons nest zijn nieuwsgierig. Anderen houden
het liever bij het oude. Oat wij niet mee zijn gaan doen
is dus een duidelijke uitspraak van de leden geweest.
De eigen nestgeur is voor veel ANI-mensen heel
belangrijk. Zij waren bang dat wij iets van ons eigen
gezicht zouden verliezen. lk denk dat die stemming
ook tot op vandaag nog zo is. We zien wei hoe dat
ooit nog eens in de toekomst zal uitpakken. Het goede
rond dit alles is, vind ik, dat het allemaal heel
zorgvuldig is gedaan.'

Toekomst
Uit het voorwoord van de jubileumuitgave van
'Onze Bijen': 'Tijdens de viering van een jubileum is
het goed eens naar het verleden, het heden en de
toekomst te kijken.'
Dick van Houwelingen vult deze uitspraak aan:
'We nemen ook dee I in het bestuur van de
Ambrosiushoeve. lk voorzie in deze nog een behoorlijke problematiek wat betreft de toekomstige financiering. Maar ook de vraag hoe en met welk onder-
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Achter de tafel v.l.n .r. Cees van Holland, Bert Oostindien; Rijk van Dronkelaa r, Henk Kok, Dick van Houwelingen, Harm
Beekhuis, Jan Jong edijk, Willem van Dijk.
zoek men daar verder zal moeten gaan is niet simpel.
Met een terugtrekkende overheid wordt er een zware
wissel op de imkers van Nederland getrokken. Kijk
bijvoorbeeld naar het opheffen van de Dienst
Landbouw Voorlichting (DLV). De imker is af en toe
dwalende in het doolhof van de vele overheden
waarmee hij t e maken krijgt. Vroeger stapte je naar de
Ambrosiushoeve met je problemen. Van daaruit kreeg
je op alles een antwoord. Je had met een instantie te
maken . Nu gaat dat allemaal heel anders. Begrijp me

jaarlijkse Cees Stapensiaprijs uitgereikt.
'Deze prijs is bedoe ld als aanmoediging voor een
persoon of een commissie uit onze vereniging die iets
bijzonders voor de ANI heeft gedaan en wordt be·
schikbaar geste ld door de 'Cees Stapensia
Commissie'. Cees Stapensia was een Friese imker en
oud-voorzitter die bij zijn overlijden zijn vermogen aan
de imkers naliet. De prijs wordt bekostigd uit de rente
van dit kapitaal. (De naam van de winnaar voor dit jaar
kon tijdens ons interview nog niet bekend word en

goed, ik vind bijvoorbeeld de instelling van het
me ldpu nt voor bijenziekten een goede zaak. Maar
men heeft nu te maken met verschi llende overheden,
zeals de Rijkskeuring voor Vee en Vlees (RW), de
Veterinaire Dienst (VD), en de Algemene lnspectie
Dienst (AID). De imker, vind ik, komt wei een beetje in
de kou te staan. Er is nu nog maar een beetje onduidelijke taak voor de overheid. Zij hebben zich te gemakkelijk terug getrokken. Er is weinig of niets voor in
de plaats gekomen. Op zich funktion eert het allemaal
niet slecht. Er is aileen een grote versnippering opget reden. Nogmaals, ik heb grote waardering voor al die
d iensten . Vooral ook als ik kijk naar de wijze waarop
de geva ll en van Ameri kaans vuilbroed zijn aangepakt.
Oat heeft men mijn inziens heel goed gedaan'

gemaakt. )
Naar aan leiding van het 60-jarig bestaan van de
ANI werden aan aile gemeenten waar een afdeli ng
van deze bond is gevestigd een lindeboom aangeboden. Het aanbieden en het planten van deze
bomen gebeurde door de afdelingen zelf. Voor de
levering zorgde het hoofdbestuur.
' Nu ik een aantal ma len aanwezig ben geweest bij
het inplanten van zo'n Iinde, valt het mij op hoe
weinig er in sommige p laatsen bekend is over het nut
van honingbijen . Bijen zijn toch meer dan aileen een
potje honing. Oat moeten we ook beter gaan uitleggen. Al s imkerij is daaraan nog heel wat voor ons
te doen . lk heb gemerkt dat veel gemeenten heus wei
ontvankelijk zijn voor adviezen vanuit imkerkringen.'
Naast de honingkeuring, prijsui treikingen en
gastsprekers zal vooral het gezellig samenzijn de
boventoon voeren. Want, zeals Dick van Houwelingen
in een laatste woord 'zijn' ANI samenvat: 'Wij vormen
een hechte club met een grote gemeenschapszin.'

Het jubileum
Bij een jubi leum hoort uiteraard een feest .
Zaterdag 12 november jl. heeft d it plaatsgevonden in
Udde l. Tijdens de feestmiddag werd onder andere de
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Bij veel plantensoorten is de bloem zodanig
gevormd dat zij een opvallende verschijning aan de
plant is . Opvallend voor insecten die voor de bestuiving moeten zorgen. Vorm, geur en kleur zorgen er
voor dat de bloem zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Uit
onderzoek is gebleken dat grote bloemen, die geuren
en bovendien ultraviolet terugkaatsen, beter door
insekten worden bezocht.
De bloemen van de soorten van de klit (Arctium L.)
missen een deel van die eigenschappen. Ze zijn klein
en geuren niet. De vorm van de hoofdjes, waarin de
bloemen staan, heeft echter een heel andere
bijzonderheid. Die lijkt er aileen op gericht te zijn dat
de zaden goed verspreid zullen worden.

Nauw met elkaar verwante soorten
Het geslacht klit behoort tot de Composietenfamilie
(Comp6sitae) en omvat ongeveer vijf soorten, die zeer
nauw met elkaar verwant zijn . Het is moeilijk sommige
soorten van elkaar te onderscheiden, temeer omdat er
zich ook bastaarden hebben gevormd. Verondersteld
wordt wei dat de middelste klit een bastaard is, ontstaan uit een kruising tussen de kleine klit (Arctium
minus (Hill) Bernh.) en de bosklit (Arctium nemor6sum
Lei et Court).

Tweejarige plant
De middelste klit is, evenals de andere klitsoorten,
een tweejarige plant met een flink ontwikkelde penwortel. Hij komt in ons land algemeen in het wild voor,
veel op verstoorde humusrijke gronden. In het eerste
jaar ontwikkelen zich aileen maar wortelbladen aan de
plant. Ze staan in een rozet, dat een zodanige omvang
heeft dat andere planten zich moeilijk in de nabijheid
van de klit kunnen handhaven. In de winter sterven de
bladeren van het rozet geheel af. In het tweede jaar, of
in ongunstige omstandigheden in het derde, komen
sterk vertakte stengels tot ontwikkeling met kort
gesteelde bladeren en bloemhoofdjes. Het kost veel
moeite de stengels van de plant af te breken. Die zijn
erg taai doordat ze voorzien zijn van sterke bastvezels.
De bladeren hebben een ondiep getande rand.
Wat aan de bloemhoofdjes direct opvalt zijn de
lange wijd uiteen staande omwindselbladen . Aan het
eind daarvan zitten, als aan een haaknaald, omhoog
gerichte scherpe haakjes. Daarmee hechten de bloemhoofdjes zich gemakkelijk aan kleding of vacht.
maandblad voor imkers december 1994

Onopvallende bloemen
Veel minder opvallend zijn de bloemen in het
bloemhoofdje. Ze staan dicht tegen elkaar en aileen
het bovenste deel van de bloemkroon en de meeldraden met stem pel komen boven het omwindsel uit.
De bloemkroon heeft de vorm van een kokertje. Waar
het kokertje halverwege wijder wordt, zijn de meeldraden met de bloemkroon verbonden. Net als bij aile
andere composieten zijn ook hier de helmknoppen
met elkaar verkleefd en vormen een kokertje rond de
stamper. De bloemen zijn proterandrisch. Eerst gaan
de helmknoppen open. Het stuifmeel wordt door de
korte haartjes, die aan de stamper direct onder de
stempel staan, tijdens de verdere groei van de stamper naar buiten geveegd. Daarna spreiden de beide
stempels zich uiteen en zijn rijp om het stuifmeel van
een andere bloem te ontvangen. De middelste klit
staat in juli en augustus in bloei en wordt door diverse
soorten insecten bezocht, het meest door de
honingbij. Zonder insektenbezoek is de plant ook in
staat door zelfbestuiving zaad te vormen.

Zaadverspreiding
Nadat de zaden gerijpt zijn blijven de verdroogde
hoofdjes nog lange tijd aan de plant vastzitten. Een
deel van het zaad komt in de directe nabijheid van de
plant terecht doordat het tengevolge van de wind uit
de hoofdjes wordt geschud. Verspreiding over grote.
afstand kan plaatsvinden doordat de hoofdjes zich aan
mens en dier hechten en worden meegenomen.
Afgevallen hoofdjes kunnen oak door de wind worden
verspreid.
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Middelste klit (Arctium pubens Bab.)
A deel van plant met bladeren en bloeiwijze; B omwindselbladen; C bloemknop; D bloem; E opengeslagen
meeldraden ; F stuifmeelkorrel : 1 polair, 2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; G stempel; H zaad.
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A b Ku y p ers

Pratend over de eigen situatie
De officiele opheffing van het ziekteb estrijdingsteam ' Utrecht' vondt plaats in 1992. Oat b eteken de
geenszins het definit ieve einde van bep aa ld e
activiteit en van de kern van dit toen voormalige
team . Sinds 1993 komt enkele malen per jaar de t ot
ruim veertig !eden uitgegroeide Studiekrin g
' Utrecht , 't Gooi en Flevoland' bij elkaar. Zij praten
en d iscussieren dan over alle rhande bijenteeltzaken .
Er zijn inmiddels heel wat belangrijke za ken de
revue gepasseerd . Een symposium ove r
326 broedziekten, dit voorjaar in samenwerking met de
VBBN geo rgan iseerd, was de eerste ' grote'
activiteit waarmee naar bu iten we rd getrede n; d e
Nosema-avonden lijken nu al een vast agendapunt
t e w orden. BIJ EN sprak met Rob Veldhuizen .
Behalve de secret aris is hij tevens een van de grot e
stimulatoren van de studiekring .

Een voorgesch iedenis
Praten met Rob Veld hu izen b eteke n ~ vele malen
afdwalen van het afgesproken onderwe rp. Wanneer de
avonden van de Studiekring er net zo t oegaan als ons
gesprek moeten dat wei gea nimeerde bijeenkomst en
zij n. Welb espraakt en pra atgraag doet hij mij het hoe
en wa arom van de Stud iekring uit de doeken.
'Ei genlijk is on ze huid ige Studie kring een uit vloeisel
van het zi ektebestrijd ingsteam ' Utrecht' dat op haar
beurt een vervolg was op onze Nosemawerkgroep,
wa armee in onze Soest se kringen in 1980 werd
begonnen . Sinds ik zelfst andig imkerde raakte ik al
snel ge"lnteresseerd in nosema en later in bijenziekten
in het algemeen. Toen ik er op werd gewezen dat ook
ik nosema in mijn volken zou heb ben, had ik zoiets van
'helemaal ni et' . lk had grote volken en meende
kern gezonde b ijen t e hebben. Nosema, dacht ik, was
niet mij n probleem. Toen ik echte r na onderzoek er
achter was gekome n dat nat uu rl ij k ook ik nosema in
mij n volken had , ben ik mij verder in deze gevaarlijke
bijenziekt e gaan verd iepen. Uitei ndelijk is dat
uitgemo nd in d e Nosemawerkgroep, een initiatief van
enkele Utrechtse subverenigi ngen. Verschil lende
be kende imkers uit onze omgevi ng namen hieraan
d eel. In de zes jaar dat wij met deze ziekte intensief
bezig zijn geweest hadden we veel kennis en inzicht in
bije nziekten vergaa rd . W ij zijn mi n of meer de aanzet
geweest tot de opri cht ing van de landelijke
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zie ktebestrijdi ngsteams zoals die vele jaren bin nen de
VB BN actief zijn geweest. Dat was in 1980.'
'Toen in 1979 de varroamijt ons land binnenkwam
hadden we eigenlijk ampe r deskundigen op het
gebied van bijenziekten . Er was in de imkerswereld
niet veel belangstelli ng voor. Wij zijn in die t ijd
uitgebreide cursussen over bijenziekten gaan
verzorgen, waaraan vele leraren met bekende namen
in de imkerswereld mee werkten. lk denk dat we die
cursus, waar overigens veel deelnemers op af kwamen,
zo'n vier maal hebben georganiseerd . lk deed dit
sa men met onder andere Herman Spijker, een
weefseldeskundige en Theo de Ronde, werkzaam in
het onderwijs. Dit was de basis van wat later het
ziekt ebestrijdingsteam zou worden. Samen met
Cees Pater, Els Verschoor en Paul Wilmink hebben we
daar vorm aan gegeven. T oen de varroamijt kwam
hadden wij in Utrecht al een sterk ziekteteam. lk heb
overigens ook in het latere landelijke
ziektebestrijdingsteam gezeten. In die tijd hebben
twee maal een varroasymposium georganiseerd .'
'In 1989 ben ik verhuisd naar Almere . De
activiteiten van en de belangstelling voor de
ziektet eams zakten toen al wat in . ledereen wist na
een paar jaar hard werken wei het nodige over ziekten
en ziektebestrijding; er werd in die jaren ook weer veel
meer over bijenziekten geschreven dan in de jaren
daarvoor. Rond 1992 hebben we ons werk als
ziekt ebestrijdingsteam min of meer afgerond. Toen is
zo'n beetje tege lijkertijd het idee ontstaan van onze
huidige studiekring.'

Het ziekteteam leeft voort
'Tegen het einde van het bestaan van de
ziekteteams wild en we met onze mensen uit het team
Utrecht toch wei vervolg daarop. Onze gedachten
gingen toen al uit naar zo iets als studiegroepen. lk
had inmiddels een jaartje op dit gebied niet vee I
gedaan . Er ging toen toch weer het een en ander
broeden. lk ben vervolgens eens met wat mensen
gaan praten om wat ideeen uit te werken. Toen in de
herfst van 1992, na een eerder informeel overleg om
de zaak op te heffen, tijdens de groepsvergadering
van de groep Utrecht besloten werd het ziekteteam op
te heffen kregen we in diezelfde vergadering het fiat
om met een studiekring te starten.'

REGIOACTIVITEITEN
'Ais ziektebestrijdingsteam hadden we in de loop
der jaren een aardig financieel potje opgespaard. Veel
mensen stortten indertijd hun reisdeclaraties terug in
de pot van het ziekteteam . En in feite teren we nog
steeds, na twee jaar studiekring, op dat toen
opgespaarde geld. Dat kan ook omdat we maar weinig
kosten maken. Voor onze penningmeester,
Els Verschoor is het wat dat betreft tot nu toe een
makkie. De !eden, voorzover je in ons geval van !eden
kunt praten, beta len tot nu toe niets voor het
deelnemen aan onze bijeenkomsten.'

Doelstellingen
' lk schat dat zo gemiddeld 25 mensen per avond
naar onze bijeenkomsten komen. Echte leden hebben
we dus niet. Wij zijn, hoewel we een bestuur hebben
dan ook niet echt een vereniging . In het begin zijn aile
betrokken subverenigingen aangeschreven met het
verzoek onze oprichting naar de eigen leden door te
spelen. Wie belangstelling had was hartelijk welkom .
Ooit gestart met 32 mensen schrijven we inmiddels in
totaal 55 mensen aan, die ooit hun interesse hebben
getoond voor onze studiekring . Onze kring is bedoeld
voor de verschillende subverenigingen in de provincie
Utrecht, regio 't Gooi en de provincie Flevoland .'
'In mei 1992 zijn we voor het eerst bijeengekomen.
Onze doelstellingen komen in het kort hier op neer:
• het bestuderen en het volgen van ontwikkelingen in
de bijenteelt,
• het bestuderen van mogelijkheden ter voorkoming
van bijenziekten ,
• het uitdragen van onze verworven kennis en het
geven van voorlichting aan degenen die dat wensen .
Aan dat laatste hebben we dit voorjaar voldaan
door het organiseren van ons landelijk symposium over
broedziekten. Hieraan hebben 140 mensen deelgenomen. Als studiegroep komen we vier vijf keer
per jaar bij elkaar. Onze avonden worden in Groenekan gehouden. We kennen onderhand een vaste kern
van ruim 20 mensen. De thema's voor onze bijeenkomsten worden in samenspraak met de gehele
vergadering vastgesteld. Het is dus niet het bestuur
dat een programma uitdoktert. Wij werken wat dat
betreft democratisch.'
'Bij de convocaties doe ik altijd een kort verslag van
onze vorige b ijeenkomst. Dat is een neutraal commentaar. Als bijlage zit daar altijd een persoonlijk artikel
bij, waarin wei een mening wordt gegeven . Dit heeft
altijd betrekking op ons onderwerp voor een nieuwe
bijeenkomst. Tijdens onze avonden komen er veel
opvattingen naar voren. Hoewel er ook wei mensen
komen om eigenlijk aileen maar te horen water wordt
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gezegd , zonder nadrukkelijk aan de discussies deel te
nemen, heeft iedereen de gelegenheid zijn zegje te
doen. Onze deelnemers zijn bijna allemaal wei op de
een of andere manier actief in hun eigen afdeling en
gewend in eigen kring iets te betekenen. Dat houdt
onder andere in dat sommigen van ons, waaronder ik
mezelf reken, nog wei eens de neiging hebben wat op
de voorgrond te treden. Een beetje opdringerig te
zijn, zal ik maar zeggen. Het is dan ook zonder meer
de verd ienste van onze voorzitter Paul Wilmink, dat
dat niet uit de hand loopt. Hij reguleert de zaken
behoorlijk en houdt de club goed bij elkaar. Hij is
vooral voorzitter van de bijeenkomsten. Als bestuur
komen we eigenlijk nooit bij elkaar. Op de avonden
zelf wordt met elkaar besloten wat we een volgende
keer gaan doen. lnleidingen op de onderwerpen van
gesprek worden altijd van binnen de club zelf
verzorgd. De meeste !eden lenen zich daar wei voor.
Het zijn overigens echt niet altijd dezelfde personen
die voor de nodige informatie zorgen. We hebben
afgesproken geen inleiders van buitenaf op te roepen.
Zou echter de groep naar aanleiding van een bepaalde
avond niettemin behoefte hebben aan de uitleg van
een deskundige dan kan dat voor een volgende
bijeenkomst natuurlijk wei geregeld worden.'
'Hoewel er al veel ond e:werpen, zoals kon inginneteelt, het vangen van zwermen, om maar wat te
noemen, zijn er toch ook wei veel avonden aan
bijenziekten besteed.'

Nosema-avond
Afkomst loochent zich niet. De nosema-avond,
welke dit jaar door de studiekring in samenwerking
met de subvereniging Bunn ik/Houten werd
georganiseerd staat dus ook voor volgend voorjaar
weer op het programma . Tijdens deze avond vindt er
onder andere een monsteronderzoek van bijen plaats.
De deelnemers kunnen dan zelf monsters bijen uit hun
eigen volken miscrocopisch onderzoeken op de
aanwezigheid van nosema en de mate waarin hun
volken besmet zijn.
Rob Veldhuizen daarover: 'Dat wordt zeker een vast
programmapunt. Zo'n zeven mensen uit de studiekring
brengen een microscoop mee. Met de deelnemers
zitten zij daarmee hun bijenmonsters te controleren op
nosema. Trouwens, ook mensen van buiten de
studiekring kunnen deze avonden bezoeken. Behalve
het bekijken van de preparaten wordt er onderhand
natuurlijk heel wat afgepraat. In de groepjes komt er
heel wat los hoor, er worden legio ervaringen
uitgewisseld. Dat verhoogt uiteraard de kennis
hierover.'
maandblad voor imkers decembe r 1994

-

327

REGIOACTIVITE IT EN
'lk ben er van overtuigd dat zodra imkers zich gaan
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verdiepen in de problematiek van het voorkomen van
nosema in hu n bijenvolken zij tegelijkertijd goede,
sterke bijenvolken krijgen. Die kennis werkt zeker
positief naar de kwaliteit van de bijenvolken . Ze leren
'nosema-preventief' te imkeren . lk heb dat ook ooit
zelf ervaren. Nosema is nu eenmaal nog altijd een
grote bedreiging van honingbijen en de oorzaak van
veel sterfte van volken na de winter.'
'Dat praten met elkaar is een goede manier om de
kennis omtrent het imkeren en het Ieven van de bijen
te vergroten. Om een eigen methode van bijenhouden
te kunnen ontwikkelen is het heel goed om zoveel
mogelijk met andere imkers daarover te praten. Met
een goede eigen methode gaat de kwaliteit van de
bijenvolken en het imkeren vooruit. lk zeg altijd maar,
het hoeft niet perse mijn methode te zijn die de beste
is. Dee lnemers aan beginnerscursissen heb ik altijd
voorgehouden dat zij eerst maar gewoon volgens de
Aalstermethode aan de slag moesten gaan. Van
daaruit ontwikkel je uiteindelijk zelf wei een goede
eigen methode die helemaal bij jou past. Je moet
beginnende imkers niet opzadelen met allerlei
ingewikkelde werkwijzen, dat maakt de zaak aileen
maar moe ilijker voor hen. Kennis nemen van de eigen
situatie en daarover praten met anderen, daar kom je
verder mee. lk heb overigens wei ondervonden dat
ervaring toch een zekere autoriteit geeft. Zeker naar
nog onervaren imkers toe. Daar moet je wei
voorzichtig mee omgaan. lk vind dat je open moet
staan voor allerlei zaken. Uit alies wat je hoort pik dat
uit, wat je zelf nodig hebt.'

Nieuws van de Vrienden
van Ambrosiushoeve
Frans Janssen
Na ruim zeven jaar heeft Marijke de Haan te kennen
gegeven te willen stoppen met het secretariaatswerk
van de 'Vrienden'. Marijke heeft ondanks haar drukke
prive-werkzaamheden altijd met veel energie en
enthousiasme haar ondersteunend werk verricht voor
de Ambrosiushoeve, waarvoor haar tijdens de
jaarvergadering op 1 oktober jl. door bestuur en leden

grote lof werd toegezwaaid. Jammer genoeg was
Marijke er zelf niet bij aanwezig, omdat ze door een
ongelukkige val zeker enkele maanden tot de rolstoel
veroordeeld is!
Namens bestuur en leden van harte beterschap
gewenst.
Tijdens de vergadering hebben we kennis kunnen
maken met de nieuwe secretaris Rinus Otten uit
IJzendoorn. Rinus imkert al heel wat jaren en is lid van
imkersvereniging Eck en Wiel, een vereniging met
vanouds een hoog gehalte aan 'Ambrosiusbloed'.
In het 'ir. Mommerspaviljoen', het eigen 'home' van
de Vrienden zijn sinds kort een aantal schitterende
aquarellen te bewonderen met afbeeldingen uit de
imkerij. zwermverhindering, honingoogst, solitaire
bijen en hommels . Van deze werkelijk prachtige
aquarellen, vervaardigd door Jeanette van der Aa,
medewerkster van de Ambrosiushoeve, zijn ansichtkaarten gemaakt. Deze zijn te koop in setjes van acht
stuks en worden u toegezonden na overmaking van
!7,50 op postgiro 39.49.772 t .n.v. penningmeester
Vrienden van Ambrosiushoeve, Etten-Leur.
Het nieuwe adres van het secretariaat luidt:
Pottumsestraat 14, 4053 HW IJzendoorn, 03444-1691.

Bestellingen 'Colorguide'
Het boekje 'Colorguide to Pollenloads of the Honeybee' van W.D.J. Kirk (zie Bijen november 1994) kan
nog tot 15 december 1994 bij 't Bijenhuis in
Wageningen besteld worden . Na deze datum zal
namelijk het totaa l aangevraagde exemplaren in een
keer bij de IBRA besteld worden. Wanneer U uw
bestel ling reeds heeft opgegeven, dan vraagt het
Bijen huis u nog even geduld te hebben.
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INTERVIEW

Bijen in gesprek met imker Hanssen (70) m het Limburgse Haelen

'Stel vooral veel
praktische vragen'
Martin Schyn s

In een prachtig gebied gelegen buiten het
Limburgse dorp Haelen aan de rand van het Leudal
ligt het huis van G. Hanssen . Zijn bijenstal staat op
een rustig plekje met de rug tegen het bos en het
front naar de zon . In de streek staat hij bekend als
een bekwaam imker met jarenlange ervaring . Aan
het begin van het interview maakt de heer Hanssen
(70) duidelijk hoe hij over BIJEN denkt: 'lk zou graag
wat meer praktische zaken in BIJEN willen zien dus
stel vooral vee I vragen op dat gebied ' .
Op mijn vraag hoe lang hij al bijen heeft, wordt met
een grijns op het gezicht geantwoord: '0, ik heb al
een heel tijdje bijen. Officieel begon ik met bijen
t ijdens de oorlog: De tabaks-bonnen konden we in die
dagen goed gebruiken als ruilmiddel! Voor de oorlog
had ik ook al bijen, dus hou het maar op een dikke 55
jaar' . Op de lagere school werd het imkeren al
geprogageerd door onderwijzer Timmermans die ook
bijenteeltleraar was. Er was toch niets te doen voor de
jeugd en als je iets kon doen wat iets opleverde was
dat mooi meegenomen. Ook heeft hij in de beginjaren
veel geleerd van ervaren korfimkers. Zo is er bijvoorbeeld iets wat hij een korfimker vaker zag doen dat hij
nu zelf nog steeds toepast. 'Een geschepte zwerm kun
je op de vliegplank van een bevolkte kast gooien en
dan trekt hij in de meeste gevallen naar binnen. Dit
werd in de korfimkerij vaak toegepast'.
'lk kan je nog iets vertellen wat niet vee l imkers
zullen geloven. lk heb een keer zien gebeuren dat een
zwerm in een bevolkte kast naar binnen vloog! Oat
mag je gerust opschrijven, want ik heb het zelf zien
gebeuren.' In dit kader wil hij nog iets kwijt: 'lk ben
ervan overtuigd dat een stille moerwisseling vaker

oogsten kun je ook van een gewoon volk met een
goed leggende moer. Het is zaak om met zo weinig
mogelijk inzet en vooral tijd zoveel mogel ij k uit je bijen
te halen. Als ik dan met 50 60 volken ook nog moet
gaan koninginnetelen ben ik erg veel tijd kwijt. lk
geloof niet dat ik dan betere bijen zou hebben '. Het
enige wat de heer Hanssen wei doet ter verbetering
van zijn bijen is af en toe een volk kopen om inteelt te
voorkomen. Hij heeft het wei eens meegemaakt dat
toen hij zijn bijen in een afgelegen gebied had staan
dat er afwijkingen aan de ogen van zijn bijen
ontstonden. Dit werd toegeschreven aan inteelt.
Terloops valt het woord kastkaarten. 'Daar maak ik
geen gebruik meer van. Als je die kastkaa rten aan het
einde van het seizoen bekijkt, wordt je er niet vee I
wijzer van. Het is iedere keer een momentopname als
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je de kastkaart invult en daardoor lijken sommige
volken erg wispelturig. Wei maak ik af en toe een
korte aantekening met een krijtje op de achterkant van
de kast. Oat werkt in de praktijk prima'. De kasten die
Hanssen gebruikt zijn heel speciaal: 'lk liep al jaren met
de gedachte te spelen om mijn Simplex- en

voorkomt dan men denkt. De oude moer legt gewoon
door tot de jonge bevrucht is en het van haar
voorgangster overneemt. Er kan wei even van een
situatie sprake zijn met twee bevruchte moeren naast
elkaar!'
We komen te spreken over het merken van moeren.
Zelf moeren merken doet hij nooit. Dit is de moeite
van de enorme verstoring niet waard. Ook van
koninginneteelt moet hij niets hebben. 'Honing
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I NTERVIEW
Spaarkasten te vervangen door een kast die speciaal
ontworpen is voor de manier waarop ik imker. Dus
aangepast aan de streek en praktisch met reizen . Zo
heb ik deze kast ontworpen' .
Zande r zijn eigen kast te propageren zou de heer
Hanssen graag zien dater wat meer variatie ontstaat in
het aantal typen kasten: 'Vooral wat het reizen betreft
is de Spaarkast een onding . Jammer dat dit een
standaardkast is geworden in Nederland. lk heb
vroeger wellopen sjouwen met kasten op drie
broedbakken. Een gewicht van 50 kg of meer is dan
helemaal niet zeldzaam . Een ander nadeel is dat een
Spaarkastbroedbak te klein is en twee broedbakken
net te groat zijn voor het broednest. Met de komst van
de varroamijt in Nederland besloot ik om
varroabodems te gaan gebruiken . Toen heb ik de
330 knoop doorgehakt en heb meteen een kast gemaakt
zoa ls die handig is voor mij . Het is meteen te zien dat
over het antwerp van deze kast goed is nagedacht.
Het is een kleine so lide vierkante kast die random
dubbelwandig is. De wanden zijn random even dik en
ge.lsoleerd met polystreen . Opvallend is dat door deze

Vandalen aan het werk
F. Peter Bohlmeyer
De heer Dierking uit Valkenswaard constateerde

op 1 september j. l. dat op zijn stuk grand ,
achthonderd mete r buiten de bebouwde kom van
Va lkenswaa rd, grate vernielingen waren aangericht.
De groenten en bloemen waren afgesneden of uit de
grond getrokken en zijn bijenkasten waren , op twee
na , omver geduwd,
Twee weken later waren nog twee volken in Ieven,
broed en eitjes waren niet te vinden .
De vraag is of zijn volken de winter door zullen
komen .
Een trieste zaak!

dubbelwand igheid de mogelijkheid ontstaat om de
raampjes in twee richtingen op te hangen . Het is dus
mogelijk om een lege bak wi ll ekeurig op de onderbak
te zetten . Hij staat altijd goed . Er zit ook geen onderen bovenkant aan. Ook in deze richting is een bak dus
volkomen symetrisch. De raam pj es hebben een
buitenmaat van 26,5 x 26,5 em en ze zijn , op de
bovenlat na, ook vierkant dus' . In plaats van
afstandblikjes heb ik gekozen voor afstandhoutjes. Die
hoef jeer niet af te halen wat f linke tijdwinst oplevert.
Draden inspannen doe ik niet. Momenteel gebruik ik
gegoten kunstraat die ik met een so ldeerbout
vastsmelt.' Dan vertelt Hanssen dat hij aan het
experimenteren is met het ingieten van kunstraat
direct in het raampje . Er zijn nog wat problemen maar
het ziet ernaar uit dat ook dit in de praktijk een hele
tijdsbesparing gaat opleveren. De dekp lank is een
paar em dik en ook ge·lsoleerd. In het midden zit een
gaatj e waarop een voeremmer geplaatst kan worden .
Aan de varroa b odem valt op dater een erg handige
sluiting van het vlieggat aan zit. Een meta len plaatje is
U-vormig gebogen en scharnierend op de twee
hoeken bevestigd. In dichtgeklapte toestand steekt
het vliegplankje en de sluiting niet uit zodat er niets
stuk gestot en kan worden.
AI metal is deze kast een j uweeltje. Het
gebruiksgemak straalt er als het ware vanaf. lk ben de
heer Hanssen ai leen vergeten t e vragen hoe dit
nieuwe type kast heet. De Symmetrie-kast?
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Rectificatie
Joop Beetsma
In het vierde en laatste deel van ' Nieuw lnzichten'
van de heer R.P. Groeneveld in Bijen 3/ 11:287-289
(1994), zijn de laatste woorden weggeva llen . De
laatste zin luidt 'Ook de koningin mag van mij haar
oudherkomstige kroon en tite l blijven dragen.
De vierde zin daarv66r wordt duidelijk wanneer er
staat: 'De lezer zal zich herinneren, dat ik voor het
volk-als-geheel, in plaats van het 'de bij' van
Minderhoud en het grappige 'der Bien ' van de
Duitsers, de aanduiding 'de BIJ' gekozen heb.'
Bij het overtypen van de tekst zijn de hoofdletters
van de laatste BIJ weggelaten. Hiervoor bieden wij
onze excuses aan .

............... r·m;iiiJj.H:M·ilifM•i~·~
Joop Beetsma
Reacties voor deze rubriek graag sturen naar: Redactie
Vraag en Antwoord, Postbus 198, 6720 AD,
Bennekom. Deze rubriek zal vaker geplaatst worden
naarmate er meer reacties b innenkomen. De laatste
tijd zijn er weer enkele interessa nte vragen binnengekomen . Hartelijk dank hie r voor!
12. Hoe oud worden insekten

Hoe oud worden insekten en waarom worden bijen
niet ouder? Deze vraag werd gesteld door de heer
S.T.P.A. Doove te Rijswijk
lk heb slechts een paar gegevens over respectabele
leeftijden van insekten gevonden . Bij een mieresoort kan
de koningin 15 jaar oud worden . Bij een hoger
ontwikkelde termietesoort kunnen koningin en koning
zelfs 15 tot 20 jaar oud worden . Wanneer we bedenken
onder welke omstandigheden deze dieren Ieven , dan
wordt de zaak duidelijker. De mierekoningin blijft na de
paring a/ die jaren in het beschermde milieu van haar
nest. Zij kan niet met een zwerm haar nest verlaten
omdat zij geen vleugels meer heeft. De bijekoningin doet
dit we/ en loopt daarbij een bepaald risico. Het
beschermde milieu geldt in nog sterkere mate voor de
koningin en de koning van de termieten. Het koninklijk
paar wordt namelijk in een apart kamertje in de
termietenheuvel opgesloten. De werksters brengen in dit
kamertje het voedsel voor het koninklijke paar en halen
de eitjes weg om deze elders in het nest verder te
verzorgen. Zo 'n nest kan wel40 jaar bestaan (maar dan
met en tweede of derde koningin plus koning).
Een belangrijk punt is dus, hoe groot het risico van
insekten is om ten prooi te val/en aan roofdieren,
parasieten en ziekten (virussen, baeterien en schimmels).
Voor de werksters in het bijenvolk komt daar nog bij, dat
ze gedurende onze winter geen of weinig broed
behoeven te verzorgen; in de zomer moeten ze dus vee/
meer werk verzetten en zouden daardoor eerder sterven.

de bijen de bloemen van een Asclepias-soort
(bijvoorbeeld de Zijdeplant) bezocht hebben. Deze
bloemen hebben hun stuifmeelklompjes in een soort
pollinia verpakt (volgens Arjen Neve) zoals bij orchideeen.
Van het Milkweed, een Asclepias-soort in Noord-Amerika,
is het bekend dat bijen in de bloemen vastgeklemd
raken; sterkere insekten kunnen zich uit de dodelijke
omarming bevrijden. Zou het kunnen zijn dat de/en van
de Asclepiasbloem nog aan het lichaam gehecht waren of
waren het misschien pollinia van orchideeen?
14. Bijten en knagen

Kunnen bijen bijten en knagen? Het weergeven van
een 1 aprilgrap over biologische bestrijding van de
varroamijt uit het Deutsches Bienen-Journal door
Wilma Bohlmeijer-Mans in Snippers (BJJ EN (9): 24 1,
1994) kan leiden tot verwarring. De 83-jarige heer
H. Jacobi uit Cadier en Keer reageerde op de
zinsnede: 'omdat bijen niet kunnen bijten met hun
kaken.' Hij geeft een paar voorbeelden waaruit blijkt
dat de bijen dat wei degelijk kunnen .
Een col/ega gebruikte zachtboardplaten als dekplank. De
bijen knaagden deze platen weg en het gevolg daarvan
was dat er een 1 em dikke wollige papierlaag op de
bodem van de kasten terechtkwam, waardoor d e bijen
haast niet meer konden kruipen. Tijdens een wandeling in
de Pyreneeen zag de heer Jacobi vooroverhellende
bijenkasten staan waarvan de vliegopening door gras en
heide dichtgegroeid was geweest. De bijen hadden de
situatie echter opgelost door hier en daar plantedelen
weg te knagen.

13 . Bloe menplukken

..

Plukken bijen bloemen? Deze vraag werd gesteld door
de heer F. van Heek te Tynaarlo . De heer van Heek
vond in een kast bijen met bloempjes of stuifmeelklompjes aan het lichaam, die zij met de pootjes
probeerden te verwijderen.
Het knagen aan meeldraden en helmhokjes van bloemen
door bijen is welbekend. Door overmatig bevliegen van
bloemen kan zelfs beschadiging van de vrucht optreden,
zoals bijvoorbeeld bij aardbeien. Het is mij niet bekend of
de bijen de/en van de helmdraden of -hokjes mee naar
het volk zouden nemen. Een andere mogelijkheid is, dat
maandblad voor imkers december 1994
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HONING

Een nieuw initiatief va~ de VBBN-subvereniging Laren I Bfaricum

Honingetiket en honingkwaliteit
Johan Calis
Met gepaste trots presenteren wij ons nieuwe
honingetiket. Reeds vele jaren stimuleren wij onze
!eden om ons gulden bijenprodukt- de honing - goed
te verzorgen en te presenteren. Zo was de onderlinge
competitie voor de best-verzorgde honing tijdens de
jaarlijkse keuringen voor vel en aanleiding om daar
meer aandacht aan te besteden. Enige jaren geleden
begonnen wij te denken over het ontwerpen van een
gemeenschappelijk verenigingsetiket, waarbij aileen
volwaardige honing dit etiket zou mogen dragen . Dit
332 overleg heeft uiteindelijk geleid tot dit fraaie etiket.
Bijzonder aan het etiket is, dat iedere partij honing, die
voorzien is van dit etiket, voldoet aan het reglement
van onze honingkeuring.
De vereniging heeft zich ook ingespannen om de
varroamijt met alternatieve methoden onder de duim
te houden. Zo is het gebruik van de natuurlijke stof
mierezuur bij de bestrijding van de mijt uitgebreid
onder de aandacht van de imkers gebracht. Bovendien
is binnen onze vereniging een effectieve biotechnische
bestrijdingsmethode ontwikkeld , die gebaseerd is op
het wegvangen van mijten in darrebroed dat daarna
uit het bijenvolk wordt verwijderd. Over laatstgenoemde methode worden cursussen gegeven.
Een en ander was
aanleiding om aan ons
etiket een nieuwe
dimensie toe te voegen. Wanneer de bijen
met natuurlijke stoffen
en door middel van
biotechnische methoden gezond worden
gehouden, mag de honing bovendien worden
gewaarmerkt met respectievelijk een zilveren of een
gouden certificaat-sticker.
De Ludenschans heeft model gestaan voor ons
etiket. De Ludenschans is een verenigingsbijenstand
die enige jaren geleden door het Goois Natuur
Reservaat aan onze vereniging in beheer is gegeven .
Het feit dat onze bijen op de planten van de door het
Goois Natuur Reservaat uitstekend beheerde natuurgronden mogen vliegen , heeft bij de keuze van het
onderwerp een doorslaggevende rol gespeeld . Onze
dank aan het Goois Natuur Reservaat hebben we
kortgeleden getoond door de feestelijke overdracht
maandblad voor imkers december 1994

van een lindeboom. Als herkenningspunt is ook de
St. Jans basiliek te Laren op het etiket afgebeeld .
Laren is de plaats waar de meeste activiteiten van onze
vereniging zich afspelen . Onze vereniging heeft aan de
gemeente Laren een aantallindebomen geschonken
om haar erkentelijkheid te tonen voor de aandacht die
de gemeente besteedt aan het aanplanten van drachtplanten en het bestrijden van onkruid zonder giftige
stoffen . Per slot van rekening vliegen onze bijen ook
op onkruid . Bijen spelen een belangrijke rol in de
levenscycli van vele planten en dieren. Door bestuiving
dragen de bijen bij aan de zaad - en vruchtzetting van
planten, waar deze planten en de dieren die daarop
hun voedsel vinden bij gebaat zijn . Juist de lindeboom
is voor de ontwikkeling van de bijenvolken in 't Gooi
een belangrijke drachtbron . De lindedracht stelt onze
bijen, en ook wilde bijen , in staat om de bestuiving van
andere gewassen en die van de wilde flora uit te voeren . Vandaar onze keuze voor de Iinde. Naast het
linde-steentje dat wij proberen bij te dragen aan de
bijenweide, zijn we oak actief op de historische eng gronden van Laren. Naast een fraaie bloemenakker in
eigen beheer, werken we samen met de Stichting
Oude Landbouwgewassen Laren en voorzien particuliere landbouwers aan bloemrijke akkers . Door het
verbouwen van boekweit, het doorzaaien
van rogge met korenbloemen en groenbemesting met gele
mosterd bieden wij
extra voedselbronnen
voor onze bijen en de
wilde insekten .
Met onze beperkte middelen was het nooit
mogelijk geweest dit etiket het daglicht te doen zien .
Wij zijn dan ook dank verschuldigd aan de Laarder
kunstenaar Louis van den Akker, die van ons onderwerp, de Ludenschans, een prachtig antwerp heeft
gemaakt, aan lithograaf Van Setten, aan de medewerkers van drukkerij Drukteam en aan hun directeur
Toon van Gestel die het totstandkomen van het etiket
heeft gecoordineerd . Met dit etiket en de certificaatstickers geven wij als imkersvereniging na de keuring
een kwaliteits- en herkomstgarantie voor het door
onze bijen verzamelde en door onze imkers gebottelde gulden kwaliteitsprodukt: Honing uit 't Gooi .

KERAVONTUREN

Frans van Tonge ren, illustraties Bernad ette Kuijs
Bij het woord jaarvergadering haken heel wat mensen

'lk heb gezegd dat ik een draagtoestel zou maken .
Niet dat ie wat moest gaan kosten!'
Wij brengen Tom een staande ovatie.
De vergadering wordt geopend en komt op toeren.
Punt 7 wordt een struikelblok .. . De voorzitter, Wim K.,

af. Zij denken dan aan een statisch gebeuren in een
kille, ongezellige ruimte; strenge koppen achter een
groene tafel en een stortbad van cijfers waar je niets
mee kunt. De afhakers hebben gelijk, maar .. . er zijn
uitzonderingen op deze regel. De jaarvergadering van
de imkersvereniging, subvereniging Gorssel , is zeer de
moeite waard om te bezoeken . Loopt u even mee?

is aftredend en wegens gezondheidsredenen niet
herkiesbaar. De secretaris heeft al veel voorbereidend
werk verricht om de onvervangbare te vervangen ,
maar is daar tot heden nog niet in geslaagd . De
voorzitter besluit zelf het voortouw te gaan nemen.
'Vera, wil jij geen voorzitte r worden? ' 'Beste W im,
officieel ben ik geheel niet aanwezig ' . 'Hoezo niet? '

U betreedt dan een prettig verwarmd vertrek dat nog
behoord heeft aan Prins Hendrik en niet is te vergelijken met dat slecht verwarmde achteraf-zaaltje, waar
het allelijk kiert tussen de gipsplaten .
De bezoekers schudden
elkaar de hand als oude
vrienden en voeren bevlogen gesprekken . Na
verloop van tijd worden
de tafels in een vergaderopstell ing geschoven. De tros
bezoekers schuifelt
uiteen en de imkers
nemen plaats aan lange
houten tafels. Op de

'Wei, je hebt de vergadering geopend met: M ijne
Heren en de enige dame in het gezelschap heb je niet
genoemd! ' De aanwezigen genieten volop van dit
steekspel en wachten op de ontknoping. Na zijn
excuses voor deze
nalatigheid te hebben
gemaakt, vervolgt
Wim : 'Waarom wil je

De jaarvergadering

va lreep komt nog iemand binnen. Hij heeft
een toestel bij zich, dat
g lanst van nieuwigheid.
Ton van H., de maker
van dit draagtoestel voor bijenkasten , zegt:
'Jongens, jullie mogen het gerust weten . Dit apparaat
is ijzersterk'.

geen voorzitter
worden? ' 'Wei, ik
beheer het Nederlands
niet zo goed. Ze
lachen me uit om mijn
Duitse uitspraak' .
'Nou, het is niet
gebruikelijk dat de
voorzitter uitgelachen
wordt. Maar, iemand
moet tach voorzitter
worden!'
'Kijk eens hier Wim . lk
vind voorzitter zijn gewoon niet leuk. lk heb je huis, je
bijen en je tuin al overgenomen . lk heb geen zin, om je
baan ook nog over te nemen'.

Waarderend gemompel klinkt alom . De berrie ziet er
piekfijn uit.'lk zal het jullie Iaten zien ', zegt Ton
onverschrokken. Hij zet een stoel in de open ruimte
van de vergaderopstelling en verzoekt de enige dame
van het gezelschap, op de stoel te willen plaats
nemen. Zij gaat stralend zitten.
Wij kijken geamuseerd toe. De geribbelde buizen van
het draagtoestel, naderen de paten van de houten
stoel, waar zij op zit. Een van de imkers schiet te hulp
en op een teken van Ton wordt de stoel, met haar
kostbaar gewicht, geheven. Wij horen een vervaarlijk
gekraak, doch de dame op de stoel blijft glimlachen.
De stoel blijkt het slachtoffer te zijn .
De penningmeester vraagt Ton wat deze stoelenmoordenaar moet gaan kosten, maar de maker zegt
verontwaardigd :

De toehoorders hebben dikke pret.
Fred B. fluistert de secretaris wat in het oor en deze
gaat meteen telefoneren. Na een kwartiertje komt
Harrie J. 'De Kleine Haar' binnen stappen. Hij gaat
zitten .
'Een dokter komt direct als hij wordt opgeroepen',
fluistert een van de aanwezigen.
' Oat is een soort reflex' .
Wim stelt Harrie de bekende vraag . Wij luisteren gespannen toe. Het verlossende antwoord komt er
zonder aarzeling uit. Het luidt: 'Ja, dat wil ik we i doen!'
De bevall ing is zonder problemen verlopen. Wij
hebben een nieuwe voorzitter.
Tach niet een beetje spijt gekregen, datu er niet bij
kon zijn? Zo ja, .. . dan zien wij elkaar op de volgende
jaa rvergaderi ng!
maandblad voor imkers december 1994
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December, een maand om de balans op te maken
waarbij een ieder zich binnenshuis terug trekt. Lange
avonden, de gordijnen dicht, de CV op standje
behaaglijk en daar glijdt weer een bijenjaar aan je
voorbij . Natuurlijk hebben de korte daglengte en het
weer alles met ons gedrag te maken. De verandering
van daglengte is een vast gegeven en daar valt niet
over te zeuren, gelukkig maar. Het is de klok van de
natuur. Mekkeren doen we wei over het weer, ons hele
bijengedoe staat of valt ermee (het hoofdstuk ervaring
wordt gemakshalve even vergeten). En ook dit jaar was
er met het weer van alles te beleven . Na een zeer
zachte maand januari met meerdere reinigingsvluchten
kwam halverwege februari de winter nog even fel
terug met strenge tot zeer strenge vorst boven een
vers sneeuwdek. De laatste dagen in maart stond de
maximumtemperatuur in grote delen van ons land op
ruim 15°( en konden de imkers de balans opmaken.
Over het algemeen slechts een paar raten broed, maar
wei verse honing! Maart werd voor de zevende
achtereenvolgende maal een zachte maand. Hoewel
zacht, let eens op het enorme temperatuurverschil
tussen gebieden aan de oostkant van grote wateroppervlakken en de rest van het land . Als voorbeeld
Stavoren met een gemiddelde maximumtemperatuur
van 7 .8°( tot 12°( in de zuidelijke provincies. Het
voorjaar als geheel bracht veel neerslag . In de laatste
dekade van april goed vliegweer met maxima boven
de 20°C. Halverwege juni zag het er nog somber uit.
Op veel plaatsen was de normale maandsom neerslag
al bereikt met veel te lage temperatu ren. Daarna werd
het warm, zeer warm zelfs met veel tropische dagen.
Uiteindelijk kwam de gemiddelde maximumtemperatuur in de maand juli uit op 6°( boven de normale
waarde. Het werd de warmste julimaand sinds 1706.
De laagste gemiddelde maximumtemperatuur
bedroeg 23.SOC op de Waddeneilanden. Bij al die
hitte stonde n veel bloemen 'd roog ' en het was geen
bijdrage voor een goede honingoogst. Na de overvloedige voorjaarregens deed de heide het goed en ik
heb voor d e eerste maal in mijn Ieven prachtige
heide raatho ning geoogst. Een delicatesse. September
bracht weer het treurige beeld van regen, regen en
nog eens regen, tot meer dan 200 millimeter op tal
van plaatsen. Het gevolg: weinig vliegdagen voor onze
bijen en dus weinig stuifmeel. Geen goed uitgangspunt voor de inwintering . Helaas, maar het zij zo. Bij
een terugblik betrek ik ook graag bijen . Veel interesmaandblad voor imkers december 1994

sante artikelen, een paar springen er uit, 'Hooikoorts'
in bijen(1) en natuurlijk het schitterende vervolg op
'Nieuwe inzichten aangaande het bijenvolk' van de
ruim 90-jarige heer R.P. Groenveld, oud-secretaris van
de VBBN. Hulde! In de rubriek 'gedenken' komen
helaas weer de namen voor van een aantal imkers die
tot mijn kennissenkring behoorden. Ook daar sta je bij
stil. Het waren imkers in hart en nieren met een
enorme inzet voor hun vereniging . Gelukkig zijn er nog
velen zo . Een goed '95 wens ik u toe .

Geforceerd bouwen
De 'nieuwe inzichten ' van de heer Groenveld zetten
je aan het den ken. Bijen die met de zwerm zijn afgevlogen en door de imker b innen vliegafstand van de
oude woning een nieuwe standplaats krijgen, keren
nooit terug naar de zo vertrouwde plek van waaruit ze
hun eerste orienteringsvlucht maakten . Deze bijen
hebben het volledige zwermproces meegemaakt, het
bouwen van de zwermcellen die door de koningin
worden belegd, het geleidelijk opbouwen van een
voedselvoorraad in de honingmaag, het verminderen
van de eiafzet door de koningin en wie weet hoeveel
voor ons onzichtbare veranderingen in de feromoonhuishouding . Alles tezamen zorgt ervoor dat bij de
afgezwermde bijen collectief geheugenverlies heeft
plaats gevonden. Zeer doelmatig zegt onze bijenvriend Groenveld , want de zwerm laat een jong
individu achter.
Het oude volk, de zwerm, begint aan de opbouw
van een nieuw nest dat het volgend jaar weer tot
zwermen zalleiden. Maar de oude koningin -moeder
heeft uiteraard ook niet het eeuwige Ieven. Door
toenemende ouderdom komen de gebreken en op
een gegeven moment besluit het volk tot stille
moerwisseling . In aanwezigheid van de oude koningin
wordt een uitverkoren larfje in een vergrote eel extra
gevoed en wat was bestemd om werkbij te worden
groeit uit tot koningin die op bruidsvlucht gaat en na
verloop van tijd start met een broednest. Ergens in
deze reeks gebeurtenissen verdwijnt de oude koningin. Het is wezenlijk anders dan het voortplantingsproces, noem het een vernieuwingsproces.
Wonderlijk dat na het afkomen van een zwerm het
zich verjongende volksdeel achterb lijft met een stelsel
oude raten die hen voorlopig meer dan voldoende
ruimte biedt. Het oudemoers-volk, de zwerm, gaat
daarentegen een complete serie nieuwe raten bou-

VAN IMKER TOT IMKER
wen. Ze schaffen zich iets nieuws aan. We maken er
gebruik van door elke zwerm op kunstraat te huisvesten. Maar we doen meer. Zodra een jonge koningin
aan de leg is geven we dat volk ook veel kunstraat en
ze bouwen het nog prachtig uit ook, hoewel ze in het

vuldig bestuderen van de door hem ontwikkelde lijnen
toonde hij aan dat het belangrijkste onderdeel van
weerstand tegen AVB bestaat uit de mate waarin bijen
hygienisch gedrag vertoonden. Dat hygienisch gedrag
bestond uit twee onderdelen. Het ontzegelen van

natuurlijke proces al hun krachten zullen gebruiken om
nectar te verzamelen om het groeiend aantal larfjes te
voeden en hun wintervoorraad voedsel aan t e leggen.
Wat ik hiermee wil zeggen? Dat we de jonge-moersvolken tijdens het uitbouwen van kunstraat heel goed
moeten begeleiden, we zadelen ze op met werkzaamheden die ze in een natuurlijk proces niet uitvoeren,
het bouwen van raten, Noem het maar een
geforceerde vernieuwing.

cellen die dode larven of poppen bevatten en vervol gens het verwijderen van het zieke broed . In sommige
volken vertoonden de bijen geen hygienisch gedrag, in
andere werd slechts een van de onderdelen verricht en
in weer andere werden beide onderdelen uitgevoerd.
De volken waarin de werksters beide vormen van het
hygienisch gedrag uitvoerden vertoonden relatief de
meeste weerstand tegen AVB. Conclusie: de weg die
wij moeten volgen bestaat uit het zoeken naar bijenvolken met een goed ontwikkeld hygienisch gedrag en
deze eigenschap door deskundige teelt uit te vergro-

Hoe nu verder met AVB?
Verbranden van materiaal en volken ruimt een
haard op, maar doorlopend worden nieuwe brandhaarden ontdekt. Met het inschakelen van bestrijdingsmiddelen zal het resultaat niet veel anders zijn. Ook
het aangekondigde onderzoek naar de ontsmetting
van materiaal door gammastralen lost mijns insziens
niets op. Er hoeft maar een schrapertje, schroevendraaier of ander stuk bijenmateriaal te worden vergeten. En hoe zit het met de kleding van de imker?
lmkerjack en overall ook ontsmetten of verbranden?
Waarom lossen deze maatregelen niets op? Omdat
de weg naar nieuwe besmetting niet wordt afgesneden. De grenzen liggen open en steeds opnieuw zal
besmet materiaal worden ingevoerd, ondanks aile
gezondheidsverklaringen. Amerikaans vuilbroed is er
en we raken het niet meer kwijt. Dus moeten we nu
maar met de armen over elkaar gaan zitten? Om de
drommel niet. Het zoeken naar, en door teelt versterken van resistente eigenschappen lijkt een
mogelijke weg. Dan moet je uiteraard wei weten hoe
en waar je moet beginnen. De gedachte om Ameri kaans vuilbroed op die manier aan te pakken is
natuurlijk niet aileen van deze tijd, Iaten we niet
proberen opnieuw het wiel uit te vinden. In de V.S. is
er al heel wat werk in deze richting verzet.
In Amerika is Amerikaans vuilbroed uiteraard geen
onbekende. In 1984 bleek uit statistische gegevens
van 44 staten dat bijna 2% van de volken waren
aangetast. Een dertig jaar geleden is door Rothen buhler onderzocht of erfelijke factoren verantwoordelijk zijn voor een bepaalde mate van wee rstand tegen
AVB. Rothenbuhler ging aan de slag met bijen die hij
voort teelde uit bijen die afkomstig waren van een
grootimker Mr. Brown uit Sioux City. Door het zorg-

ten. Voor de gemiddelde imker is dat niet weggelegd
omdat een betrouwbaar resultaat aileen kan worden
bereikt via kunstmatige inseminatie. Hoe een dergelijke aanpak te realiseren?
Uit het onderzoek van Rothenbuhler bleek ook dat
de werksters van de Brown-lijn niet aileen hygienisch
gedrag vertoonden , maar dat het ook zeer defensieve
bijen waren, oftewel bijen met losse angeltjes. Het
onderzoek rept niet over een mogelijk verband tussen
agressief gedrag en weerstand tegen AVB. Het enige
dat ik zelf kan bedenken is dat volken die zich fel
verdedigen weinig gelegenheid geven aan rovers om
binnen te dringen. En zoals we aannemen zijn rovende
bijen potentiele verspreiders van de sporen van AVB .

Het weer in december
Voor de periode '61-'90 geldt voor december als
normaallandelijk gemiddelde 39 uren zon, 75 mm
neerslag en een maximumtemperatuur van 5.7°C. In
de tabel het karakter van het weer de afgelopen 5 jaar.

~m ber-maanden
Jaar

Zon

1989 somber
somber
91 zonnig
92 normaal
93 somber

~w

(uren) N eersla g (mm) Max.temp. (0 C)

(84) zeer zacht (7,5)
nat
normaal
zacht
norma aI
zacht
vrij droog (58) normaal
{7, 1)
(26) zeer nat (1 53) zacht

Geraadpleegd
-Robert E. Page, jr. and Harry H. Laidlaw, jr. Hygienic
behavior, The Hive and the Honeybee 1992: 248
- Dijkema H. Hoe steekt een volk in elkaar? Bijenteelt 3(92):
67 -71 (1990)· Groenveld R.P. Nieuwe inzichten, Bijen
2(1 0): 259-261 (1993), 3(3): 72 (1994), 3(1 0): 268-269 ('94)

The hive and the Honeybee 1992: 1085. American Foulbrood
Diseases.
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Wassmelters
Er zij n verschiilende manieren om was uit oude raat
te smelten . Niet aile was komt gemakkelijk uit raten
vrij, er blijft altijd wat in zitten . De enige manier om
werkelijk aile was te verwijderen is door de raat met
een oplosm iddel voor was te bewerken . Op deze
man ier kan bepaald worden hoeveel was er nog in de
rest zit , als de was uit de ramen gesmolten is.
In Duitsland heeft Christoph Stork bepaald welk
percentage was nog in de resten na het wassmelten
aanwezig was. De uitslagen waren zeer verschiilend:

-
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% was in restant
Soort wassmelter
43 %
Zonnewassmelter I
36 %
Zonnewassmelter II
28 %
Verbouwde sappers
27 %
Stoomwassmelter merk Fritz
25 %
Stoomwassmelter merk Graze
Zonnewassmelter Apisolar
'Wachsomat' merk Fritz
Separatiecentrifuge

21%
17 %
5%

Zonnewassmelters werken niet zo goed als stoomwassmelters, ze zijn echter wei energievriendel ijk. De
Apisolar maakte hierop een uitzondering : daar was
maar 21 % van de resten was. De verbouwde sappers
had een imker zelf gemaakt en werkte volgens het
systeem van een stoomwassme lter. Bij de 'Wachsomat'
worden de oude raten tussen twee platen gedrukt en
de platen worden elektrisch verwarmd . De centrifuge
werd door een professionele wassmelter gebruikt en is
niet te gebruiken door een gewone imker. Deze kan
het beste een Apisolar zonnewassmelter aanschaffen
voor DM 686,50. De 'Wachsomat' heeft weliswaar
minder was in de resten, maar kost dan ook
DM 2.112,-.
ADIZ 1994(8); Der lmkerfreund 1994(8); Schweizerisch e

Bienen-Zeitung 1994(8)

Snel koninginnen vinden
Nad at d e Afrika anse bij Brazi lie was binnengevlogen., moesten de imkers hu n bedrijfsmethode aanpassen. M et kwade bijen is het slecht koninginnen
vangen,...Qaarom werd de volgende manier bedacht.
Als een imker de koningin wil vinden in volk A, dan
haalt hij eerst uit een ander volk (vo lk B) een raam uit
het midden van het broednest. Als koningi n B op dit
maandblad voor imkers december 1994

raam zit, moet hij een volgend raam nemen . Aile bijen
van het raam kloppen. Bij het uitnemen zo min
mogelijk rook gebruiken , liefst zonder beroker werken .
Uit volk A wordt op dezelfde manier een raam
genomen en het raam uit volk B wordt erin gehangen .
De kast wordt drie tot vijf minuten gesloten . Raam A
kan in volk B worden gehangen om daar de koningin
te Iokken .
Koning in A zal na korte tijd op raam B zitten, omdat
ze daar een rivaal zoekt. Halen we nu na vijf minuten
raam B uit kast A, dan hebben we haar gevonden . Veel
rook maskeert de geur van het andere raam, vandaar
dater zo wein ig mogelijk rook moet worden gebruikt.
Zeker iets om eens een keer uit te proberen . En
natuurl ijk vond ik deze tip in verschiilende bijenbladen,
ondermeer in
Beekeeping 1994(8)

Middeltjes tegen steken
ledere hobby heeft zijn minder leuke kanten, dus
ook het bijenhouden. Gestoken worden is niet echt
prettig en onze voorvaderen kenden al vele middeltjes
om de p'tjn te verl ichten en de zwelling tegen te gaan .
Prei is een van de beste middeltjes tegen
bijensteken . Eerst moet de angel worden verwijderd,
daarna dient de plaats te worden ingewreven met een
prei die net is doorgesneden . Het sap van de prei
verandert het bijengif, de zweiling vermindert en de
pijn verdwijnt. Hou je niet van prei, of zie jeer tegen
op om in vol imkerornaat de supermarkt binnen te
rennen om een prei te kopen, gebruik dan ui of knoflook. Helpt het niet dan kun je lijden in eenzaamheid,
want iedereen loopt met een boog om je heen .
Wat ook helpt is fijngewreven weegbree- of
kaasjeskruidblad . Ook de keukenkast kan uitkomst
brengen. Los veel zout op in een beetje azijn, doop
daar een watje in en leg dit op de steek. Ook
fijngehakte petersel ie helpt, vooral als het gemengd is
met twee eetlepels olijfol ie en het wit van een ei .
AI deze middeltjes nemen nogal wat tijd om te
vinden of te maken. Voorkomen is beter dan genezen,
daarom kan je je ook inwrijven met fijngewreven
walnootb lad of tomatenblad. Dit schijnt voor de bijen
zo afschuwelijk te ruiken, dat ze niet meer in de buurt
durven te komen .
Bee Craft 1994(7)

E LEZER SCHRIJFT

Buckfast Belangen
bewaakt kwaliteit
Buckfast Belangen Verenigd heeft vorig jaar het
initiatief genomen om via licentieverstrekking de
kwaliteit en de betrouwbaarheid van Buckfastmateriaal
te handhaven. Zoa ls bekend verondersteld mag
worden, is met het wegvallen va n de persoonlijke
begeleiding van Breeder Adam in Buckfast Abbey min
of meer een einde gekomen aan het teeltprogramma
van deze monnik. Gelukkig zit over heel Europa
verspreid heel veel goed materiaal, dat door topimkers
uit diverse Ianden in stand gehouden wordt. Onderling
hebben zij daarover regelmat ig overleg.
Tot haar spijt stelde de vereniging Buckfast
Belangen Verenigd vast, dater nogal wat koninginnen
te koop aangeboden worden die wei Buckfastkoninginnen genoemd worden, maar die of niet raszuiver
zijn of toch niet die eigenschappen hebben die deze
soort bijen zo'n goede reputatie hebben bezorgd. Het
is voor de doorsneeimker ondoenl ijk vast te stellen of
hij krijgt wat hij denkt te kopen. Mede om die reden
heeft Buckfast Belangen Verenigd besloten om
licenties te verstrekken aan een aantal telers en/ of
tee ltgroepen.
Om voor een licentie in aanmerking te komen,
moet een licentienemer aan een aantal voorwaarden
voldoen. Hij moet o.a . minimaal een bepaalde hoeveelheid teeltmateriaal hebben en kunnen aantonen
via een stamboom, dat hij raszuiver materiaal heeft.
Belangrijker is echter, dat hij zich dient te onderwerpen aan een jaarlijkse keuring die zeer neutraal wordt
uitgevoerd. Daartoe dient de licentienemer ieder jaar
een aanta l koninginnen bij Buckfast Belangen Verenigd
aan te leveren, die zonder dat de afkomst bekend gemaakt wordt via de teeltcoordinator bij een test imker
van Buckfast Belangen Verenigd terecht komen. Deze
testimker kan dus zonder vooroordelen de koninginnen testen op hun kwaliteiten en eigenschappen.
Hierdoor kan Buckfast Belangen Verenigd meer
zekerheid geven, dat de koper krijgt waarvoor hij op
dat moment kiest. De licentienemer Ievert bij kon inginnen en/of larven een teeltregistratiekaart.
Vanzelfsprekend pretendeert Buckfast Belangen
Verenigd niet, dat aileen haar licentienemers goed
materiaal hebben . Voor ongetest materiaal van
anderen kan echter niet ingestaan worden. Om die
reden zullen bijvoorbeeld overlarfdagen van niet
licentienemers niet in aankondigingen van Buckfast
Belangen Verenigd worden vermeld. Wie betrouwbaar

materiaal wil hebben wordt aangeraden zich te
wenden tot een van de licentienemers of zich wei zeer
goed te Iaten voorlichten over de afkomst en eigenschappen . Voor inlichtingen kunt u contact opnemen
met het secretariaat van Buckfast Belangen Verenigd .
Het adres is: Mw. M .J.M . v.d . Heuvel , Hoofdstraat 77 ,
5473 AP Heeswijk-Dinther, 04139-2603 .
Allan Reed er, Roden

Laagvliegende bijen
Hierbij stuur ik namens subvereniging
Voorne Putten van de VBBN een foto van een
waarschuwingsbord voor laagvliegende bijen . Dit bord
hebben we zelf ontworpen met stickers van het
Bijenhuis en een verkeersbord hebben we gekregen
van de gemeente Spijkenisse .
Dit bord is deze zomer geplaatst voor onze nieuwe
bijenstal 'De Bijenstek', die tot stand gekomen is in
samenwerking met het recreatieschap Voorne en
Putten . De stal staat in het recratiegebied Bernissen ,
wij als subveren iging mogen deze stal gebru iken voor
onderwijs, voorlichting enz.
Wim van de Hoo naard, Abbenbroek

Een eerste prijs
Van de heer Vinke, imker uit Swifterbant
(Fievoland), ontvingen wij een foto (zie p. 338). Deze
werd gemaakt tijdens de koninginnedagoptocht,
welke jaarlijks door de plaatselijke 'Vereniging Dorpsbelangen' wordt georganiseerd. Elk jaar trekt deze
optocht duizenden bezoekers, zelfs van buiten
Swifterbant komt men hier op af. Dit jaar namen niet
minder dan 21 wagens deel aan de optocht. De
'Bijen ' -wagen, zoals op de foto afgebeeld en waarvan
de grote korf gemaakt is van draineerbuis, wist de
maandblad voor imkers december 1994
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DE LEZER SCHRIJFT
Vlaanderen, Nederland en andere Ianden o .a.
Duitsland ook interessante technische bijdragen
brengen over voormelde onderwerpen . Belangstellenden kunnen zich abonneren door overschrijving van
BF 200, - of f11 ,- onder vermelding 'Betere bijen' .
Vaar Nederland ap Pastbanknummer 23.84.288 t.n.v.
Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ Berficum.
Vaar Befgie ap rekeningnummer 000-05007535-31 t.n.v.
Jean Camerlinckx, Schuurla 12, B-9880 Aafter.
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eerste prijs in de categorie 'versierde wagens' te
winnen . Deze wagen werd ontworpen en gemaakt
door agrari ers, wonende aan de Rivierduinenweg te
Swifterbant. De heer Vinke verte\de ons met gepaste
trots dat hij het idee voor deze wagen had geleverd .
Tevens was de bemanning van de wagen uitgedost
met door hem beschikbaar gesteld imker materiaal.
'De leuze van deze wagen , 'Bioemen bijen, veilig

Thema-avond
Amerikaans vuilbroed
Regio-West van de Buckfastvereniging organiseert
op vrijdag 27 januari 1995 een thema-avond over
Amerikaans vuilbroed (AVB), aanvang 19.30 uur. De
avond is voor aile belangstellenden en zal plaatsvinden
in het bijenmuseum van het Bijenpark in Amsterdam-

vrijen ' leek mij in verband met de bijenziekten een
aardig thema,' aldus de heer Vinke. In ieder geval is
het een aardige en opvallende manier om onze bijen

West, kruising Osdorperweg en J . v.d . Berghweg .

in de belangstelling te zetten .

19.30-20.15 uur: Dhr. H. van Schuppen , medewerker
van de Veterinaire Dienst, zal ons informeren over de
huidige situatie van AVB in Nederland, wat zijn de
bemoeienissen van de overheid, hoe wordt de besmetting overgebracht en hoe we het risico van besmetting zoveel mogelijk kunnen beperken .
20.15-21.00 uur: Dr. Job van Praagh,
wetenschappelijk medewerker van het duitse
Bijenteeltinstituut in Celie, zal o .a. een technische
uitleg geven (nederlandstalig) over de biologie van de
ziekte, de nadelen van de toepassing van 'medicijnen'
en hoe de overheid en de beroepsimkerij in Duitsland
met de besmetting omgaan.
21.00-21 .30 uur: Pauze
Om onze kosten wat te compenseren worden in de
pauze vele fantastische zaken verloot, o.a . twee
raszuivere Buckfastkoninginnen .
21 .30-22.30 uur: Na de pauze kunt u uw vragen
stellen aan een forum, bestaande uit de heren
Van Schuppen en Van Praagh. Wij verzoeken u, in de
pauze, uw vragen schriftelijk bij de organisatoren in te
dienen.
U bent van harte wefkam ap anze thema-avand. Macht u
nag vragen hebben, dan kunt u beffen met het secretariaat
van de Buckfastvereniging Regia-West, Ed Oartman
Gerfings, 02993-68114.

Vuilbroed bij van der Zee?
Er gaat een hardnekkig gerucht dat bij imkerij
Van der Zee vuilbroed zou zijn vastgesteld. Dat
gerucht is niet ju ist. Wij wensen hem van harte toe dat
dit ook zo zal blijven. Ditter geruststelling van hen die
koninginnen bij hem betrokken of dat van plan zijn .

VIB - Selectiewerkgroep
In de voorbije jaren groeide een nuttige samenwerking tussen de VIB -Selectiewerkgroep en
verschillende Nederlandse werkgroepen voor selectie,
moerteelt en kunstmatige inseminatie. Het gaat hierbij
vooral om uitwisseling van informatie en ideeen .
Noord en Zuid willen die samenwerking nog gaan
uitbreiden door de gemeenschappelijke publicatie van
een infoblad rond de thema 's 'selectie, moerteelt en
Kl ' . Vanaf volgend jaar zal driemaandelijks het blad
'Betere bijen op onze standen ' verschijnen . Het eerste
nummer versch ijnt begin januari 1995. Het blad zal
naast informatie over activiteiten en publicaties in

Programma
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IMKERSBOND VAN DE ABTB

Studiedag ABTB-imkers
B.A.H. Visser
Met het verdw ijnen van de jaarlijkse lmkersdag enke le jaren
ge lede n, we rd besloten in plaats hiervan een stud iedag te
organiseren voor de ]eden. Deze werd on langs gehoudcn in
Zenderen, waarbij een drietal onderwerpen ce ntraal stonden ,
n.l.: drachtplanten in bermen en natuurgebieden: Amerikaans
vui lbroed en de kwaliteit van honi ng en ho ningverwe rkin g.
De lokaliteitcn van het AOC-Twente in Zcnderen bleken bij
uitstek geschikt voor het houden van een studi edag die wc rd
geopend door de voor7it ter van de Imkersbo nd van de
ABTB. de heer G. Holl ander. a ecn wc lko mstwoord -;pra k
deze er 7ijn vrcugde over uit dat ruim zesti g leden- imk ers
aan de studi edag deelnamen. Ben woord van waardering voor
dit redelijk grote aantal noemde hij dan ook terecht.

Drac htpla ntcn in bermcn en natuu rgc bieden
Aan de band van een serie zeer fraaie dia's leidde de heer
Koster d it onderwerp in. Daarbij werd duidelijk dat op een
groot aantal plaatsen met succes wordt geexpe rimenteerd om
te komen tot het verrui me n van de bijenweide. met name
door een andere wijze van onderhoud en beheer door
e igcmu·en en gebruikers. Het blijkt dar in cleze een
belangrij ke bij clrage worcll geleverd door ge meemen e n
waterschappen waar de verantwoorde lijke bestuurders en
beheerclcrs begtip tonen voor her behoud van natuur in het
bel ang van mens en clier. Door met name het tracl itione le
maai - en onderhoud sgcdrag te wij7igen ont staan er vecla l
prach tige met bloemen en plan ten begroeide bermen al. ook
oeve rs van watergangen. De heer Koster bleek er zich we i
va n bewust dat helaas op vee l plaatsen nog onvo ldoende
finan iele micldelen beschikbaar worden gestelcl om op een
betere en meer ·natuurlijke' wijte hel beheer en onderhoud
va n bennen. parkcn, \ atergangen en natuurgebieclen uit te
voeren.

Amerikaa ns vuilbroed

van de bijenwoning en omdat de sporen z.olang kiemkrachtig
blijven. is er gcdurende ecn ze · r lange tijd kans op
hcrbesmetting. Binnen he t volk worJt Jc bacteric ve rspre id
door de werkst rs. De bacterie kan in een bije nkast ge bracht
worden door her voeren van besmerte honing en stuifmeel en
door het inbangen van be~ mcttc raten, larl]es en ko ninginnen
met begcleidende bijen. De zie kte wordt van stand tot stand
verspre id door vervl iegen, zwermen. s lllifmee lmijten.
was mot!en e n via kleding plus materiaa l van de imker. In
cderland zijn de imk ,rs verplichl de zickte o f hct
vennoe le n dater Amerika an~ vuil broed op de sta nd is. te
melden aan het Centraa l Meldpum. Is de ziekte eenmaal
va~tges tcld. dan worden aile bijen gedood . De dod e bijen
plus al het kas tmalcri aal worden verbrand. D~arnaast wordt
er een ve rvoersve rbod ingesteld.

Honing van goede kwaliteit
De clerde in Ieiding van deze studi edag. over de kwaliteit van
ho ning, werd geprese meerd door de heer J. Hertsig, die
beg on meter op te wijzen dat een kwa liratief goede
honin googst al heel \'roeg in bet voorjaar moct worden
voorbe reid. ln 1ij n voordracht ga f de heer Hert sig ee n aan ta l
tips met name voor degenenen die nog weinig e rvaring
hebben met hct oogsten en prescnteren van echte nederl andse
honing van een hoge kwaliteit. DaarbU kwamen onder meer
he t gr te be lang van sterke vo lken voor een succesvolle
honi ngoogsLaan de orde. Hel suikergehalte va n honing is
uitcrmate bclangrijk. Jn het algemeen moeL 79% van de
hon ing bestaan uit na tuurlijke suikers. De e ni g uitwndering
hierop ge ldt voor klaver- en heide honing. waarvoor een
min imum geldt v:m 77%. Bij ho nin gkeuringen wordt vooral
veel honing a fgekeurd wegc ns ce n te laag gehal te aan
naluurlijke s uikers. Om afkeurin g te voorkomen gaf de heer
hertsig een aantal nuttige tips o.m . met betrekking tot het
oogsten van de honing. het beperken va n het gebruik rook.
het o nt zege len. het teven va n de honin g, het roeren, het
oppotte n. het et ikelteren en de mee. 1 ge chikte mani er om
honing te bewaren.

Tot slot
a de inleidingen vo lgde een zeer gean imeerde forumdiscussie waarbij een aa nt al zaken nog eens exLra we rden
uitgcdiept. Daarbij bleck dat aan beide zijdc n van de ta fel
een grote mate van deskun li gheid aanwezig met betrekking
Lot de behandelde onde rwerpen. In een uitermate gemoedelijke :feer kon dan ook lcze studiedag worden besloten. Ee n
woo rd va n dank aan de inleidcrs. de dee lnemcrs en voora l
aan heL lid va n het bestuur van de lmkersbond d ie deze dag
hecft voorbere id, de heer Rien Veldkamp, is dan ook zeer op
zijn plaats.

De heer J. va n der Steen van de Amb rosiushoeve bchandclde
het voora l sinds afgelopen zomer zeer aetue le onderwerp
merikaans vuil broed . Deze zeer be~mette lijke bacterieinfectie \an de larven van honingbijen ka n in heL
spores tadium wei zo' n vecrtig jaar kiemkrac hti g blijven . Het
verloop van de ziekte, \ anaf de besmeui ng van jonge bijen
tijden~ het poetsen van cellen en bij het eten van besmet
stu ifmeel en honing, wcrd door de hccr Vander Steen op
zeer deskundige w ijzc uiteengctet. Helaas moet de
e indconc lusie nog steeds zijn dat de ziekte nooit 0\ er gaat.
Omdat er sporen van de bacterie (Ba cillus /arl'lle) op de raat
terechtkomen , in het stuifmeel. in de honing en op de wandcn
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Verslag Hoofdbestuur/groepen
Reyta v.d. Reijden-Ryuja
Korr vcrslag van de bijeenkomsl van het Hoofdbestuur met
de groepen. gchoudcn op L:<.llcrdag 24 :,eptember 1994 in het
Bijenhuis te Wageningen
Aanwe:ig: het voltalli gc l-IB en de groepen Friesland.
Groningen , Drentc, Overijssci-West. Veluwc-Noord ,
Veluwe-Zuid, Gelder~ Rivierengebicd. UtTccht. NoordHolland. Zuid-1-lolland. Zeeland, n Noord-Brabant

VBBN

Onderscheidingen VBBN in '94
Marga Cauters

-
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ln 199-1 zijn weer diverse ere- en verenigin gsspelden,
oorkondes en erekorljes uitgcrei"t. Dcze ondcr,cheidingen
worden toegekend al. ee n blijk van waardering voor een
langdurig lidmaatschap of bestuurslidmaatsc hap of voor
vcrd ien,ten op landclijk ni vcau. Het Hoofdbestuur van de
VBBN wil de !ede n die hiervoor in aanmerking kwamen
nogmaals dan ken voor hun inzet voor de Vereniging.
De namen van ontvangers van een erespeld zijn vet en die
van ontvanger' van cen erekort]e zijn bovendien in
hoo fdl etter gedrukl.
Almelo: G . Albe rts
Bennekom : J.C. WILLEMS
Bilthovcn: G . van de Ham
Eibergen: G..l . Janse n
Eindhoven: A. Kole
Elburg/Oldebroek: K. Bouw
Enschede: A. P.M. tc r Bee k. H. Klcmpers, J.B. We ldink
Goeree-Over11akkee: L. van Nimwegcn
Gorinchem/M ee rkcrk: A. va n Ross' m. A. va n Santen.
G.J.M . Winter
Lochem: P. Rappel
eede-Borculo: D. Brinkerink. G.A.J. Jansen.
j.Th.M. Ruvcn
ieuw leusen: H. Brinkman. H. Dekker. H. Moes, M. Praas.
G.J. S huunnan
1 oord- e n Zuid-Beveland: C. D. de Fe ijter, M . Raas
Oosterbeek!Renkum : M. va n Rij
Ootmarsum : G.J.J. LUTTIKHUIS
Oranj ewoud: TJ. DE RUITER
Ruinen: K. Koste r. j. Tissing
Ter A pel: J. Kle in. j. Kwit
Texel: P. Ko k. Jac . Stark
Utrec ht: F. Grobben, M. Sommeijer,
Yarsseveld: H. Bullen
Wagenin gen: W. MERKENS
West-Friesland: C. Baas, J. Vee nstra
Wezep/1-l attem: J. van Dijk, G.J. Jan sen
Wi erden/Enter: H . Stc\'ens
Wo lvega: A. Bo um a
Zwo ll e: P. Beekman

Vcrslag
N.a.v. het verslag \'an 23 npri l wordt besloten voortaan een
kort versing van de vergadering roncl te sturen. Op aanwaag
is een langere versie te verkrijgen voor deelncmers aan de
vergadcring.
De vorige vergadering is meegedeeld dat er gekeken zou
worden naar een ,·e rgaclerruimte. Het HB heeft besloren hi er
nict mec door te gaan vanv..-cge de hogc kosren.
De aanbevelingen uit het rapport va n Ria van Zanten zijn
ronclgedee ld .
• Belcidsplan
De aanbevelinge n, corrccties en adviczen uit de groepen
7u ll en worden meegenomen in de definitieve vet"ie. De
stukken voor de groepsvergaderingen worden I oktober
verstuurd . Het commentaar uit de groepsvergaderingen wordt
verwerkt in dccember/januari. op l februari worden de AVstukken ver. tuurd. In de A V worden uitsluitend van te voren
ingedi ende schriftelijke vragen beantwoord.
Vergoedi ng grocpsbesturen in de A Y: groepsbcsturen die
ni et worden afgevaardigd door een subvereniging krijgen een
vergoeding van reiskosten met ee n maximum van f75,- .
• Bestum·sverkiezing
Er zijn nog steeds twee vacatures: penningmeester en
algemeen bestuurslicl. Nog geen reacties. Groep be. tuurders
worden gev raagcl soll icitanten aan te moedigen.
• Juridische positic grocpsbesturen en taken
groepsbesturen
Een mode lovereenkomst voor cle samenwerking va n
subverenig in gen binnen een groe p is vastgesteld en za l aan
de groe pen worden toegestuurd.
Na een wij1.iging in de volgorde wordt ook het stuk 'take n
groepsbesturen' vastgesteld.
• Jubileumviering
Er worden nog enkele enlho usiaste commi ssie leden gezocht
o m de viering va n he t I 00-jarig besta::m voor te bereiden.
• Wat vcrdcr ter tafcl komt/rondvraag
De VBBN stuurt berichten over uitbraken van Amerikaans

Openingstijden secretariaat VBBN
Het secretariaat van de VBBN zal tussen Kerst en
Oud & Nieuw gesloten zijn.
Het secretariaat is vanaf 3 januari 1995 weer
bereikbaar.
De winkel is in deze periode geopend volgens de
openingstijden zoals deze achterin dit nummer
vermeld staan.
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vuil broed toe aan: secretari ssen va n aile ~ubverenig i nge n.
voorzitters en secreLari sscn van de groepen, HB-lcdcn en
COillllli s:icvoorzillers. Leclen die willcn rcizc n kun ncn ecn
van die personen of her algemeen secrt!tariaat bellen. Er zal
een plan va n ak tie worden opgesteld om toe te sturen aan de
getroffen imkcrh ubvercniging.
Groep Groningen stelt voor de duur van de V te bcpcrkcn
en na atloop vergaderingen van d diverse commissies en
we rkgro pen re plannen .

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vunderink
Elders in di t nu mmer vi nclt u een beri cht dat een gerucht over
AV B bij l mkerij V an der Zce niet j uist is. Het gerucht was
door ons vern omen en is als voorbcc ld van gcrucht vonni ng
ter sprake geweest op de ve rgaderin g met de groepsbesturen
in september. Dar her een illustra tie van en geruc ht beu·of. is
mogelij k niet door i eclereen gchoord en zo i s de vool-tiller cr
weer eens bij bepaald hoe je j e woorde n moet proe ven voor
j e ze de ruimte geeft. En dat, nu wij zo ons best cloen de
communicatie te verbeteren!

Wat heb ik u venler te ve rtcllen?
Zoa ls ik orige keer al melclde. staat de fina nciering van de
Am brosiushoeve (A H) hoog gcnotcercl . Samen met de andere
orga n i ~ nt i e s en onLe dcsku ndigen op onderLock sgebi cd is
mij n co ncept voor een toekomstvisie op de bij enhouderij
kritisch beoordec lcl zoclat het al s gemeenschappelijk stuk is
ingediencl . Kern punten Lijn:
• de bij enhouclerij is weliswaar e n hobby maar ook ecn
vi ta le schakel in land- en tu in bouw; de overheiclmag ons niet
om beurten als bcd rijfssector behande len als er geld op wfc l
moet komc n en ab hobbyclub al s er steun word t gevraagd
• veeI van wat vroeger geconce ntre rei was op de A H is door
reorgani sati cs versni ppercl en clreigt nu als even zovele
ondcrgeschoven kincleren bij de volgcndc beLuiniging als
niet levensvatbaar gcheel gesc hraptte worden. Voorstcl:
herstel van de concentratie van diensten voor de
bijenhouclerij op de Ambrosiu shocve.
• de mbrosiushoeve mo't als kennis entrum voor
bestui ving en bij enhouderij gaan fun geren
• de opdracht van de Ambrosiushoeve uit te breiden met
l<Lken voor inseklen in de natuur
• een ondcrzoebprogramma gcri cht op :
- Amerikaans vui lbroed. de levenscyclus,
bcstrijdi ngsmet hoden en ana lyse va n besmettin gsgraacl .
- biologische bestrijd ing van Va r roa jacobsoni
• vergelijking en verecleling van bij enrassen
• i nsekten in de natuurlijke nora. met o.a. gesuggereercle
concurrcnti e van de honingbij
• gewasbeschenningsmidclclen en bijen en andere inseklen.
Wat betreft de financiering hebben wij enkc le suggcsti es
geclaan. waaronder de bereidheicl va n de organisaties een
hogere bijdrage van de imkers te vrage n op voorwaa rcl e dat
le door ons bepleite conce ntrati e van diensten inclerd aacl tot
stand komt. Het is verheugend te .~:ic n dat de toekomstvisies
van de andere sectoren die conce ntratie ook bepl eitcn.
Een bijkomencl effect is cl at de samenwerkin g van de bon den
onder druk va n de problemen als meri kaa ns vui lbroecl en
Ambrosiushoeve lijk t toe te nemcn.

Verder met dhr. M un tjewed' naar een COPA -ve rgadering in
Brusscl gcweest. Her vult niet me.: om op cen lijn tc komc n.
De vers;i1illen tu~sen de belangcn van de t uiJelijkc lid,taten
en van de noordelijl-.e 7ij n groat. Het ge,prek van het DB van
de COP A -Honing de vol gen de dag met vertegenwoordigers
van hct parl emcnt gaf nog gecn hoop. maar cr we rdcn wei
cnke l hoopvo ll e uitlatingen gcda an. Zoals :t lt ijd. afwachten!
l k werdu itgenodi gd voor een be. preking door de z aad t el er~
over probkmen in deb stu i ving die zouden ku nnen optrcJen
al · door cc n n::i sverbod wcgens Ame r i kaan ~ vuilbrocd gccn
bij envolken op de tcelt gcplaatst kunnen worden. Op de7e
eerste ori entat ie komt een Yervolg.
In no vember kom i de tweede bespreking over de regels voor
1995 tcr voorkoming van de ve r~ p rc idin g van Ame rikaans
vui lbroed. De voor:--te llen va n de versch illencle groepeli nge n
komen nu binnen en men probeen een middenweg te vinden
tussen noodzakcl ijkc bepcrki ngen en toch hct imkcren
norm aalmogd ijk te ma ken.
lk was aam~~z ig bij de vergadering van een subverenigi ng
die ovc rwoog de V BB te verlaten wegen s te wein ig
informatic. Tot mijn vo lcloeni ng was er cchtcr ce n zwarc
opposi ti e die het tegencleel aan toonde en mij clu, het werk uit
handen nam. Her voorsrel werdmet algemene stem men
vcrworpen. lk heb uit de grond van mij n halt her verwij t over
tc: wci nig infonnat ic verworpen . A Is onte vclc informatie
ni et cloorl-.omt. moet men de rout in de eigen vereni ging
zoe ken. Yerder kon ik nog ecns wij zen op het werk clat
on zichtbaar achier de schenncn gcbeurt . va n groot belan g
YOOr de hele imkcrij maar hclaas niet altijdm erkbaar voor
elke incli viduele imker. Het is kortzichtig om aileen dar
indi vi du.,lc belang als mcctlat tc gebru ikcn.
On te oproep voor kandiclaten voor functi es in het HB. hee ft
een matig succes . Nog geen pcnni ngmeester die zich
aandi cncl • we i ecn ·algemce n· HB-Iicl . lk kanmc nog
herinncrcn dat de A V 1ich t orgen maaktc over een oncl cro n ~je in he\ beswur bij bel YOorstellen van bestuurskandidaten. Om dat te voorkomen moeten de vere nigingen kancli daten op hct spoor van de se lcctiecommi ssic t<!ttcn . Zo niet.
dan moet het HB Lelf !Wan we rven.
Wij hopen clat u met o~s meedenkt. Dhr. Hcnseler hee ft ons
nut wec j aar gcholpen. Hij hecft recht op atl ossing.

'Te-gekke-kasten-plan '
Zondag I I juni 1995 organiscert VBBN Enschecle wij weer
bet bekencle ' tc gekkc kas tenplan· in het kader van de
' Bijentour 1995' in het Ledeboerpark te Enschede.
Wij roepen een ieder op die een bij enkast kan Iaten Lien die
o r unick is of ecn ni euwe revoluti onaire vincling is of er
gewoon tc gek uit tict door hctzij ,·onngcving of uit voering
en... ? bedenk t u telf maar. De kast mag be\ oond zijn door
bij en. en wat clacht u door hommels')
Ga dcze uitdaging aan en kom op onze Bijentour '95 met uw
in zencl ing. cr staat weer ecn gcvulde prij zc npol in guldens op
u te wac hten. Wij swan in iecler geva l garant voo r een
prachtige dug. Voor meer informatie: A .M . Spit.
Stemlandeweg ~ I . 7548 BV Enschede. 053-~82703.
Een infopakkcttal u word en tocgcs tuurd .
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1200-jarig bestaan Brum1nen
Omdat in h<!t jaar 794 voor hct eer~ t melding gemaakt werd
in Jeenbri even. viert de gemeente Brurnmen dit j aar haar
1200-j ari g bcstaan. Hct zal duidclijk _zij n dat di t met diverse
feestelij khedcn gepaard gaat. Ook de imkcrsvcrcniging .tag
kans zich ve rschillende malen te profileren en met su.:ce . .
Naast het feit dat we aardi g war honing verkoc ht hebben.
Jeverde hct ook nog ecn aantal nicuwe !eden op. vo ldocndc
deelnemers voor de strov lechtcur, us, en naar hel zich laa t
aan zien een aanta l deelnemers voor de int roducti ecursus
begin nend imker. Er is door de imkersvcreniging deelgcnomcn met et:n stand aan de j aarmari<.t . ve rder aa n de
agrari che markt waar we een pl aals toegewezen kregen
tu ssen een handelaar in pluimvee en een smid die pam·den
a;m het bcs laan was . Vcrdcr werd dec lgenomcn aan ecn

1 0 december Zenderen
Vergadering georganiseerd door de (arnica Vereniging Oost-Nederland in het AOC Twente. De heer
Fr. Gijsen , secretaris van de Vlaamse Selectiewerkgroep spreekt over de organisat ie hiervan en m.n. over
de vers preiding van tee ltmateriaal. Leden krijgen
programma toegestuurd . Ook niet-leden welkom .
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur, entree !1 ,(tevens lot). lnl. G.J.J. Luttikhuis, 05410-13649.

13 december Heerlen
Voordracht door Dr. Th . Postmes, bioloog, over
honing, samenstelling, residuen, mogelijkheden
betreffende (brand)wonden, huidverzorging, opslag
etc. Vooral ook voor (imker)vrouwen zeer wetenswaa rdig en zij zijn de rh alve ook welkom. In de

-

Biologische school, Heldenvierl aan 12, van 20.00-22.00
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uur. Org.: lmkersbond LL TB reg io Zuid, afd . Heerlen.
lnl. L.J. Leerssen, 045-782 172 (werk), 045-441884.

20 januari Beilen
in het Wi lhelminagebouw, Wilhelminaplein 2, aanvang

20.00 uur. Jan Doevendans, bekend pu blicist en oak
van radioprogramma 's (Vroege Vogels e.a.) zal praten
over 'al les is overa l' : de p laats van insekten , m. n. bijen,
in de natuur als on derdeel van het grote geheel waarin
optocht met p raa l wagen~. Hicr namcn 6 1 praa l wagen~ en 15
lopende groepen aan dee I.
Dankzij de medcwerki ng 'an het Bijen hu is had den wij de
beschi kking O\'Cr een twcc me ter grote bij. onde r wicns
vlc ugel de oude korfi mkerij en de kastimkerij in beeld
gebracht we rd. Tevens deelden twee als bij en verklede
j ongctjc · h o n ing~ n ocpjcs aan de toeschouwcrs uit. Ook i.
nog deelgcnomen aan de 'Roc rclclag·. een activiteit waarbij
jeugd igen in de gelcgenheid worden gesteld om onder Ieiding
van een vo l was~enc allcrl ei bedrij ven en7. te bezoeken.
Dce lname aan al dcze activitcitc n hcefl zckcr gclcicl tot cen
grotcre b kcndhc id van onze verc niging. maar heefl vooral
de eigen !eden clic hter bij elkaa r gebracht.
A . Kmijt. Brummcn

ook zwaluwen, vleermuizen en egels de zaak Iaten
bloeien en ons blij ven boeien. lnl. Catherine Reker,

050-184505.
21 januari Wageningen
Koninginneteeltd ag . Verdere informatie volgt in het
januari nummer.

27 januari Leiden
Madelei ne Beekman, medewerkster bij de sectie
populatiebio logie van de vakgroep zuivere en toe gepaste ecologie van de Universiteit van Amsterdam,
spreekt over homme londerzoek, met name het belang

FAMILIEBERICHTEN

van deze insekt en voor de bestu iving.
lnl. I. van de Pavert, 070-211948 .

Op I 0 oktobcr 199-1- is na een !<.on e zicktc op de Jecft ijd
van bijn a 78 jaar 01 erl cde n de hecr

J AN B VTE R

27 januari Amsterdam-west
Thema-avond A merikaans vu ilbroed. Zie elders in dit
nummer.

M eer da n veerti gjaar is hij lid va n on ze vereniging
Daarin h bbcn" e hem Jercn ken nen als ecn
vricndcl ij i<. en be~e h e i dc n co llega.
Onze han clij i<. c declncminJ gaa t dan oo J.. uit naar 7ijn
vrouw en kindercn.

in het Wilhelminagebouw, Wi lhel minaplein 2, aanvang

Bcstuur en ledcn
VBB I sub ercn igi ng Oudlcuscn e.o.

is een must! Jnl. Catherine Reker, 050-184505.

gewee~l.
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17 februari Beilen

20.00 uur. Gosse van de Ve lde komt vertellen hoe je
als imker de juiste voorwaa rden ku nt schep pen om
met optimale vo lken uit te winteren. Ook deze avond

