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BIJENWAS

Interview met Fred Koster van Koster-Keunen b. v.

De Brabantse bij
Wim Wen nekes
Onder kaarsenmakers, produce nten van
cosmetica, farmaceutica en poetsmiddelen staat
Fred Koster bekend als een 'kenner' van bijenwas,
maar een geboren verteller is hij niet. Hij vraagt zich
af wat een verslaggever zoekt bij de firma KosterKeunen , waarom deze mu ltinat ional in Blade\ in de
schijnwerpers moet kom en en wat hij er over zou
moeten zeggen .

's Werelds grootste
Water zich in de produktiehallen achter de
directiekamer van de firma Koster Keunen BV afspeelt,
is nauwelijks spectaculair te noemen . In donkere

GATI dateert van 1978, maar is volgens Koster nog
altijd actueel omdat bijenwas door de jaren heen
nauwelijks verandert. Van aile was die de bijen
produceren , jaarl ijks zo'n 11 ,5 tot 19 miljoen kilo, komt
slechts 5 tot 5,5 miljoen kilo in de handel. De rest bl ijft
achter in de natuur, of wordt door imkers gebruikt
voor het maken van kunstraat. Ter vergelij king: de
wereldproduktie van honing is ruim achthonderd maal
zo groat als die van bijenwas. Werkbijen scheiden de
was af via acht wasspiegels aan de onderkant van het
achterl ijf. Om een pond bijenwas te produceren zijn
een ha lf miljoen bijen nodig . Over bijen en bloemen
kan Fred honderdu it vertellen. 'Daar moet ik wei vee\
over weten, want anders kan ik mijn belangrijkste werk

ru imten met vettige vloeren staan juten zakken met

niet doen , namelijk het melangeren van de

ruwe bijenwas om gezuiverd en verder bewerkt te
worden . In lange bakken hangen stilletjes blokken
bijenwas te stollen. Aan paktafels doen enkele mannen
blokken in dozen. Een computer stuurt een machine
aan die niets anders doet dan traag hete bijenwas op
een koude plaat druppelen . Aan het eind van de lijn
wordt in een zak de produktie opgevangen. 'Dat is
nou alles,' zegt Fred Koster haast triomfantelijk.
De huidige directeur vertegenwoordigt de vierde
generatie Koster in dit familiebed rijf, dat zich
hoofdzakelijk toelegt op het zuiveren , melangeren en
verhandelen van natuurlijke bijenwas voor aile
mogelijke doeleinden. Een broer is werkzaam bij
Koster Inc. op Long Island in de Amerikaanse staat
New York. In West-Duitsland heeft de firma sinds kort

verschillende soorten bijenwas. De ontwikkeling van
het bijenvolk hangt sa men met de klimaat- en
drachtomstand igheden in het gebied waar het leeft.
Aan weerszijden van een bergketen kunnen
verschillende bijenrassen of zelfs -soorten voorkomen ,

nog een tweede dochter overgenomen. Daarmee
heeft Koster Keunen zich stilletjes opgewerkt tot
's werelds grootste verwerker van bijenwas, met een
marktaandeel van 25 procent. 'Dat is natuurlijk wei iets
om trots op te zijn,' erkent Fred Koster met een flauwe
glimlach , 'maar verder stelt het niet veel voor. De
verhandelde wereldoogst van ruwe bijenwas heeft een
tota le inkoopwaarde van niet meer dan dertig miljoen
gulden . Als het 'big business' wa s zouden de grote
multinationals zich er wei mee bemoeien. Nu Iaten ze
het aan kleine bedrijven zoal s het onze over.'
Voor gedetailleerde gevens over zijn curieuze
branche verwijst Koster naar d e meest recente
marktstudie getiteld 'The world market for beeswax, a
high-value product requiring little investment'. Deze
uitgave van het International Trade Centre Unctad I

Fred Ko ster
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B I JENWA S
met sterk verschillende eigenschappen. De samenstelling van de bijenwas hangt af van de seizoenen,
van de hoogte waarop de bijen Ieven en van de
drachtplanten. Zo is de Ghedda-was van Apis cerana
(de Oosterse honingbij) heel anders van samenstelling
dan die van de Europese en Afrikaanse honingbij, Apis
me//ifera.'

Verminderde export van was
China, Brazilie, Ethiopie, Chili, Tanzania, Mexico,
Australie en de Dominicaanse Republiek zijn de grootste exporteurs van ruwe bijenwas. Het wereldhandelscentrum van de Verenigde Naties, Unctad, meent dat
met name Afrikaanse ontwikkelingslanden munt zouden kunnen slaan uit de produktie van bijenwas en
honing, en publiceerde in 1977 een rapport getiteld
4 'Major markets for honey; Openings for quality
• supplies from Development Countries'. In Afrika
komen veel bijenvolken in het wild voor, zonder dater
naar hun honing en was wordt omgekeken. Om deze
natuurprodukten rendabel te maken zijn slechts
geringe investeringen nodig. Toch vonden deze
aanbevelingen tot op heden weinig gehoor, omdat
geen ontwikkelingsland met de export van honing en
bijenwas uit de zorgen is. Bovendien hebben misoogsten, natuurrampen en binnenlandse onlusten een
sterk verminderde uitvoer van bijenwas en honing tot
gevolg, zoals Angola en Ethiopie dat hebben ervaren .
Als door een onzichtbare hand blijft de wereldproduktie al jaren stabiel, maar een grote bedreiging
vormt de Geafrikaniseerde bij, vertelt Koster. 'In de
jaren vijftig is de opmars van deze steeklustige bij
vanuit Brazil ie begonnen. Sinds de komst van de
Portugezen kwamen daar aileen rustige ltaliaanse bijen
voor. Om een meer produktieve bij te krijgen werden
koninginnen ge·lmporteerd uit Tanzania, Apis mellifera
scute//ata, een nogal agressief ras. Bij het opkweken
van volken met een Afrikaanse mellifera koningin heeft
een verzorger van een Braziliaans instituut de moerroostertjes voor de vliegopeningen weggehaald
waardoor zwermen konden ontsnappen. Deze zwermen hebben zich in de vrije natuur kunnen vestigen en
produceerden meerdere zwermen per jaar. De
Tanzaniaanse darren wonnen vaak de concurrentie met
de ltaliaanse darren en er ontstonden kru isingen (de
Geafrikaniseerde bij) . Binnen de kortste keren
verdrongen deze de ltaliaanse bij en waardoor de
honing- en wasproduktie verstoord werd . Als het
Andes-gebergte er niet was geweest, was de
Geafrikaniseerde bij ook overgestoken naar Chili. Nu
heeft deze zich naar het noorden verspreid. lnmiddels
is zij in Mexico en Californie aangekomen, wat een
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schade van miljarden dollars in land- en tuinbouw kan
geven. Een uitgebreid programma is opgesteld om de
'Killer Bee' te weren, maar het probleem is dat deze
niet zonder microscopisch onderzoek te herkennen is'.

Trend: terug naar natuurprodukt
'Door de concurrentie is de markt veel competitiever en harder geworden. Eerdere generaties
hadden het gemakkelijker. Het Brabantse wereldconcern Koster Keunen werd in 1852 door Bernhard
Koster en Johanna Keunen opgericht. Als locatie voor
hun raffinaderij van bijenwas koos dit echtpaar Aalst bij
Eindhoven vanwege de nabijheid van grate heidevelden, een ideale voedingsbodem voor honingbijen .
De was werd door de imkers verzameld en bij Koster
Keunen ingeleverd voor zuivering. In die tijd gebeurde
dit door de was in de zon in het open veld te Iaten
bleken. De bijenwasindustrie was daardoor een uitgesproken seizoensbedrijf, en leverde hoofdzakelijk
aan fabrikanten van waskaarsen . De overige maanden
van het jaar kapte het bijna zestig koppen tellende
personeel hout. Bernhard Koster breidde het bedrijf
uit. Zo'n 75 dagen per jaar was hij op verkoopreis,
onder meer naar Spanje en tsaristisch Rusland. Deze
religieuze Ianden, met hun ornamentele erediensten,
hadden grate behoefte aan waskaarsen , en dus aan
bijenwas. De Rooms-Katholieke kerk en de RussischOrthodoxe kerk eisten destijds nog dat kaarsen voor
honderd procent uit bijenwas moesten zijn vervaardigd, maagdelijk zuiver. Thans verschillen de katholieke richtlijnen en gebruiken per land vanwege de
hoge kosten van waskaarsen en het teruglopende
aantal gelovigen. Zelfs kaarsen van stearine en paraffine, respectievelijk uit dierlijk vet en petroleum
gewonnen, zijn nu in het Huis des Heren toegestaan .
Aileen West-Duitsland en Zwitserland zijn volgens
Koster nog steeds grate afnemers van waskaarsen, ook
voor 'huisgebruik'. 'Men is daar nog enorm traditionee! ingesteld en zeer gesteld op kwaliteit, ook al
moet voor waskaarsen een tot tien keer zo hoge prijs
worden betaald', vertelt Koster. 'De bijenwaskaars
brandt Ianger en mooier, en heeft een typische geur.
Echte waskaarsen zijn gelig tot bruin van kleur, niet zo
akelig spierwit. lk vind zelf paraffinekaarsen geen
gezicht. Je ziet en ruikt al op een kilometer afstand dat
het geen natuurprodukt is.' De waskaarsenindustrie,
vroeger voor Koster de hoofdzaak, is nog altijd goed
voor circa twintig procent van de omzet. 'Het leek
even helemaal te gaan aflopen met de waskaarsen ,
maar de trend is 'terug naar natuurprodukten' en nu
beginnen de verkopen weer wat aan te trek ken , ook in
andere Ianden.'

BIJENWA S
Make-up

Wasproduktie verhogen

Vanaf de jaren twintig werd de opkomende
Amerikaanse cosmetica-industrie een nieuwe grate
afnemer van Koster Keunen. Een zekere Baker van de
huidcremefirma Pond's (thans Chesebrough's Pond,
eigendom van Unilever) was in 1920 op bezoek bij
Anton Philips, medegrondlegger van de Eindhovense
gloeilampenfabrieken. Baker vertelde Philips over
moeilijkheden bij de verwerking van bijenwas in
huidcremes, waarop Philips hem de suggestie deed
zich met Koster Keunen in verbinding te stellen. De
zakelijke relatie tussen Koster Keunen en Pond's
bestaat tot op de dag van vandaag. AI in 1929 dwong
een invoerheffing van 33,3 procent op buitenlandse
bijenwas Koster Keunen om in de Verenigde Staten
zelf te gaan produceren. Zoon Alfons Koster legde
daarvoor de grondslag . Als locatie koos hij het
vissersdorpje Sayville op Long Island, waar de Iucht
toen nog zuiver was en waar voornamelijk afstammelingen van Zeeuwse emigranten woonden. Op
uitgestrekte bleekvelden werd steeds meer bijenwas
gezuiverd voor de gestaag groeiende cosmeticaindustrie. Broers en neven uit de familie Koster
bouwden de zaak in Sayville verder uit en kregen
Amerikaanse namen als Jay, David en Robert Koster.
De cosmetica-industrie gebruikt bijenwas voor de
vervaa rdiging van zogenaamde coldcreams, en voor
make-up-produkten als lippenstift, poeders,
pommades, wenkbrauwpotloden, mascara en
haarcremes. Vo lgens Fred Koster emulgeert bijenwas
goed met andere cosmetica -ingredienten en is hij
zuurstofdoorlatend. Wordt make-up niet op basis van
bijenwas gemaakt, dan gaan lippen en huid kapot. In
de betere coldcreams zit zo'n tien tot twaalf procent
bijenwas.
Het aardige is volgens Koster dat bijenwas al door
de oude Egyptenaren en Romeinen voor cosmetische
doeleinden werd gebruikt en dat de mens er nooit in is
geslaagd, ondanks vele pogingen daartoe, om de
bijenwas door andere produkten te vervangen. Zolang
dit het geval blijft, Ievert Koster 35 40 procent van
zijn omzet daarvoor. Een tweede goede afnemer is de
farmaceutische industrie, die bijenwas gebruikt als
ing redient voor bepaalde zalven en voor het coaten
van pi/len. Verder gaat er gezuiverde en gemelangeerde bijenwas naar de poetsmiddelenindustrie, de
lithografische industrie, naar kunstenaars voor het
maken van etsen en het mengen van verfpigmenten,
naar batik-handdrukkerijen en naar de zoetwarenindustrie om snoepgoed en chocolade extra glans te
geven.

a

Uitbreiding van zaken is niet goed mogelijk volgens
Koster. 'We zitten in deze branche al jaren aan ons
plafond, qua vraag en aanbod. Dat is wei eens
frusterend misschien, maar het is niet anders . De
wasproduktie kan verhoogd worden wanneer de
imkers zich daar meer op zouden toeleggen en niet
aileen op de produktie van honing . lmkers die met
raampjes werken zouden vaker hun raten kunnen
vernieuwen en de oude raten inleveren . lmkers die
met de vaste bouw of met de Kenia-bovenlatten-kast
werken zouden zich ook meer bewust moeten zijn van
de waarde van was die overblijft bij het persen van de
honing' .
Dit artikel is een verkorte en voor het lezerspubliek van
bijen aangepaste weergave van een intervie w met de heer
Fred Koster, was-specialist in Blade/, door de heer
Wim Wennekers in het tijdschrift Quote, februari 1992.
Geplaatst met toestemming van de redactie van Quote.

Bewerkt door Joop Beetsma.

Rectificatie
Nie uwe inzichten (3). bijen 3(10) : 268-269 ('94)
Ondanks het feit dat het woord 'BIJ' drie keer met
kleine letters is afged ru kt, zal de aandacht ige lezer
begrepen hebben wat de heer Groenveld bedoelt.
Het betreft de 1e, de 6e en de 15e regel in de
tweede kolom van bladzijde 269.
N ieuwe inzichten (slot). bijen 3(11 ): 287-289 ('94)
Bladzijde 287, 14e regel onder 'Onze tegenwoordige visie op de honingbij': 'Bij de we rkbijen is het
vermogen om eitjes te leggen een uitzondering .. .',
moet zijn: 'Werkbijen leggen bij uitzondering
eitjes ...'. De woordjes 'BIJ' die abusieve lijk als 'bij'
afgedrukt st aan, vindt u op bladzijde 287, Se regel
onder 'Nieuwe inzichten', op bladzijde 288, 7e en
47e regel onder 'De definitie van Minderhoud' en
op bladzijde 289, 2e kolom, 1e en 15e regel. Aan de
laatste zin ontbraken de woordjes: titel blijven
dragen. De laatste correcties heeft u al in het
december-nummer kunnen lezen. Hiervoor onze
excuses.
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RACHTPLANTEN

Drachtverbetering in Boxmeer

Kijken naar de totale insektenwereld
Ab Kuypers

lmkersvereniging Sint Ambrosius, afdeling
Sambeek e.o.(gemeente Boxmeer, 20.000
inwoners). Twaalf leden groot. Een kleine telg uit de
Brabantse familie van bijenhouders, de NCB. Klein
en toch tot grote daden in staat. Door goede
contacten met de gemeente Boxmeer hebben zij
daar in het Brabantse belangrijke dingen tot stand
gebracht. In samenspraak met de drachtplantendeskundige van hun bond van bijenhouders,
Cees Havermans, zijn fraaie plannen uitgewerkt voor
de aanleg van een bosperceel ter grootte van 5,5
6 hectare. Voor de redactie aanleiding op onderzoek
• uit te gaan. Op een zonnige najaarsochtend, zijn wij
te gast in het gemeentehuis van Boxmeer en
spreken we daar met Jan Philipse, secretaris van
' Sambeek', Cees Havermans en wethouder van
Benthum, die onder andere over de financien van
zijn gemeente gaat.

Heraanplant
Een korte kennismaking: 'We zijn dan misschien wei
een heel kleine imkersvereniging, we zijn wei actief. Er
worden verscheidene avonden per jaar georganiseerd
en we maken regelmatig een uitstapje met onze leden.
Onze jaarvergadering kent een opkomst van bijna
100%. Bij elkaar hebben onze leden zo'n 150 bijenvolken. Vanwege de fruitteelt hier in de omgeving is er
een aardige vraag naar bestuivingsvolken. In het
verleden had onze vereniging overigens wei wat meer
leden . Sinds de komst van de varroamijt zijn we een
flink aantal van onze leden kwijtgeraakt. Tien leden
hebben in de loop van die eerste jaren er de brui
aangegeven. En nu met die toestanden met
Amerikaans vuilbroed houd je je hart vast', aid us
Jan Ph ilipse. Op zoek naar een nieuw perspectief voor
de afnemende plaatsingsmogelijkheden van bijenvolken bij drachten elders in het land en mogelijkheden ter verbetering van de drachtweide in eigen
omgeving klopte 'Sambeek' aan bij de gemeente. 'We
maken al vier jaar gebruik van braakliggende gronden
in de gemeente Boxme er, waar we drachtplanten
inzaaien zoals gele mosterd, boekweit en phacelia. Als
je met een goed verhaal naar de gemeente stapt, is er
heel wat te bereiken. Behalve een zekere drachtverbetering zijn ingezaaide gronden natuurlijk ook heel
wat fraaier om te zien dan kale, braakliggend terrein.
Het verhoogt de waarde van het gezicht van de
maandblad voor imkers januari 1995

gemeente. Wij hebben als imkersvereniging inmiddels
goede contacten opgebouwd met de plaatselijke
overheid. Bovendien ben ikzelf raadslid, ik heb dus wei
wat relaties hier in het gemeentehuis.' 'Behalve het
planten van 5,5 hectare bos, waarbij veel aandacht
voor dracht zal zijn, hebben we nu ook de goedkeuring gekregen voor een bijenvriendelijke aanplant
van openbaar groen in een nieuwbouwwijk. Met de
aanplant van het bas za l dit jaar al worden begonnen.
Oat gebeurt in het kader van een z.g. heraanplant, wat
wil zeggen dat er voor elk gekapt perceel bos een
nieuw moet worden aangelegd.' Van Benthum: 'Kijk
met ons is best te praten over de aanleg van
bepaalde, voor bijen gunstige bomensoorten. Ook
waar het aanplant betreft in nieuwbouwwijken. Als
alles maar binnen het vastgestelde budget blijft. Het
planten van die 5,5 ha bos kost ons met wat er nu aan
bomen in komt geen cent meer dan was begroot.
We zaten voor een uitbreiding van ons industriegebied, waarvoor een perceel bos moest verdwijnen.
Zo'n zaak geeft best veel problemen. Allerlei milieuorganisaties staan dan direct op de stoep. Maar als we
uitleggen wat de bedoeling is en zij horen dat er bos
verdwijnt waar weer nieuw voor terugkomt, valt het
achteraf allemaal erg mee.
De imkersveren iging is meteen op de plannen voor
herinplant gedoken met daarop een positieve reactie
van onze gemeente.'

Niet voor bijen aileen
Trots vertelt Jan Phil ipse dat de 'Sambeekse' plannen binnen de NCB goed ontvangen zijn. 'Men ziet
ons als een geschikt voorbeeld. In feite kost ons deze
uitbreiding van de bijenweide niets meer dan aileen
wat medewerking van de gemeentelijke overheid. Hier
in Boxmeer doet men overigens al jaren goede dingen
voor ons, men staat zeker open voor onze belangen.'
Cees Havermans, voorzitter drachtplantencommissie
van de NCB: 'Ach, in feite kan men ook weinig bezwaren hebben tegen de wensen van de imkers.
Natuurlijk moet je wei eens wat uitleggen. ' Bijen
steken tach' is nag altijd de meest gangbare gedacht.
Je zult dus bij je hele verhaal oak moeten vertellen dat
bijen niet zomaar steken, zeker niet wanneer zij aan
het foerageren zijn. Daarnaast kijk ik met mijn adviezen
altijd verder dan aileen de belangen van honingbijen
aileen. Je moet je ook niet aileen op de bijen richten .

DRACHTPLANTEN
lk probeer altijd de totale insekt enwereld in de gaten
te houden . Trouwens wat goede voedselbronnen voor

beleidsplan, waarin onder andere vanuit Maasheggengebieden verbindingen naar andere terreinen worden

vl inders en hommels zijn daarvan kunnen meestal de
bijen toch ook wei profiteren . lk heber daarnaast ook
helemaal niets op tegen als in het geval van dat stuk
bos in Boxmeer ook aan de recreatieve waarde van
zo'n gebied wordt gedacht. Er mag van mij best een
eik of iets dergelijks tussen staan . Zo 'n stukje natuur,
daarin moeten veel mensen zich thuis voelen . Mijn
adviezen aan Boxmeer zijn in feite niet verder gegaan
dan ideeen aandragen voor het gebruik van goede
drachtbronnen, waarbij natuurlijk ook het uiteindelijke
uiterlijk van zo 'n gebied meesp rak . Zo heb ik voorgesteld om kruiden voor een lage, struiken voor een
middenhoge en bomen voor een hoge aanplant te
gebruiken . Eigenlijk is mijn werk in deze niet veel meer
geweest dan het aangeven van de mogelijkheden d ie

vastgesteld. Wij staan ook hierbij open voor ideeen uit
imkerskringen.' Cees Havermans: 'Wat mij voor ogen
staat bij nieuwe ontwikkelingen is het tot stand brengen van ecosystemen die verbindingen gaan vormen
tussen de verschillende gebieden . Wat wij beogen is
dat zulke vrije verbindingen, waarbinnen allerlei dieren
zich kunnen verplaatsen, ook goede 'bijenbomen '
bevatten . Zulke verbindingen kunnen zelfs tot in de
stad gaan, straten onderling verbinden . 'Kijk, al deze
nieuwe mogel ijkheden die zich in onze streek voordoen moeten op termijn een alternatief vormen voor
bijvoorbeeld het koolzaad dat aan het verdwij nen is.
Het reizen naar de Flevopolders is voor ons onderhand
wei afgelopen . Dat heeft immers geen zin meer. We
zitten hier met drie imkersverenigingen vlak bij elkaar,

er zijn, waarbij ik dus pleit voor een combinatie van
aanplantingen . Het is niet meer dan, zeg maar, een
ontwikkel ingsplan en verder vooral wat bijsturen en
zorgen dat de juiste naamgeving van bomen en struiken bekend wordt. Net als bij de aanplant waar Y"e het
nu over hebben kunnen ook in bijvoorbeeld een
nieuwbouwwijk op eenvoudige w ijze goede resu ltaten
worden bereikt . Onze voorstellen hiervoor, wat betreft
stadsuitbreiding in Boxmeer liggen nu bij de commissie VROM en Financien. Men heeft daar geen problemen met onze wensen, nogmaals het kost de
gemeente niets meer. '

dus uitbreiding van de dracht is welkom. We zullen
elke mogelijkheid aangrijpen ,' aldus Jan Phil ipse.

Nog meer mogelijkheden
Wethouder van Benthum : 'De Bijenbonden zouden
misschien nog wei wat meer kunnen doen als zij tot nu
toe hebben gedaan. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een
groot natuurgebied, 'De Vilt', dat tot de gemeente
Boxmeer behoort. Dat is zo'n 70 80 hectare groot.
Daar wordt nu een beheersplan voor opgesteld. Er
komen daar van oorsprong onder andere veel wilgen
in voor. De bedoeling is, dater zoveel mogelijk wilde
planten een kans krijgen . Dit gebied kent ook nog
eens aangrenzende weidegebieden , in beheer van het
Brabantslandschap, waar al een t ijd niet meer wordt
bemest. We zien daar nu al een grote variatie aan
bloemen . Nu al komt hier elk jaar een imker, ik zie daar
op den duur nog wei mogelijkheden voor meer standplaatsen voor bijenvolken, zonder dat het publiek
daarvan hinder ondervindt. In dit natuurgebied zal .de
huidige vegetatie worden aangevuld met nieuwe
aa nplant. Wij wi llen de imkers daarbij best van dienst
zij n. Zoals er ook kan worden ingespeeld op het openbaar groen in de nieuwe woonwijken . Voor de gemeente Boxmeer bestaat er verder een Landschaps-

a

'We zijn milieuvriendelijk bezig'
Dat drachtplantenman Cees Havermans zijn werk
serieus neemt en weet waarover hij praat illustreren
zijn volgende woorden het meest: 'Ais hoofdbestuurder van de NCB ben ik voorzitter van onze drachtplantencommissie. Van hieruit adviseren wij onze
afdel ingen. Vroeger moesten wij naar de natuur, nu
brengen wij de natuur naar de mensen . Wat die natuur
betreft vind ik dat we moeten behouden wat we
hebben . Het maakt mij niet uit water in bepaalde
stukken natuur voorkomt. Bij de drachtverbetering
richten we ons vooral op de heraanplant en nieuw aan
te leggen natuur. In het algemeen kun je zeggen dat je
met bijenplanten bijna altijd bloemen hebt. Later
tooien veel van zulke planten zich met bessen . Behalve
dat deze een goede voedselbron voor vogels zijn ,
geven ze een meerwaarde aan de omgeving. Zulke
punten brengen we ook naar voren bij hoorzittingen
waarmee we de mensen informeren over de aanplant
in gemeentegroen . Daar kan je veel duidelijk maken,
vee I vooroordelen wegnemen en voorkom je verkeerde gedachten. Als we uitleggen, dat bijen niet
gevaarlijk zijn en er veel bijen in de directe omgeving
van mensen actief zijn zonder dat zij dit zelf in de
gaten hebben, en we vertellen wat de voordelen zijn
van mooie drachtbomen, dan blijkt maar al te vaak dat
we met elkaar eigelijk op hetzelfde spoor kunnen
zitten. Als je bij dat alles maar uitlegt dat het ons niet
om de bijen aileen gaat. We zijn milieuvriendelijk
bezig . We proberen ook de milieubeweging met onze
plannen mee te krijgen. Dat begint al aardig te
lukken.'
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Welk gereedschap heb je
als imker nou echt nodig?

8

Wat een genoegen is het om in een catalogus
voor imkersartikelen te kijken . Allerlei fantastisch
materiaal wordt aangeboden, het ene al mooier of
mysterieuzer dan het andere. Om maar eens wat te
noemen: Wasp-Eze, Albertitang, draadspanner,
model Puff, of een Merkgarnituur Eckhardt.
Zo mooi, je zou het allemaal willen hebben. Heb
je dat als imker nou allemaal nodig? Laten we een
aantal noodzakelijke artikelen eens nader bekijken .

De beroker
Een onmisbaar stuk gereedschap. Het gaat in
principe om een houder voor materiaal datal
smeulend een grote hoeveelheid rook produceert.
Voor kort durende handelingen is de Dathepijp (12 em
hoog) heel bruikbaar, eenvoudig aan te maken en
heeft een goed doseerbare rookafgifte.
Om langere tijd in de bijen te werken is de blaasbalgberoker geschikter omdat het brandstofreservoir
Een goede bijenkap is absoluut noodzakelijk
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groter is. De beroker met een doorsnede van 8 em is
heel geschikt. Een grotere maat gebruikt weer erg veel
brandstof. Een blaasbalgberoker moet met de hand
bediend worden. In de Dathepijp blaas je en blijven je
handen vrij voor het werk in de bijen. Door een veermechanisme in de blaasbalgberoker te bouwen, heeft
men geprobeerd een grotere handelingsvrijheid te
bereiken. Een beroker met veerwerk heeft echter als
ernstig nadeel dat de rookafgifte moeilijk doseerbaar
is .
Beroken helpt de imker bij het werken in de bijen,
maar teveel rook bemoeilijkt het zeer. Rook heeft een
signaalfunctie en het is niet de bedoeling om de bijen
te verdrijven.

Brandstof voor de beroker
Rook bevat veel stoffen die noch in het bijenvolk
thuishoren, noch in onze longen . Vanuit gezondheidsstandpunt aangeven wat het beste is, lijkt me erg

foto © Guy Ackermans Wageningen

VOOR BEGINNERS

De raa mpjeslichte r

In de mouwen va n de overall moet elast iek
aangebracht worden om avont uurlijke bijen te weren.
De bijen worden minder geprikkeld door Iichte dan
door donke re kleuren. Daarom is imkerkled ing bijna
altijd wit.
Laa rzen com pleteren de uit rusting. Bijen die daarop
terecht mochten komen, vallen er weer af bij het
bewegen van de voet en. Al s de imker schoenen
d raagt kruipen de bijen om hoog en krijgen op de
sokken een goed ho uvast en de steek net boven de
ra nd van de schoen laat de imker weten d at de geur
daar beneden de bijen niet beva lt.
En ha ndschoe nen da n? Daarover ee n volgende

De bijen kitten de raampjes vast op de plaats waar

keer.

moeilijk . Een spaarzaam gebruik van rook is op zij n
plaats en ik denk dat de rook die mij het minst hindert
ook voor de bijen het best is. Er wordt van alies
gebruikt in berokers: kruiden, golfkarton, vermolmd
hout, tabak, schors. Zelf pluk ik na de winter de
pluimen van de fluweelboom. Verkruime ld blijven ze
langdurig branden en geven voldoende koele rook.
Tabaksrook bevat nicotine, maar brandt gemakke lijk.
Golfkarton en vermolmd hout geven een scherpe rook
d ie op je keel slaat. Een beetje propolis in de
brandstof bijmengen geeft een betere geur.

ze de draaglijsten raken en omdat de ruimte tussen de
boven en onderbak vaak niet klopt voegen de bijen
daar raat of propolis tussen. Daarom maken we de
ramen even los met een raampjeslichter alvorens ze
voorzichtig uit de kast te tillen. Deze raampjes lichter
moet sma l en stevig zijn zoals bijvoorbeeld een
gewone flinke schroevedraaier. Veel raampjes lichters
zijn breed en dat heeft als groot nadeel dat er vaak
bijen geplet worden bij het werken in de kast. Deze
bijen verspreiden dan een alarmgeur en het volk wordt
onnodig gealarmeerd.
Een raampjeslichter met schraper lijkt een goed
bruikbaar stuk gereedschap, gemakkelijk om even wat
braamraat of vreemde aanbouwsels te verwijderen. De
bijen houden echter niet van dit gekrab en worden er
prikke lbaar van . Raampjes schoonmaken buiten de
bijenkast gaat veel beter met ander gereedschap zoa ls
een verfkrabber of een plamuurmes.

De b ijenkleding
Een goede bijenkap is absoluut noodzakelijk. Zelfs
de zachtaardigste bijen zijn wei eens chagrijnig en ook
de beste imker maakt wei eens een ongelukkige
manoeuvre. We werken natuurlijk aileen in de bijen als
het weer dit toelaat en daarom hoeft de bije nkleding
onze lichaamswarmte niet vast te houden. Zware
kleding veroorzaakt veel transpiratie, een geur waa r
bijen niet zo dol op zijn . Luchtige kleding dus. Hoed en
sluier moeten goed kunnen ventileren om bij warm
weer zoveel mogelijk frisse Iucht toe te Iaten . De sluier
moet vrij hangen. Voor een goed zicht is het nodig dat
het vizier zwart van kleur is. Dat vermi ndert hinde rlijke
lichtweerkaatsing.
Een imkerjack met kap laat vaak wat minder
bewegingsvrijheid toe maar beschermt de imker
uitstekend tegen bijen die op hem gaa n zitten en
tussen de kleren zouden kunnen kruipen.
Hoed, sluier en overall is een goede combinatie.
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Vuurdoorn (Pyracantha coccfnea Roem.)
Waarom soms zo geliefd bij de mussen?
Waarom pikken de mussen zo graag van de gele
krokussen in mijn tuin en Iaten die in het plantsoen
met rust? Waarom eten ze van de vruchten van de
vuurdoorn, die tegen de achtergevel van mijn huis
staat, nog voordat ze rijp zijn, en doen dat niet bij de
vele vuurdoorns elders in de buurt? Ligt dat aan de
grondsoort? Of aan het type plant? Wie het weet mag
het zeggen!
En de vuurdoorn is nog wei zo mooi in het najaar
wanneer hij als het ware overdekt is met helderrode
10 vruchten . De bloesem mag er trouwens ook zijn , maar

-

in de bloeitijd, mei juni, is er oak zo veel anders te
zien . Ook zonder vruchten en zonder bloemen is de
struik zeer decoratief, en wei door de glanzend groene
bladeren, die het gehele jaar aan de plant blijven .
Veeleisend is de vuurdoorn niet, wat zijn groeiomstandigheden betreft, toch komt hij op een zonnige
plaats het meest tot zijn recht. Ongetwijfeld zal de
plant daarom en om de grote sierwaarde zoveel
gebruikt worden voor de tuin, en dan meestal tegen
een muur of iets dergelijks.

Door Clusius naar ons land gebracht
De vuurdoorn behoort tot de rozenfamilie
(Rosaceae) . Het geslacht Pyracantha telt ongeveer acht
soorten. De hier vee! in tuinen toegepaste soort
Pyracantha cocdnea heeft zijn oorsprong liggen in
Zuid-Europa en West-Azie. De andere soorten komen
hoofdzakelijk voor in Oost-Azie, met de grootste
concentratie in Zuid-West-China .
Pyracantha cocdnea is hier a! geruime tijd in
cultuur . Aan het eind van de 16e eeuw werd de plant
door Clusius naar ons land gebracht. Hij is goed
bestand tegen ons klimaat. Als de struik vrij staat kan
hij een hoogte van circa twee meter bereiken. Langs
een muur geleid wordt hij vee! hoger. Wie zich wei
eens bezig heeft gehouden met het snoeien van de
vuurdoorn weet als geen ander hoe scherp de doorns
zijn, die zich aan de takken bevinden . Ze zijn rood van
kleur. Daaraan heeft het geslacht zijn naam te danken.
Pyracantha is een latinisering van de oude Griekse
plantenaam purakantha; afgeleid van het Griekse pur
(puros) = vuur en akantha = doorn.
De bladeren zijn glanzend groen en hebben een
korte steel. De bloei valt in de maanden mei en juni.
De bloemen zijn circa 8 mm groot en staan in grote
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samengestelde tuilen. Met elkaar vormen ze een grote
deken van bloemen. Voor insekten is zo'n groot
oppervlak gunstig om zich op afstand te kunnen
orienteren . De bloemen hebben een komvormige
bloembodem, waarin vijf vruchtbladen staan . Ze zijn
met de rugzijde voor een dee! met de bloembodem
vergroeid . De meeldraden , twintig in getal , staan op
de rand van de bloembodem . Dewitte kroonbladen
staan in een plat vlak wijd uiteen .

Bijen goede bestuivers
Het onderste dee! van de bloembodem wordt
geheel afgesloten door een dichte beharing die op het
vruchtbeginsel staat. De haren geven een mooie
bescherming aan de nectar die op de binnenwand van
de bodem vrijkomt. Oat bijen in hoge mate een
bijdrage leveren aan de bestuiving is te zien aan de
grote hoeveelheid stuifmeelkorrels, die tijdens het
bloemenbezoek in de beharing van de bij zit.
Na bestuiving groeit de bloembodem verder uit tot
een helderrode schijnvrucht. Daarbinnen komen vijf
nootjes tot ontwikkeling . Spreeuwen eten de vruchten
voor het vruchtvlees. De mussen is het te doen om de
zaden . Soms een beetje te vroeg!

Bijen zijn goede bestuivers voor de vuurdoorn

BIJENPLANT IN BEELD

11

Vuurdoorn (Py raca nt ha coccfnea Roem.)
A tak met b laderen en bloeiwijze; B bloemknop; C bloem; D stuifmeelkorrel (polair); E stamper; F schijnvruchten ;
G noot.
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Tiende ruilbeurs groot succes
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Tijdens de (tiende) 'ruil- en verkoopbeurs' in
Odijk was het weer een drukte van belang; dit
ondanks het feit dat er veel voor te zeggen was
geweest om zaterdag 12 november lekker thuis te
blijven . Een landelijke mistdeken, die de gehele dag
aanhield, nodigde bepaald niet uit op weg te gaan.
Daarnaast waren er ook nog geduchte concurrenten
die veel publiek trokken : een grote hobbybeurs in
Utrecht en het feest van de ANI in Uddel.
'bijen' ging er op deze tweede zaterdag van
november (vaste datum voor de ruilbeurs) een kijkje
nemen en sprak met enkele betrokkenen .

Wat er maar te verzamelen valt
Eerst maar eens in vogelvlucht de verschillende
tafels langs gelopen. lk verbaas me er over wat er
allemaal op imkergebied te verzamelen valt. En
waarschijnlijk heb ik nog niet eens alles gezien. De
meest uiteenlopende zaken liggen er uitgestald . Veel
gebruikelijke dingen natuurlijk, zoals postzegels, heel
veel boeken en t ijdschriften, potjes, kannetjes, ook
speldjes en honingetiketten, koektrommels,
hotelverpakkingen van mini-parties honing en nog veel
meer. Te veel om op te noemen . Voor bijna elke
verzamelaar op imker- of bijengebied moet hier wei
iets te vinden zijn .
Zelfs een herenonderbroek gezien van het model
boxershort met bijenmotief. Oat was bij de
tentoongestelde werkstukken die behoorden bij de
wedstrijd 'zelf gemaakte kleding en handwerken'. Niet
gevraagd of deze te koop was. Buiten, een stuk
rustiger dan binnen, kon men onder andere terecht
voor drachtplanten en zelf ontworpen imkermaterialen.
Naast 'rariteiten' te hebben bekeken, heb ik ook
verscheidene imkers ontmoet. Trouwens er werd veel
'ontmoet', zo te zien aan de groepjes die zich hier en
daar hadden gevormd . Waar zij ook voor kwamen, het
was de gehele middag door een gezellig komen en
gaan van bijenmensen.
Tussen de bedrijven door weet ik Yvonne
Mooyweer, de secretaris van Bunnik/Houten , te
strikken voor een kart gesprekje. 'Deze ruilbeurs is tien
jaar geleden opgezet door onze toenmalige voorzitter
de heer Pater. Helaas is hij twee jaar geleden overleden. Oat betekende een groot verlies voor onze
vereniging. Hij was misschien wei eens wat eigenwijs,
maar hij was vooral een vriendelijk mens, een markante
maandblad voor imkers januari 1995

persoonlijkheid . Het was altijd heel prettig om met
hem samen te werken . Pater was, en is nog altijd, een
begrip voor ons.'
'De ruilbeurs is indertijd begonnen in de kantine
van het veilinggebouw in Bunnik. Sinds vorig jaar
organiseren wij deze beurs in Odijk . Het pannekoekenrestaurant 'Aan de vork' is een prima lokatie om onze
bezoekers te ontvangen . Bovendien kan men ook nog
in het bijenteeltmuseum hiernaast, dat de hele middag
is geopend, een kijkje nemen.'
In de tien jaar van zijn bestaan is de ruilbeurs
uitgegroeid tot een gebeuren met veel vaste deelnemers en bezoekers, gemiddeld zo'n tweehonderd.
Yvonne Mooyweer: 'Sinds die eerste beurs zijn wij
behoorlijk gegroeid . Zowel wat betreft het aantal
bezoekers als het aantal deelnemers. Het is dan ook
nooit een probleem om de tafels bezet te krijgen . Tot
bijna het laatste moment krijgen we nog aanvragen
van mensen die met hun spullen willen komen . We
hebben trouwens veel vaste deelnemers, waaronder
bijvoorbeeld een mevrouw uit Duitsland die vooral
boeken uit het Duitse taalgebied meebrengt. Oat
geeft een aardig extraatje aan deze ruilbeurs.
Daarnaast komen ieder jaar ook enkele Belgische
collega's met hun spulletjes.'
'Bunnik/ Houten ', een eigenwijze club volgens de
secretaris, staat vooral bekend als een bijzonder actief
gezelschap. In oktober 1997 hopen zij het 50-jarig
bestaan te vieren . Men geeft onder andere een eigen
clubblad uit en organiseert veel verschillende activiteiten . 'Onze vereniging telt ongeveer tachtig Ieden ,'
aldus Yvonne Mooyweer, 'daarnaast kennen wij ook
nog eens 50-60 gastleden. Oat is nogal wat. Maar wij
hebben dan ook veel te bieden . Gedurende de
wintermaanden organiseren wij een groat aantal
bijeenkomsten. De sprekers komen uit eigen land en
uit Belgie. In april sluiten we het winterseizoen af met
onze nosema-avond.'

Over hobby-isme en vuilbroed
In de aankondiging, zoals die jaarlijks in bijen
verschijnt, staat altijd nadrukkelijk vermeld dater geen
honing verhandeld mag worden . De ruil - en verkoopbeurs is naar eigen zeggen een hobby-istisch
gebeuren, waar geen handelaren worden toegelaten .
'Wij zijn een echte ruilbeurs met dien verstande dat er
wei verkocht mag worden . We realiseren ons heel

REGIOACTIVITEITEN
collectie honingslingers ontmoet ik de voorzitt er van
Bunn ik/Houten, Martien Sibbel: 'Deze collect ie is
indertijd aangekocht door de gemeente Bunn ik en d us
haar eigendom. Het museum wordt beheerd d oo r een
Stichting. Hierin hebben nu nog aileen de veren iging
Bunnik/Houten en de beheerder van het
pannekoekenrest aurant zitting. Oorspronke lijk was ook
de gemeente lid . Deze heeft zich echter, zoa ls de

goed dat dat bijna niet anders kan. Er komen ook
bezoekers die aileen maar iets willen aanschaffen.'
'Vanwege het feit dat dit onze t iende ruilbeurs is
hebben we wat extra dingen georganiseerd. Zo is er
een fotowedstrijd en een wedstrijd voor zelfgemaakte
kleding waarin op de een of andere manier iets van
bijen tot uiting moet komen . Daarnaast hebben we dit
jaar de heer Veerkamp met zijn 'Bee Bulletin Board
System'. We zijn vanmorgen heel druk geweest zijn
computer aan te sluiten. Hiermee geeft hij
demonstraties aan ge·lnteresseerden.'
'In verband met het Amerikaans vuilbroed hebben

overheid zich uit vele zaken terugt rekt, om financiele
redenen teruggetrokken. Het pand waarin het
museum is ondergebracht wordt door de Stichting
voor een flink bed rag gehuurd. Die jaarlijkse huur is
door de Stichting nog maar net op te brengen. Het
bezoekersaant al is nu ook weer niet zo groot dat
daarmee voldoende geld binnenkomt. De imkers uit
de omgeving hebben het allemaal wei gezien. Daar
moeten we het dan ook niet van hebben. Er komen nu
nog wei regelmatig imkersveren igingen op bezoek.
Maar dat brengt alles bij elkaar toch niet voldoende
geld in het laadje. Ja hoor, onze verzameling breidt
zich nog steeds uit. Toevallig vandaag nog een oude
imker ontmoet die wat materiaa l heeft waar hij van af
wil. Zo krijgen we wei vaker aanbiedingen. Hoe de
toekomst van ons museum er uit zal zien, dat is nu nog
niet duidelijk. We werken er hard aan een goede
oplossing te vi nden om de boel hier toch draaiende te
houden.' Met de belofte dat bijen op de hoogte
gehouden wordt van de ontwikkel ingen van het
museum gaan we ieder weer onze eigen weg.
Terug in de inmiddels toegenomen drukte in het
restaurant. Normaa l zijn het pannekoek-etende gasten
die hier de stoelen bezetten . Terwijl buiten een fanfare
hartstochtelijk Sinterklaasliedjes blaast ter ere van de
aankomst van de Goedhei ligman, ga ik op zoek naar
'iets van mijn gad ing'. Rond de klok van drie uur
worden de uitslagen van de twee wedstrijden bekendgemaakt. Door de bezoekers werd de inzending van
Arie de Leeuw als beste foto gekozen. Een foto van
een flinke zwerm die al een behoorlijk nest had
gebouwd . Het door de heer Van Driebergen
ingezonden borduurwerk, St. Ambrosi us voorstellen-

we bovendien besloten dit jaar geen gebruikte
imkersmaterialen toe te staan. Hoewel het soms nog
wei enigszins onduidelijk is wat wei en wat niet een
gevaar voor besmetting is. We wilden toch geen enkel
risico lopen. Maar het is wei moeilijk om de juiste
beslissi ngen ten aanzien hiervan te nemen. Sommige
zaken zijn nog zo vaag .'
'Dat vuilbroed baart ons overigens grote zorgen,
zoals waarschijn lijk op meer plaatsen in Nederland. Wij
bemiddelen bij het plaatsen van bijenvolken bij het
fruit hier in de buurt. Dat zou volgend jaar wei eens
problemen kunnen geven . Je weet niet wat jete
wachten staat. Stel dat de volken dan niet meer
verhuisd mogen worden, ik noem maar wat. Dan heb
je toch een behoorlijk probleem . Het is ook nog maar
de vraag of de imkers wei voldoende bereid zijn
volken te plaatsen.'

de, won de eerste prijs bij de zelfontworpen handwerken. De beurs loopt inm iddels naar een onafwend-

Het is duidelijk dat mijn gesprekspartner op hete
ko len zit. Het is tijd dat zij haar neus weer eens laat
zien bij deelnemers en bezoekers. Tijd voor mij om
mijn rondje in voge lvlucht van zoeven nog eens
uitgebreid over te doen. Met een warme handdruk
nemen we afscheid.

baar einde. Tijd voor mij om op te stappen. Meta ls
bu it enke le 'klassiekers' uit de bijenteelt literatuur, ik
zei toch al dater voor ieder wei wat te vinden was, en
enkele afspraken op zak die kopij voor bijen moet en
opleveren, laat ik het geroezemoes achter me.
Tevreden vertrek ik uit Odijk.

Geen gebrek aan belangstelling
In het naastgelegen Bijenteeltmuseum nabij de
maandblad voor imkers januari 1995

13

Nieuw jaar, andere aanpak
Niet origineel, de kop boven dit verhaal, maar het
geeft wei aan waar we ons aan het begin van het
nieuwe jaar mee bezig houden . We willen het anders
doen en (liefst) met een schone lei beginnen. Zo ook in
de subvereniging Zwolle waar met lede ogen werd
aangezien dat het bezoek aan themadagen,
jaarvergadering enz. zeer bescheiden bleef. Ze menen
een manier te hebben gevonden om bij de imkers
mee r animo los te maken . Hoe? Een jaar lang kan
imkersplezier en -verdriet op foto of dia worden
vastg elegd. Het aangeboden materiaal wordt op de
eerstvol gende nieuwjaarssoos vertoond en door de
aanwezige !eden wordt dan de maker van het leukste
14 pla atje tot winnaar uitgeroepen. Prijsje, koffie,
bijenpraat en een goede opkomst van de !eden, dat is
hetgeen het bestuur zich voorste lt. Wellicht komt ook
het onde rwerp koningi nneteelt ter sprake, een lange
weg van vallen en opstaan . Lees maar even mee hoe
het Tom van Wanum uit Rotterdam verging .

Koninginneteelt voor beginners
Vrees niet! Dit wordt geen verhaal met instructies,
tips en meer van dat fraais waardoor je een beter
imker kunt worden. Zoals de titel al aangeeft is het een
praktijkverhaa l koninginneteelt van een imker, namelijk
mijzelf.
Na een aanta l jaren mezelf voorgehouden te
hebben d at ook ik wat aan koninginneteelt moest
gaan doen was het dan eindelijk zover. Tijdens onze
laatste wi nterbijeenkomst van het A mbrosiusgi lde te
Rotterdam bleek Wim Baas bereid om op een
zaterdagocht end het een en ander te vertel len over
praktische koninginnet ee lt. De theorie moest je jezelf
maar eigen maken, zo was zijn stell ing . Groot gel ijk!
O p die zaterdagochtend zaten we in het gebouwtje op
de lmmenhof aan de koffie, vier beginnende
koni ng innetelers en wat mensen van de
kon ingi nneteeltclub van het Gi lde. Gezellig en
overrompelend . Pleegvolk, starters, overlarven waren
de sle utelwoorden . Daarom draaide alles! Opvallend
was dat ieder lid van d ie koninginneteeltclub zijn eigen
va riaties had op de rode draad van de koning inneteelt.
ledereen wilde dat ook graag vertellen en dat maakte
het er soms niet duidelijker op . Maar het verhoogde
wei de sfeer. Gel ukkig had Wim alles op papier gezet
zodat je alles t huis nog eens op je gemak kon nalezen
en la ngzaam werd het een beetje du idelijk.
Als eerste werd een pleegvolk aangewezen . Dit
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volk moest de bijen leveren voor de starter en de
aangeboden larven opvoeden tot raskoninginnen . Nu
heb ik een volk datal twee seizoenen geen honing
heeft opgeleverd. Ze hal en genoeg om zichzelf te
bedruipen en voor de winter hoef ik nauwel ijks bij te
voeren, maar slingeren, ho maar. Normaal gesproken
hoor je zulke volken op te ruimen, zegt men . Oat neem
ik me dan ook al twee jaar voor, ware het niet dat het
zo'n lief volk is. Er valt nooit een steek, ze bruisen niet
uit de kast, zitten netjes stil op de raat en zijn met
geen stok aan het zwermen te krijgen. Vooral het feit
'dat ze zo lief zijn ' telt zo zwaar bij mijn huisgenoten
dat ik overladen wordt met verwijten als ik zwavel en
lucifers zelfs maar te voorschijn haal.
Om het idee te hebben dat dit volk ook iets aan het
bijenbestand heeft bijgedragen besloot ik het als
pleegvolk te nemen . Achteraf bleek dit niet zo 'n een
beste zet. Het pleegvolk moet op een bepaald
moment in zwermstemming zijn en dat is dit volk
nooit. Op een zat erdagochtend larfjes halen in OostVoorne . Met mijn starter 's ochtends op t ijd vertrokken
want ik had dit weekend nog meer te doen . Oat kan
dus niet. Bij een imker iets doen en dan snel weer weg
is niet mogel ijk. Koffie, een praatje, koek, een praatje,
een andere imker, koffie en nog veel meer praatjes en
toen was de halve dag al om. lnmiddels was me
uitgelegd dat ik iets fout had gedaan bij het
vastmaken van de plastic dopjes. Gelukkig werd me
ook verteld hoe ik verder moest werken met deze
foute constructie. De volgende avond kon de t eeltlat
met dopjes en larven in het pleegvolk worden
gehangen . Van de negen larven waren er vijf
aangenomen . De larfjes lagen in de pap en de
celwanden waren opgetrokken. Hoewel ik zelf niets
had gedaan voelde ik me een beetje trots. Na tien
dagen moesten er om de doppen kooitjes
aangebracht worden waarin de moeren konden
uitlopen. Collega-imker Cor Visser die ik al regelmatig
om raad had gebeld, beloofde die avond langs te
komen om zo nodig te helpen. Het grate moment, het
raam met de teeltlat uit het pleegvolk gehaald en
tellen hoeveel gesloten doppen met koninginnen in
wording aanwezig zijn . We waren snel uitgeteld, nul!
Aile vijf doppen waren wei opgetrokken rond de
larven en normaal gesloten, maar vervolgens aan de
zijkant opengebeten en de poppen door de bijen
verwijderd . Hoe kan dat nu? Water mis is gegaan
weet ik niet. Diverse mogelijke oorzaken zijn door
evenzoveel imkers geopperd, maar niemand weet het
zeker. lk heb weer een jaar de t ijd om mezelf beter

VAN IMKER TOT IMKER
voor te bereiden op de koninginneteelt. Wat ik heb
geleerd: koninginneteelt is spannend, verrassend, een
nieuwe uitdaging. Je moet volken die geen honing halen en geen koninginnen kunnen opkweken opruimen .

Kalkbroed
Af en toe komt het in de vol ken voor en als imker
voel je je dan een beetje schuldig . Kalkbroed krijgt
voornamelijk kans in volkjes waar het natuurlijk evenwicht geweld is aangedaan en dat is het geval als
afleggers zijn gemaakt die op dezelfde bijenstand
blijven staan . Een dergelijk volkje blijft achter met een
aantal ramen broed, jonge bijen en koningin. Samen
moeten ze er voor zorgen dat de temperatuur en
vochtigheidsgraad in het broednest optimaal blijven .
Water, nectar en/ of stuifmeel wordt er voorlopig niet
gehaald. Als de imker daarin niet voorziet dan is het
vragen om moeilijkheden en die komen dan ook,
vooral als er een aantal dagen volgt met guur
'zomer'weer. Aan de rand van het broednest vindt te
veel of langdurig afkoeling plaats en de schimmelziekte kalkbroed krijgt zijn kans. Meestal blijft de
aantasting beperkt tot wat broed aan de rand van het
broednest en verdwijnt deze na enige tijd als er weer
een evenwichtige opbouw van het volk is bereikt.
lmkers hebben het wei eens vergeleken met een
verkoudheid bij de mens waarbij de eigen fout op een
elegante manier wordt weggeschoffeld. Heel anders is
echter het ziektepatroon in de Verenigde Staten.

Een onderzoek te Beltsville
Tot begin jaren zestig was kalkbroed daar
onbekend. In die periode werd er op het Bijenonderzoeklaboratoriu m onderzoek gedaan naar de
bestrijding van Europees vuilbroed, dat toen algemeen
voorkwam in het zuiden van New Jersey, een gebied
met cranberrycultuur waar duizenden volken voor de
bestuiving werden ingezet. In de loop van het
onderzoek werd tevens een toename van kalkbroed
vastgesteld dat zich in 1983 tot een algemeen
voorkomende ziekte in de bijenvolken van New Jersey
had ontwikkeld. Uit onderzoek van monsters zieke
bijen uit die regio in de periode 1980 tot 1990 bleek
een opvallende afname van het Europees vuilbroed
dat begin jaren negentig nog maar nauwelijks in de
volken te vinden was. Gedurende die periode bleef
kalkbroed voortdurend aanwezig . Op een gegeven
moment zocht men verband tussen de afname van het
Europees vuilbroed en het constant aanwezig zijn van
kalkbroed. Verder onderzoek bracht aan het Iicht dat
schimmel van kalkbroed een stof bevat die de groei

van zowel het Europees- als Amerikaans vuilbroed
belemmert. Mark F. Feldlaufer, entomoloog bij het
onderzoekcentrum , slaagde erin de stof te iso leren die
door de scheikundige William R. Lusby werd
ge"identificeerd als linolzuur.

Goed voor hart, bloedvaten en wellicht ...
In het laboratorium is vervolgens een uitgebreid
testprogramma op gang gekomen naar onder andere
de juiste concentratie van kunstmatig toe te dienen
linolzuur bij de bestrijding van vuilbroed . Het resultaat
was zo hoopgevend dat nu onderzoek plaatsvindt bij
zogenaamde produktievolken buiten het laboratorium.
Als de gunstige resultaten zich nu herhalen zal octrooi
worden aangevraagd.
Conclusie: Er is nog geen effectief medicijn tegen
Amerikaans vuilbroed en er zal nog heel wat onderzoek moeten plaatsvinden voordat er eventueel iets
wordt ontwikkeld op grond van het bovenstaande. Tot
die tijd kunnen we bij het aanwezig zijn van kalkbroed
in de volken een wat minder schuldbewuste houding
aannemen. Wat mij betreft is 1995 met een goed
perspectief van start gegaan .

Het weer in januari
Over de periode 1961 / 1990 geldt ais een normaal
landelijk gemiddelde 44 uren zon, 62 millimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 4,5°C.
Januari-maanden
Jaar Zon
(uren) Neerslag (mm) Max.temp . (°C)

I 1990

somber
1991 z.zonnig
1992 normaal
1993 normaal
1
~4 normaal

(28) vrij droog (52) zeer zacht (7 ,4)
zacht
(5,6)
(82) normaal
droog
(34) vrij zacht
normaal
zeer zacht (8,2)
zeer nat
(98) zeer zacht (7,~
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Bestraling

Barrel en bijen

Gamma-stralen worden gebruikt om allerlei produkten te sterilisere n. Het is een diep doordringende
straling, die echter in de bestraalde produkten geen
ra dio-activiteit ka n veroorzaken. Levende cellen gaan
doo Clbor bestraling met gammastralen omdat deze
het DNA in de ~eel kapot maakt.

De meesten van ons drinken wei eens een borrel en
e weten allemaal dat de uitwerking van een of twee
drankjes wei wat anders is dan die van een stuk of
twaalf. Bijen rea geren ook anders op een kleine dosis
kon1n 'nneferomo9n dan op een grote dosis.
Als werksters de koningin verzorgen, pikken ze wat
op van haar feromoon (signaalstof) . Ook als ze over de
raat Iopen waar de koningin net wat feromoon heeft
gedeponeerd, nemen ze er wat van mee. Deze
werksters of boodschappers verspreiden het feromoon
weer verder door de kast en zorgen er voor dat het
volk zich 'moergoed' voelt. Een werkster die een

Bacterien leggen het loodje als ze worden bestraald. Dit is al tachtig jaar bekend, maar pas sinds de
laatste wereldoorlog wordt de bestraling met gammastralen van Kobalt 60 meer algemeen toegepast.
Gammastraling wordt veel gebruikt om medische
benodigheden, zoals scalpels, handschoenen en
laboratorium-materialen, te steriliseren. Enzymen,

16 vaccins en andere medicijnen die niet tegen verhitting
-

kunnen, worden zo gesteriliseerd. Ook voedsel wordt
wei bestraald, zonder dat dit enig gevaar oplevert
voor de consument. Ook bijenmaterialen worden wei
gesteriliseerd met gamma-stralen. Het voordeel is dat
bestraling geen resten achterlaat, ook geen radioactieve. Tijdens de bestraling stijgt de temperatuur
ongeveer 3°(, maar daar kunnen kasten en raten
tegen. Bijengereedschap, raten en kasten kunnen na
de bestraling onmiddeilijk weer worden gebruikt.
Tot nu toe wordt deze bestraling aileen in Australie
toegepast om materiaal te steriliseren na besmetting
met Amerikaans vuilbroed. Ook honing kan vrij
worden gemaakt van sporen van Amerikaans
vuilbroed. In de Australische staat New South Wales
betaalt zelfs de overheid de kosten van de bestraling.
Die bedragen voor een eenheid van drie bakken met
ramen $A 20 (ongeveer }26,-). de imker moet het
vervoer van de bakken beta len.
Door de bestraling worden ook de sporen van
andere ziekten gedood, zoals nosema en eitjes van de
wasmot. Voor het vernietigen van sporen van
Eu ropees vui lbroed moet echter sterker bestraald
worden . Bestra ling van honing geeft als neveneffect
een daling van het HMF-gehalte, waardoor een
kwa litatief betere honing ontstaat. Kleur en smaak
veranderen niet, aileen vormt zich soms wat schuim op
de honing of wordt de honing wat troebel.
Helaas kan bestraling van bijenmateriaal nog lang
niet overal worden uitgevoerd omdat grate
bestralings'fabrieken' ontbreken in de meeste Ianden,
en bestraling tot nu toe nog niet goedkoper is dan
verbranden .
Bee World 1994 (3)
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druppel sterk verdund koninginneferomoon op zich
krijgt, fungeert ook als boodschapper. Als er te veel
feromoon op de werkster komt, dan gaan de andere
bijen haar inballen, alsof ze een vreemde koningin is .
En een echt grote hoeveelheid feromoon , honderd tot
duizend maal de hoeveelheid die op een gewone
koningin zit, geeft een nog grater effect. Nu wordt
niet aileen die arme werkster ingebald , maar zelfs de
werksters die haar het eerst bereikten . Dan zie je een
grote bal met kleine ball en er om heen . Zet je een
werkster met feromoon bij een net uitgekomen
koningin, dan valt de koningin de werkster aan of het
een rivaal is. Zo zie je dat koninginneferomoon werkt
als een borrel. Bij een lage hoeveelheid reageren de
bijen vrolijk, bij veel feromoon worden ze agressief en
uitgesproken vervelend; feromoon maakt meer kapot
dan je lief is!
Deze proeven geven ons informatie over het in de
praktijk gebruiken van koninginneferomoon. We weten
nu dat als we feromoon in een volk brengen, dit heel
langzaam moet gebeuren . Als je een gewas
aantrekkelijk voor bijen wilt maken , moet je het
besproeien met een zeer verdunde
feromoonoplossing. Meer is niet altijd beter. Over dit
onderzoek stond een stukje in 'Beekeeping ' van de
imkers uit het Engelse graafschap Devon . Zij haalden
het uit 'Beescene', een tijdschrift uit Canada, en het
onderzoek was van Mark Winston .
Beekeeping 1994(9)

Sluipwesp
Me littobia acasta, een klein sluipwespje, parasiteert
op b1jen, wespen en zelfs op vliegen . Zij wordt door
sommige onderzoekers ook genoemd als een parasiet
van de honingbij . Vooral bij gekweekte hommelkolonles kan ze grote schade aanrichten .

SNIPPERS
De mannetjes en vrouwtjes verschi llen erg van
uiterlijk. Het mannetje heeft grote, brede antennen,
die ze gebruiken bij de paring om het wijfje te grijpen.
Ze hebben kleine vleugels die ze bijna niet gebruiken .
Ze kunnen geen voedse l opnemen en ook slecht zien,
ze hebben in plaats van samengestelde ogen twee
puntogen . De wijfjes zijn 'normalere' sluipwespen, ze
hebben gewone antennen, samengestelde ogen en
goed ontwikkelde vleugels. En ze kunnen 400-600
nakomelingen produceren , wat voor een sluipwespje
van zo'n 2 mm toch een prestatie is. Het bevruchte
wijfje dringt v66r de verpopping van een hommellarve
in de eel of ze bijt na de verpopping een gaatje in het
celdeksel en komt zo binnen . Ze doorprikt de gastheer
met haar legboor en verlamt hem vermoedelijk. Ook
zuigt ze aan de larve . Ged urende de drie maanden van
haar Ieven blijft ze in de pop van haar gastheer en zet
honderden eitjes af. Hiervan bestaat maar 5% uit
mannetjes, de rest zijn wijfjes. De mannetjes vechten
met elkaar tot er een overbl ijft, die zijn zusters
bevrucht in de pop . Dejonge wijfjes verlaten de pop
en dringen een buurcel binnen of vliegen weg op zoek
naar een andere gastheer. In een klimaatkamer vliegen
de wespjes niet maar springen over de grond met
kleine sprongetjes. Omdat er zo veel sluipwespeitjes
worden gelegd , gaat zelfs de pop van een hommel er
helemaal aan en is ook weer een gevaar voor de rest
van het hommelbroed. Een onbevrucht wijfje kan
slechts enkele eitjes leggen, waaruit aileen mannetjes
komen . Deze paren onmiddellijk met hun moeder,
waarna deze vrol ijk doorgaat met eitjes leggen.
Bestrijding in hommelkwekerijen kan gebeuren
door het plaatsen van een val. Volwassen wespjes
springen onmiddellijk naar het Iicht. Een ultraviolette
lamp met daaronder een schaa l met water werkt goed
als val. De wespjes komen in het water terecht en als
daar wat afwasmiddel aan toe is gevoegd dri ngt het
water gemakkel ijk in hun tracheeen. Ze verdrinken dan
snel. Ook met chemische middelen worden de wespjes
en hun larven bestreden.
Dit is een summiere samenvatting van een zeer
interessant artikel van L. de Wael, M . de Greef en
0 . van Laere gepubliceerd in het
Maandblad van d e Vlaamse lmkersbond 1994(9)

Mobiele tentoonstelling
De Provinciale Bibliotheek Centrale Zuid-Holland
verzorgt komend jaar wederom de mobiele
tentoonstelling 'Een bij hoort er bij'. Deze
tentoonstelling staat, in de genoemde maand
opgesteld in de bibliotheek van de betreffende
plaats. Voor meer informatie: PCB Zuid-Holland,
Postbus 26, 3100 AA Schiedam, 010-4279595, fax:
010-4279560.
Maand
Februari
Juni
Juli
Augustus
September

Plaat s

Zoetermeer Segwaert
Oltgensplaat
Papendrecht
Papendrecht
Oud-Beijerland

Gewasbescherming
In de maanden augustus en september van dit
jaar is er in Beek en Donk en Boerdonk bij elf imkers
een dusdanige spuitschade opgetreden dat
ongeveer vijftig volken zijn omgekomen. Een reden
voor de imkervereniging Boekel e.o. om op
9 januari 1995 een voorlichtingsavond te
organiseren over de ' Rel atie tussen
gewasbeschermingsmiddelen en de
insektenwereld'.
Op deze avond zullen een aantal personen het
woord voeren:
• C. Havermans, coordinator spuitschade van de
Bond van Bijenhouders NCB,
• P. Oomen, Plantenziektekundige Dienst,
• S.J . de Jong, vertegenwoordiger van een fabrikant
van gewasbeschermingsmiddelen,
• M . Banken, loonspuiter en lid van de vereniging
Boekel e.o.
Voor deze avond worden imkers, hovenie rs,
boomkwkers, loonspuiters en agrariers uitgenodigd
om met elkaar na te gaan hoe in de toekomst
spuitschade voorkomen kan worden.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in cafe-zaal
"t Huukske', Kapelstraat 7 te Beek en Donk,
aanvang 20.00 uur. In I. 04923-61609.
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Vanaf de zijlijn (1)
(Reactie op artikel 'Vanaf de zijlijn ', van Ko Zoet,
november 1994)

lk ben inderdaad geschrokken van de inhoud van
bijen van september. Verbaasd en verwonderd was ik
echter niet, zoiets moest vroeg of laat gebeuren . De
heer Ko Zoet vraagt zich af of door het voortdurend
selecteren op bepaalde eigenschappen wezenlijke
levensfactoren in het slop zijn geraakt. lk meen dat het
niet moeilijk is daarop te antwoorden . Voor aile
duidelijkheid, ik ben zelf lid van BBV, maak deel uit van

hebben . Om het kort te maken, ik wil aileen maar zeg gen dat, als we aileen maar oog hebben voor produkt ie, we terecht zullen komen waar de veekwekers staan
met o .a. de varkenspest, de pseudo-vogelpest, e.a .
Daarom pleit ik voor het behoud van de natuurlijke
rassen zodat we altij d daarop kunnen terugvallen .
Marcel Arnst, Essen Belgie

Vanaf de zijlijn (2)
In het novembernummer van bijen begint Ko Zoet

een Buckfast werkgroep en imker gedeeltelijk met
Buckfast. Verder heb ik de grootste bewondering voor
18 Broeder Adam als imker. Dit houdt echter niet in dat ik
het met aile verklaringen en meningen, zowel van
Broeder Adam als van andere telers, eens ben . lk ben
van mening datal te gemakkelijk gezegd wordt 'Wij
hebben die of die eigenschap toegevoegd ' waar het
integendeel in de meeste gevallen gaat om een weg gekweekte eigenschap . lk geef een paar voorbeelden :
Een kweker vertelde me: ' lk heb in die stam een
grote zachtaardigheid ingevoegd .' Volgens mij is dat

zijn bij drage alsvolgt: 'Waarschijnlijk bent u net zo
geschrokken van de inhoud van bijen van september
als ik' . Welnu , het bestuur van Buckfast Belangen
Verenigd is zich ongelukkig geschrokken van de
inhoud van dit artikel van Ko Zoet.
De heer Zoet permitteert zich als 'toeschouwer aan
de zijlijn' op uiterst onwetenschappelijke wij ze
tendentieuze negatieve constateringen te doen ten
aanzien van Buckfastbijen . Hij constateert: 'alles wijst
er op dat AVB op de een of andere manier
samenhangt met de Buckfastbij' .
Welnu , het bestuur van Buckfast Belangen Verenigd

niet juist. Hij heeft de agressiviteit eruit gekweekt.
Voor de imker een goede zaak maar voor het bijenvolk
een verarming . Het bijenvolk heeft de agressiviteit
nodig om zich tegen rovers te verdedigen .
In bepaalde stammen is zogezegd de eigenschap
om onder aile omstandigheden te blijven doorbroeden
ingekweekt. Ook dat is onjuist. Die stammen hebben
het vermogen verloren om te reageren op veranderde
omstandigheden . Dit 'kan' voor de imker een
winstpunt zijn(?). Voor het bijenvolk in de natuur zou
het de ondergang betekenen . lk kan zo nog een tijdje
doorgaan. U vraagt zich echter waarschijnlijk af wat dit
nu met AVB te maken heeft. Mogelijk niets. lk heb hier
echter een uitspraak van Broeder Adam voor me
liggen en hij zegt: 'De neiging van de bijen om de
binnenkant van de woningen met een laag propolis te
bedekken is een van de meest vervelende trekken van
de honingbij. Deze 'compleet overbodige' bezigheid
van de bijen in een moderne kast bemoeilijk het werk
van de imker.' Hij heeft dus deze neiging uitgekweekt
en dat kan voor de imkers aangenaam overkomen. lk
geloof echter niet dat de bijen propoliseerden uit
verveling of als vrijetijdsbesteding. We weten allemaal
dat propolis een bacterie-dodende werking heeft.
Dus .. . ik heb zelf o.a. ook caucasicavolken die zelfs de
raten met propolis besmeren. Aangenaam is anders.
Maar ik denk wei dat ziektekiemen minder kans

constateert dat dit artikel wijst op het ontbreken van
kennis van zaken bij de heer Zoet en een
ongefundeerde mening over de samenhang van AVB
en Buckfastbijen. Enkele voorbeelden: Carnicateelt zou
al veertig jaar gemeengoed zijn zonder dat er ooit
Amerikaans vuilbroed is geconstateerd. Als de heer
Zoet naast zijn schrijverij ook zou hebben gelezen , had
hij kunnen weten dat een aantal jaren geleden in
Limburg AVB geconstateerd is bij Carnicabijen . Dat
heeft overigens niets met het Carnicaras van doen.
AVB komt voor bij aile rassen. Ook bij Buckfast.
Letterlijk schrijft de heer Zoet: 'Ais het uitvliegen
van de Buckfastbij in de winter een eigenschap van het
ras blijkt te zijn .. .'. Dat 'blijken ' leidt bij de heer Zoet
automatisch tot de conclusie van onaangepast gedrag
bij de heersende klimaatomstandigheden. Wij willen er
graag op wijzen dat deze conclusie van de heer Zoet
gebaseerd blijkt op een ervaring van een imker, die
over zijn beginnerservaringen met Buckfastbijen
verhaalt in het blad van de Leidse imkersvereniging.
Een volledig onjuiste conclusie die absoluut niet
strookt met de praktijkervaringen van Buckfastimkers.
Hier is sprake van een incident.
Onze complimenten voor de heer Zoet voor zijn
taalgrapje als hij in een zin spreekt over het feit dat hij
zich op 'glad ijs' begeeft als hij het heeft over 'midwinter-uitvluchten'. Hij vraagt zich hier echter af of
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doorselecteren op haaldrift de oorzaak is van de midwinter-uitvluchten. Wij nodigen de heer Zoet uit kennis
te komen nemen van de wijze waarop de Buckfastbijen
bij onze licentienemers geteeld worden. Dan zal hem

en een larve heeft geen of weinig energie nodig, niet
voor arbeid en niet voor warmte.(2)
M. Arnst, Esse n Belgie

du ide lijk worden dat er meer selectiecriteria zijn. Is het
niet een van de licentienemers van Buckfast Belangen
Veren igd die in Nederland de promotor is van de
pintest?

Van de redactie
Om helderheid in de discussie over het /arva/e

Amerikaans vuilbroed is geen nieuwe plaag en zij
trof in het verleden aile soorten bijen. In Duitsland
heeft men nu al zo'n 500 besmettingshaarden gevonden en worden aile bijenrassen getroffen. Met het
toenemen van de besmetting in Nederland zal blijken
dat AVB zich van grenzen en rassen niets aantrekt en
dat elk ras besmet wordt. Net als in het verleden.
Duidel ijk moet worden waar de bronnen liggen, zodat
verdere verspreiding zoveel als mogelijk tegengegaan
kan worden. Met beschuldigende en belerende
vingertjes van de heer Zoet naar een bepaald ras en
haar ondeugende imkers die uit het buitenland
materiaal importeren, wordt de drempel voor aangifte
van AVB aileen maar verhoogd. Door zijn gesprekken
met imkers zou de heer Zoet overigens toch moeten
weten dat import van koninginnen van aile tijden en
aile rassen is.
Het bestuur van Buckfast Belangen Verenigd vraagt
zich af wat de heer Zoet en de redactie van bijen
beweegt om zo' n artikel te plaatsen. Het is geen
bijdrage aan het verzoek van de VBBN om het hoofd
koel te houden en zelfs in tegenspraak met de eerste
alinea van het artikel van de heer Zoet zelf, waarin hij
stelt dat we met beschuldigende vingertjes niets
opschieten. Het kwaad is echter geschied. Het is
geschreven en het staat gedrukt. Men noemt geen
koe bont of er is wei een vlekje aan . Toch? Heer Zoet,
bedankt voor uw bijdrage aan het creeren van
controverse tussen hobbyisten. Een prima bijdrage aan
de bestrijding van Amerikaans vuilbroed !
Allan Reeder, name ns het b estuur van Buckfast Belangen
Verenigd.

Water

voedsel te brengen, het volgende:
(1) Het voedsel van jonge werkster- en darrelarven
bevat ongeveer even vee/ water, suikers (12-20 %) en
eiwitten (40-65 %). Deze samenstel/ing verandert
wanneer de werkster- en darrelarven respectievelijk 84
en 108 uren oud zijn; dan neemt het suikergehalte
sterk toe en het water- en eiwitgehalte neemt sterk af.
In de koninginnegelei blijft het suiker- (20-22%) en
eiwitgehalte (40-45 %) vrijwel constant; het watergehalte stijgt eerst van 50 naar 65 % en neemt dan
weer af, maar blijft steeds onder dat van het werksteren darrelarven voedsel.
In jonge werkster- en darrelarven (tot de leeftijd van
48 uren) bestaan de suikers in hoofdzaak uit glucose
en later uit fructose . Koninginnegelei bevat steeds
meer glucose dan fructose.
Het larvale voedsel is afkomstig uit de
voedersapklieren, de mandibulaire klieren en na het
omslagpunt bij werkster- en darre/arven ook uit de
krop. Het eiwit is afkomstig uit de voedersapklieren en
niet uit stuifmeel dat zich in het larvenvoedsel kan
bevinden, zoals vaak wordt gedacht. Koninginnegelei
bevat geen stuifmeel, het voedsel van de werksterlarve
een verdwaalde korrel en dat van de darrelarve iets
meer.
(2) Larven hebben we/ degelijk suikers (energie)
nodig voor het opbouwen en ombouwen van hun
lichaam. Meer details kunt u lezen in:

• Brouwers, E. V.M. (1984) Glucose/fructose ratio in
the food of honeybee larvae during caste differentiation. Journal of Apicultural Research 23: 94-101.
• Brouwers, E.V.M. ,Ebert, R. en Beetsma, J. (1987)
Behavioural and physiological aspects of nurse bees in
relation to the composition of larval food during caste
differentiation in the honeybee. Journal of Apicultural
Research 26: 11 -23.

In 'Snippers', bijen 3/12: 304 (1994) onder het kopje
'Water' lees ik 'de eerste twee tot drie dagen wordt de
larve gevoed door voedsterbijen met voer uit hun kopklieren. Wat ze de rest van hun larvestadium krijgen is
niet zo bekend, waarschijnlijk een mengsel van
verdunde honing, ...'(1)
Waarom honing? Honing Ievert aileen maar energie
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DE LEZER S C HR IJFT

Texel: varroamijtvrije
gemeente
Uit verschillende steekproeven bij Texelse imkers in
1994 blijkt de varroamijt niet te zijn aangetroffen . Door
het ontbreken van deze voor de imkerij schadel ijke
pa rasiet kan men op Texel nog onbezorgd imkeren .
Het ontbreken van de varroamij t is te dan ken aan
het vervoersverbod van en naar het eiland. Niet aileen
in- en uitvoer van volken , maar ook van kastmaterialen
e.d . is niet toegestaan. Dit is vastgelegd in een
plaatsel ijke politie-verordening.
Door het varroamijt-vrije 'reservaat ' lijken Texelse
bijen (ook mogelijk door aanpassingen aan de altijd
20 harde wind) zich te ontwikkelen tot sterke bijen . Het
- aantal ingewinterde volken ligt op dit moment rond de
200. T exe lse honing - voornamelijk lamsoo r -,
phacelia- en duinhoning- is dan ook echt natuurzu ive r
te noemen. De door de Texelse imkers geproduceerde
schone was wordt bij de bijenstand van het Maartenshuis bij De Koog verwerkt tot kaarsen en kunstraat. De
kunstraat wordt voor de eigen imkers vervaardigd .
Het handhaven van deze varroamijt-vrije populatie

Koninginneteeltdag '95
De Koninginneteeltdag zal dit jaar plaatsvinden op
21 j anuari 1995. Zoals ook in voorafgaande jaren,
kunnen wij dit jaar weer beschikken over de collegezaal van de vakgroep Entomologie van de
Landbouw Universiteit Wageningen, Binnenhaven 7
te Wageningen.
Het programma begint om 10.00 uur, ontvangst
met koffie vanaf 09 .30 uur.
Wij streven ernaar om om 15.30 te stoppen .
U wordt verzocht zelf een lunchpakket mee te
brengen . Per persoon wordt een bijdrage van f1 0,gevraagd .

Hoe te bereiken?
De Binnenhaven bereikt men door op het kruispunt
Mansholtlaan/ Grintweg (links cafe/restaurant De
Keijser) niet richting Bijenhuis te gaan, maar de
rondweg de andere kant uit te kiezen . Deze maakt
na 1,5 km een vrij scherpe bocht naar links, waarna
aan de rechterz ijde een ventweg begint. Deze
ventweg volgt u tot voorbij de grote stenen beker,

is van belang voor met name de studie van de
Nederlandse bij in het algemeen. Vergelijkingen
t ussen de ontwikkel ing van besmette en onbesmette
volken blijven dan altijd mogelijk . Duidelijk moet zijn
dat het handhaven van eerdergenoemd vervoersverbod een vereiste moet zijn . Binnen de Texelse
subvereniging heeft men beslist, dat aile kasten
voorzien moeten zijn van naam en adres, zodat
controle altijd mogelijk blijft. Ook de politie en de
TESO (de maatschappij die de veerdiensten verzorgt)
worden door de veren iging steeds herinnerd aan de
voor de Texelse imkerij belangrijke politieverordening .

waarna u rechtsaf gaat richting hoofdingang. Bus 83
vertrekt acht minuten voor het hele en het halve uur
vanaf het NS-station Ede/Wageningen. Deze bus
brengt u naar de bushalte vrijwel voor het gebouw.
U kunt natuurlijk ook een treintaxi nemen .

Namens bestuur VBBN subvereniging Tex e/,

• J. Dommerholt: Het in stand houden van

Peter van Vliet en Dick Schermer.

teeltlijnen en stammen
• H.H. Toben : Het beheer van een
landbevruchtingsstation.
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Sprekers
• H. Dijkema : Verspre iden van teeltmateriaal
rekening houdend met de aanwezigheid van
Amerikaans vuilbroed in Nederland
• J. Trip: Gestandaardiseerde bevruchtingskastjes
onder AVB omstandigheden

SPUITSCHADE

Oorzaa k bijensterfte gevonden
C. Havermans
Eind maart constateerde men in Zundert en Rijsbergen bij een tiental imkers een grote bijensterfte .
Na maandenlang onderzoek en speurwerk, en mede
door een goede samenwerking van imkers, de
Algemene lnspectie Dienst (AI D), de Ambrosiushoeve en de Bond van bijenhouders van de NCB
heeft men de schuldigen kunnen achterhalen. Door
de AID van het Ministerie van Landbouw is aan de
fabrikant van het landbouwbestrijdingsmiddel
'Condor' en de kweker die het middel gebruikte bij
de teelt van skimmia 's een proces-verbaal
uitgedeeld.
De materiele schade, dode bijen en ramen met
voedsel die vergiftigd waren en vernietigd moesten
worden, is zeer hoog. Ruim honderd vo lken stierven.
Uit het onderzoek van de AID en TNO kwam vast te
staan dater een hoog gehalte aan Parathion-methyl in
het stuifmeel in de bijenkasten aanwezig was. De taak
van de onderzoekers van de Ambrosiushoeve was om
te bepalen wat voor stuifmeel het was. Uit dit onderzoek kwam vast te staan dat het om wilg of skimmia
ging, beide kwamen in de kasten voor. De hoofdschuldige was moeilijk te vinden. Het skimmiastuifmeel
was de veroorzaker.
lntussen had de AID niet stil gezeten en had al wat
bloemen verzameld bij kwekers in de buurt van de
bijenstanden waar sterfte was opgetreden . Nu vast
stond dat de veroorzaker bij een skimmiateler gezocht
moest worden, kon men verder met het onderzoek.
Dit liep positief uit en de dader werd gevonden . Na
een gesprek met de kweker en een test met het
middel 'Condor' uit de bestrijdingsmiddelenkast bij de
kweker had men zekerheid .
Volgens AID-voorlichter R. Scholten heeft de
boomkweker uit Rijsbergen het middel 'Condor' in
strijd met de wettelijke gebruiksvoorschriften toegepast. De kweker heeft het middel in de skimmiacontainerteelt in de kas gebruikt. Volgens de kweker
na telefonisch overleg met de vertegenwoordiger van
het middel.

Gebruik van 'Condor'
Het middel heeft een veiligheidstermijn van drie
weken. Het mag toegepast worden in de buitenteelt
op niet-bloeiende gewassen tegen insekten. Het
middel mag in het najaar in de grond (grasland) tegen
emelten en andere bodeminsekten gebruikt worden.
De kweker heeft in januari zijn skimmia gespoten met

het middel, met een zwaardere dosering dan op het
etiket staat en daarna met water ingespoeld. Tegen de
verwachting in bleek het middel na tien weken
(31 maart) nog niet te zijn uitgewerkt. Op 31 maart,
een zeer mooie dag, vlogen de bijen in grote aantallen
op de skimmia. De teler had de laatste jaren geen
bijen bij zijn skimmia's Iaten zetten omdat er genoeg
imkers in de buurt wonen. Overdag gaan de kassen
open en kunnen de bijen ongestoord de kas in- en
uitvliegen. Toen er sprake was van bijensterfte en de
coordinaten getrokken waren, had de betreffende
kweker al een bang vermoeden (dat zei hij in een
gesprek met de voorzitters van de beide imkersorganisaties) na de bekendmaking. De schade is
intussen door de verzekering uitbetaald.

Er komt een bijeenkomst van de AID, de fabrikant,
de Ambrosiushoeve, en de Planteziektenkund ige
Dienst in Wageningen om ervaringen uit te wisselen en
zo te proberen dit soort rampen te voorkomen .
Het staat vast dat het middel volgens het etiket niet
gebru ikt mag worden in de binnenteelt, op bloeiende
gewassen en in de grond in het voorjaar.
Het blijft een raadsel hoe de werkzame stof na zo'n
lange tijd nog niet afgebroken was. Volgens de
fabrikant AgrEvo draagt zij geen verantwoordelijkheid
bij een onjuiste toepassing van een middel. Het middel
is gebruikt in strijd met wat er op het etiket staat.
Volgens de heer R. Scholten (AID) zal de rechter moeten uitmaken wie verantwoordelijk is voor de schade
die de imkers in Zundert en Rijsbergen hebben geleden. In het voorjaar zal moeten blijken wat de werkelijke schade is. De aardbeientelers zu ll en in het voorjaar weer bijenvolken voor hun teelt nodig hebben. De
imkers zu llen met nieuwe volken moeten beginnen , na
jaren selectiewerk zijn hun eigen volken weg .
En deze schade is niet te verhalen .
(vervolg op artikel in bijen 3(6): 176-177 (1 994))
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De groene omgeving
van Arie Koster
Catherin e Reker
Tijdens de feestelijke oprichtingsvergadering van de
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
op 1 november j.l., werd het pas-verschenen boek van
Arie Koster: 'De groene omgeving. Een bijdrage aan
een gezonde samen-leving' gepresenteerd . De uitgave
van dit boek is mogelijk gemaakt door de Landelijke
Vereniging Gemeentelijke Geneeskundige Diensten
(GGD) en het lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek.
De VHG is ontstaan uit een fusie van de Kring Tuin- en
Landschapsvoorziening en de Nederlandse Hoveniers
22 en Groenvoorzieners. Deze organisatie richt haar aan-

dacht constant op 'het groen in de samenleving' .
Vanwege de verstedelijking van ons land komt de
natuur steeds meer onder druk te staan, terwijl de
behoefte aan de natuur steeds groter wordt vanwege
de heilzame werking die daar van uit gaat. Om deze
reden heeft de GGD aan het tot stand komen van dit
boek meegewerkt en het voorwoord verzorgd.
Tijdens deze bijeenkomst lieten diverse sprekers zich
enthousiast uit over het nieuwe werk van Arie Koster.
Prof. P. Zonderwijk hield in dit kader een warm pleidooi voor de flora ten behoeve van bestuivende
insekten. Hij vertelde ook dat Koster de materie vanuit
aile facetten kende: hij is begonnen als hovenier, was

werkzaam in het welzijnswerk en heeft daarna de
studie in de biologie afgerond. Drs. P. Dordregter,
directeur van de Sector Ordening van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG), ging in op het
belang van Kosters' werk voor de gemeenten: weilanden en boereweggetjes moeten weer opgenomen
worden in het natuurbeheer. Kinderen moeten weer
zelfgeplukte veldboeketjes mee naar huis kunnen
nemen. Bermen en oevers moeten weer vol staan met
verrassingen en weilanden moeten er weer vaker
uitzien als kleurige tapijten.
Ook de heer T. Koek, voorzitter van de Koninklijke
Maatschappij voor Tuin- en plantkunde, wees op het
grote belang van het verschijnen van dit boek. De heer
E. van Ginkel, voorzitter van de VHG, opperde het
idee om banen te scheppen voor het onderhoud van
'het bonte groen', en hiervoor werklozen op te leiden.
Het is een schitterend uitgevoerd boek waarvoor niet
aileen Arie Koster maar ook de uitgever, Martin
Fonteyn, voor gehuldigd werd.
Koster heeft de onderwerpen kart en bondig
beschreven . Veel aandacht is geschonken aan bijen,
imkers en problemen betreffende de dracht.
Het is een prachtig boek om door te bladeren, een
ideeenboek voorzien van vele foto's van de auteur.
Het is een werkboek voor hen die zich bezighouden
met de aanleg en onderhoud van tuinen, openbaar
groen, bedrijfs- en sportterreinen en natuur- en
recreatiegebieden.
De Nederlandse commissie van de Raad van Europa,
die de Europese lite ratuur beoordeelt, heeft het boek
van Arie Koster uigeroepen tot ' Het boek van het
Europees Natuurbeschermingsjaar 1995'.
'De groene omgeving', een bijdrage aan een gezonde
samenleving (ISBN 90 60 97377 1) van de auteur
Arie Koster is uitgegeven door Schuyt en Co te Haarlem.

FICIELE MEDEDELING

Bestuivingsregeling 1995
Ook voor 1995 zijn door de Contactcommissie
Tuinbouw/Bijenteelt, bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoofdafdeling Tuinbouw en de
Afdeling Bijenteelt van het Landbouwschap,
'Aigemene Voorwaarden van Akker- en Tuinbouwgewassen' vastgest eld. U kunt de bestuivingsrege li ng 1995 aanvragen bij uw organisatie, de
adressen staan vermeld achterin bijen.
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Uit de Bedrijfsraad
j. Beekman
He t bes tuur van de Bedrijfsrand vergaderde o p
7 novembe r j.l. De volgende punten kwamcn aa n de ordc:
ll ereerst een persoonlijk woord van de voorziuer, dhr.
D. Yunderink. gericht aan de !eden van de Bedrijfsraad .
De samenwerking wsse n de imke rsorganisaties is op ve le
pun ten zee r goedte noemen. zodat een fu s ie tussen deze
organisaties ni et noodzakelijk is. Toch is bij hem een
ze kcre verontrustin g ontstaan die hij als volgt verwoordde:
Bespreken van zaken door en met de vijf organisaties en
dan ce ntraa l roept vragen o p over deze verdee ldheid bij
d rden. Er is ook een andere finan c ie le. ituatie on tstaan.
De overheid trced tterug en de Bedrijfsraad zal bij de
imkers moeten aankloppe n om e.e.a. draai ende te houden.
Yolgens de voorzitter bestaat er ool.. een contributiec ncurre ntie tussen de verschillende o rganisati es.
Door de !eden Bedrijfsraad is gezegd dal e r geen ledenco ncurr ntie word t beoogd. De Bedrijfsraad is ook te
we inig bekend bij de imkers, hier rnoe t wat meer aandacht
aan besteed worden.
• Spuitsc hade Rijsberge n/Zunde rt : De veroorzaker is
a hterhaald e n de schade is aan de imkers vergoed.
• Rege len vergaderingen met redactie bijen en bes turen
van de vier o rga ni saties (A BTB , LLTB ,
8 en VBBN)
door de sec re tari s.
• Yerle ngi ng to lating mi e rezuur, gelet op de nfname door
de irnke rs, die rnin imaal is, hebben de bes ture n bes loten
om de rinan c ie le bijdrage voor de toelating te sto ppen .
• f 3.250 is ontvangen va n he t Landbo uwschap nls
bijdrage in de kosten va n de honin g fold e r.
• Door het M iniste ri e van La ndbo uw is± 15 jaar ge leden
ee n aa ntal mi c rosco pe n te r beschikking geste ld van de
imkerij. De a pparale n zijn zoek! Dat is een ergerlijke
znak. Wi e kan de secretari s van de Bedrijfsraad op he t
SJ oor zeuen dat le idt nnar deze apparaten'l Te le foon
sec re tari s 01 3- 785 2 o f 04920-14106.
• De brief van de hoofdredacteur bijen , dhr. J. Bee ts rna .
gerich t aan de Bedrijfsraad om te reagere n o p artike le n
in bijen ges hreven door de he re n Charpenti r e n
Vogels, hanclelend over een imkersorga ni sati e. is
verwezen nna r de o e rl egvergade rin g redactie bijen en
de besturen va n de vie r organisaties.
• Overzicht van betaling aan he t Landbou' c hap (LB ),
afdracht imkers t.b.v. de Ambrosiushoeve is besproken.
• Mederi nanc ie ring e n toekomst isie mbrosi ushoeve zijn
aan de o rde gewees t. eve nzo het co ncept proeve npl an
1995. De !ed en van de Bed rijfsraad zijn nkkoord gegaa n
me t een finan ciele bijdrage voor het jaar 1995 te n laste
va n he t ve rrnogen Bedrij fsraad. He t proevenplan 1995 is
o p e nke le kle in e zake n aangepas t en akkoord bevonden.
rn e rikaan s vuilbroed: Yoorste ll e n e n sugges ties va n
diverse werkg roepen en comrn iss ies ko men bij de
Bedrijfsraad binnen en zullen op 22 nove mber a.s. met
de belanghebbende overheid en imkcrsorg:lllisaties

besprokcn worden. De beslissing wattc docn wordt op
7 jnnu;u·ia.s. door de Bedrijfsraad gcnomen. Dit is ook
van tocpas~ing op het g rcnso\·erschrijdend bij nvc rkccr.
• Taricvcn imkerscursussen is verwezen naar de o\·crlegvergaucring LB <lfdcling Bijcnteclt en de Bcdrijfsraad.
• Tcvccl activitcitcn in bijen land op dczelfde data. D '
sccreta ri s zal ecn centrale agenda aanlcggen om c .. a. te
coordincrcn.
• Hoc de nict -gcbondcn imkcrs in het vizier te krijgc n?
A Is sugge~tic is gcoppcrd om dit de plaatsc lijkc
vcrcn igingen tc Iaten docn. E.c.a. wordt nog bi nn cn de
organi saticbcsturcn bcsprokcn.

N. B~: De Bedrijfsraad bij de imkers niet bekend? Lees
dan het bovenstaaude!
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Vergadering afdeling Bijenteelt
] . Beekman
He t bestuur van de Bedrijfsraad vergade rde OJ 7-1 1- 1994
met de sec retari s lr. Kuype rs van het Lanclbouwsc hap
afdeling Bijentee lt. Het secretariaa t worclt gevoerd door
hel LBS, de voorzitter was dhr. D. Yunderinl...
De volgende zake n stonden op de agenda:
• Yersl ag van de 71 e vergaderin g d.d. 13 juni 1994,
goedgeke urd.
• Yergadersc he ma 1995, he t voo rstel is aa ngenorne n.
• O ve rl eg spuitschade me t de PD en AID op 9 dec. a.s.
• Yanuit de OP is bij de Europese Commissie gevraagd
om ste unmaatregelen voor de Bijente it. Een
commissievoorstel za l doo r het Europese Parlement
behandeld wor len .
• Directeurswisselin g honingze merij 'He t Zuiden' BY :
Dhr. A. van de Wild e nbe rg wordt opgevolgd door dhr.
H. van Laarh ove n.
it gaven diag nosti sch o nde rzoek in ee n ove rzicht va n
he t LBS is te leze n, dat gemiddeld per jaar J 1.600.- i
uitgegeven voor diag nosti sch onderzoek t.b .. de
bije nh o uderij . Deze kos te n zu ll e n in he t vervo lg ( 1995)
door de imk ers ze lf bctaald moeten worden.
• T oeko mst. finan c ie rin g e n concept ' Proeve npla n I 995
mbro iushoeve· zijn besproken . Evenzo de begroting
I 995 (z ie vcrs lag Bed rijfsraad).
• Amerikaans vuilbroed. De prog nose voor 1995 is dater
weer problemen te ve rwachte n zijn . Yoo r verd e re
afsprake n zie vers lag B drijfsraad.
• Best ui v in gsrege lin g 1995: Op e nke le punte n is een
prijsaanpassing overee ngekome n.
• Onde rwij sza ke n. de c urs usta ri eve n 1994/ 1995 zijn bcke nd . De tari eve n zijn vo lge ns le !eden Bedrij fs raacl te
hoog. De afd. Bijenteelt va n he t LBS za l zic h vcrde r bcrad n en in ove rl eg trcde n met de o nderwij sco mmi ssie
LBS.
maandblad voor imkers januari 1995 verenigingsnieuws
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en war de financiering betreft is men ruim binnen de
begroting gebleven. Dit laatste voora l door de gewaardeercle medewerking van het AOC T\ ente.

Studiedag (nieuw)

ahth

Uit het Hoofdbestuur
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M et ee n korte nabeschouwing over activiteiten van de
afgelopen zomer ope nde voorzit ter G. Hollander de laatste
bestuur. vergaderi ng van de Imkersbond van de ABTB
geho uden in 1994. Bij de ingekomen stukken kwam onder
meer nan de orde een beric ht dat de afdeling Em men
voornemens is het functioneren als zodanig te beeindigen.
Met d~.ze afde ling is inm iddels nader overleg gep leegd.
Met btjentelers uit Nepa l wordt nagegaan op we lke wijze
uitwisse ling van informat ie he t best kan plaatsvinden.
A mbrosi ushoeve
U itvoerig schonk het bestuur aandacbt aan de medefi na nciering van het proelbedrijf 'Ambrosiusboeve· en bet
o nderzoek plan 1995. Tot nu toe werd de Ambrosiusboeve gefi nancierd door de overheid en het bedrijfsleven
in de verhouding 75 %: 25 %. Het Min isterie van LNV
heeft het bestuur Iaten weten dat vanaf I januari 1996 de
verhoud ing 50%: 50% zal worden . De afgelopen jaren zijn
de stmcture le b ij lragen van overbeid en bedrijfsleven
onvoldoende geweest voor de vo lledige dekking van het
exploitatieteko rt. Door inkomsten uil licentiegelden
(bomme lprojec t) en uit contructo nderzoek (bestrijdingsm iddelenonderzoek) kon tot en m t 1994 met een sluitende beg roting worden gewerkt. Door het wegvallen van
de li centiegelden en de jaarlijkse onzekerheid 711.b .t.
ontracto nderzoek, plus de voo rge nomen vermindering
van de overheidsbijdrage is het noodzakelijk een fundame ntele discussie te starten over de toekomst van het
praktijkonderzoek lnsektenbestuiving en Bijenhouderij .
De bt.J drage van het bedrijfsleven bestaat in hoofdzaak uit
financieringsmiddelen vanuit de tuinbouw en een bedrag
van f5,- per lid van de geo rganiseerde imkers. Een verh?ging van dit bedrag is naar de mening van het bestuur
met verantwoord, omdat dtt zou leiden tot verlies van
!eden en daat·door zeker niet tot een boger totaal bedrag
voor het bij enteeltonderzoek. A Is van de zijde van de
overheid wordt vastgehouden aan de voorgenomen
beperki ng van de mecle- financier ing, dan is een bezuiniging op kosten van het onderzoek onvermijdelijk, zo
meent het bestuur. Voor wat betreft her onderzoeksplan
1995 zou ge to pt kunnen worden met het onderzoek van
vervangingsmiddelen voor stuifmeeL Het nut van
bes tuiving door honingbijen in de natuur verdient naar de
mening van her bestuur ex tra aandacht. Nagegaan kan
worden of de natuurbesc hermingsorga ni a ties bereid zijn
btj te dragen 111 de kosten van dit onderzoek.

Stud ieda g (oud)
Om. verschillende redenen werd met voldocnin"
terLH!b
~
gezten op de studiedag die op 15 oktober jLwerd gehouden. Er was een goede belangstel ling (zestig deelnemers)
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In het nieuwe jaar, stelt het bestuur zich voor, een stucl ieclag te be\eggen waaraan een excursic zal zijn verbonden
naar Flevoland. De meest geschi kte tijd hiervoor is eind
mei begin juni. zodat de deelncmers aan de stucl iedag,
vergeze ld van hun part ners. gezamenlijk per touringcar
een tocbt kunnen maken langs de koo lzaadvelden. De
afdelingen o ntvangen beticht over de juiste datum en de
kosten van dee! name. In verband met de voorbereidino is
tijdige aanmelding gewenst. Oat kan per afdeling maa~
ook rechtstreeks aan bet secretariaat lmkersbond.
Postbus 9'235, 6800 KT Arnhem, 085-542846.

Z iektebestr ijding
Het spreekt wei haast vanzelf dat dit agendapunt vrijwel
geheel wercl besteed aan de problematiek rond het
Amerikaans vuilbroed (AVB) en het bestrijden, of nog
beter. het voorkomen hiervan. De afgelopen zomer is door
de publiciteits-media in allerlei vormen aandacht besteed
aan een tiental uitbraken van A VB, die werden gemeld en
evenzovele vervoersverboden die werden ingesteld. In de
organisaties en de verschillende instanties die betrokkcn
zijn bij het bestrijden van AVB wordt druk overle"
gepleegd over de mogelijkhcden ter voorkomino0 e~1
bestrijding van A VB. Tijdens de discussie hiero ver in het
hoofdbestu ur bleek men unaniem van menincr dat imkers
zelf uit een oogpunt van preventie een aantatzaken
kunnen doen en Iaten, om daarmee de be mettin"skansen
tot een minimum te beperken . Goede voorlichtin<;, bierover is zeer belangrijk, maar enige regelgeving.
richtltJnen, ter voorkoming van A VB is naar de mening van het
hoofdbestuur onontkoombaar. Dnarbij is men voorstander
van maatregelen die verdere uitbreiding kunnen tegengaan. tnits deze uitvoerbaar en controleerbaar zijn.
Daarbtj zou te overwegen zijn:
• een algemeen reisverbod. met een mogelijkheid tot
ontheffing in speciale gevallen;
• een tijdelijk verbocl van koninginnelee lt en
• het houden van bijenmarkten verbieden voorzover daar
besmette of te besmetten produkten kunnen worden
aangevoerd.
Aan het verder overleg zal worden deelgenomen
uttgaa nde van bovengenoemde punten.

;q.

Ove rige zaken
• lnformatie wercl gegeven over de gang van za ken in de
honingzcmerij en de benoeming va n de opvolger van
dtrecteur van de Wildcnberg, de beer van Laarhove n.
• De datum voor de Algemene Vergadering van
lmkersbond in 1995 were! bepaald op zaterdag 4 maart.
• Van gedachten were! gewisseld over de positie van de
lmkersbond in relatie tot de ABTB voo r deze aaa t
sa menwerken in fc lerati everband mel andere land- en
tu in bouwo rga nisati es.
• De ledenaclmini strati e van onzc bond za l na cnkcle jaren
o nderbreking. meer in eigen beheer genomen worden. zo
besloot het bestuur en het vertrouwt erop dar daardoor
minder ·storingen' zu ll en ont taan .

S..C?. ~..'?. .Y. .~ . I\J .... S. . I__J E N H 0 U D ~- ~- ~.... Y. ~ .1\J ..

Van de bestuurstafel
] . Beekman
D e vergadering van het bondsbestuur vond plaats op
donderdag 20 oktober 1994. De volgende zaken zijn aan
de orde geweest:
• A Is gast was aanwezig dhr. J. Janssen van de vereniging
Oeffelt e.o. Hij zou in de toekom~t lid van het Bondsbestuur kunnen wo rden.
• Bestuivingsvergoedingen 1995: De ergadering over
deze materie met LBS. de fruittelers en de imkerij is niet
naar wens verlopen. De voorstellen van de !eden van de
Bond van Bijenhouders NCB zijn niet overgenomen. Er
komt een vervo lg op deze vergaderi ng.
• Direc teurswisse ling bij de Honingzemerij ·H t Zuiden'
BV te Boxtel: De heer van den Wildenberg heeft op
eigen verzoek ontslag genomen bij de Hon ingzemerij.
Hij word t opgevolgd door de heer Van Laa rh oven.
• Overleg beslllur Ambrosiushoeve: Het co ncept
Proevenplan 1995 is besproken. De begrotin g 1995 is
niet goedgekeurd door het Ministerie.
• St.atuten en Hui shoudelijk Reglement van de Veren iging
Oeff It e.o. is door de voorzitter de heer C. Roelen m t
het beswur van de vereni ging Oeffe lt e.o. besproken en
goedgekeurd.
• Di erse ingekomen stukken z.a.:
- U itnodigi ng om op Tuinidee 95 in ·s Hertogenbosch een
voorlichti ngsstand over de imkerij te verzorgen. Het
Bondsbestuu r besl uit hi ernan zijn medewerking te geven.
-Brief met een aa nvraa g om in de Gemeente As ten 4.5 ha
in te zaaien met drac h ~planten. Dhr. C. Havermans zal
voor de Vereni ging As ten een plan maken .
- Dhr. C. H a ermans is ook uitgenodigd om een
drachtplantenplan te maken voor ± 80 ha in de gemeente
Sambeek, de vereniging Sambeek heeft cleze vraag
ingedi end.
- Di verse bri even handelend over uitbraken van A VB en
de vervoersverboden.
- Het streekarchief ' Het Kwartier van Oisterwijk ' heeft,
ter completering van haar archief. gegevens opgevraagd
over de opgeheven veren iging Diessen.
- Uitnod iging van de Studiekring ln sektenbeslll i vi ng voor
een lezi ng op 25 oktober.
- Ui tnodiging van de ANI voor de recepti e n.a.v. het 60jarig bestaan van deze imkersvcreni ging op 12 november
1994. Een delega ti e van het Bondsbestuur gaat er heen .
- Uitkeri ng dividend 1993 an de Honingzemerij 'H et
Zuiden· bv (de eli idendbelasting zal worde n teru ggevraagd).
• Ui treiken decormies:
- ambeek: dhr. Bruysten 50 j aar en dhr. Ti ssen 40 jaar.
door de secrctari s.
- Middelbeers: dhr. Kies 25 jaar, door de secretaris.

0. _E.. I\I.C .B..

- Haaren: dhr. Opsteeg :25 jaar, door dhr. C. H avermans.
• Verslag van de verg:~deri n g van de konin ginneteeltommissie door dhr. H. W eye nborg. Gesproken is over
de mogelijke ma:Hrege len om de verspreiding van
meri kaans vuilbroed tegen te gaan.
• Studiedag 199-+: De voorbere idinge n voor de Studiedag
zijn nfgerond.
• Eindejaarstukken zu llen, na enkcle wijz igi ngen, naar de
verenigingen worden verzonden.
• Cursu;geld: Dir onderwerp is toege licht door dhr.
C. Havermans en voor verdere bespreking verwezen naar
de Bedrij f'sraad.
• Amerikaans vuilbroed : Ook dit onderwerp is na di scussic van ' hoe te handelen bij constaterin g A VB · naar de
eerstkomende Bedrijfsraadvergadering (7- 1 I ) verweze n.
• Dhr. C. Havermans heeft een rond lcidin g verzorgd op de
Ambrosiushoeve voor dermatologen.
• De vereniging Boeke! e.o. verzorgt op 9 januari 1995
een avond voor aile belanghebbenden die met gewasbeschermingsm iddelen werken. Dhr. C. Have rm ans zal
ee n inleiding verzorgen.
U ziet dat een scala aan onderwerp n in de vergade ring
van het Bondsbestuur werd behandeld. lndien u gedetai lleerde info nnatie wenst over genoemde zaken kunt u
contact opnemen met de secretari s J. Beekman op maandag van 8.30- 17.00 uur, 013-378582 of met een van de
andere bondsbestuurs leden.

Studiedag 1994
F.P. Bohlmeijer
D e lez ingen op de Studiedag 1994 van de Bond van Bijenhouders NCB stonden di t j aar in het teken van
bijenziek ten.
Trad itiegetrouw werd an n het begin van de dag door de
voorzittcr van de Bond de uit slag an de bijen tee ltbedrijJ'sweds trijd bekend gemaak t. De heer C. van Galder
uit Ellen-Leur wis t voor de tweede keer in successie de
kampioensbeke r te bemach ti gen. Me rouw v.d . Heijden
uit St. Hubert werd net als in 1993 tweede en de derde
plaats was voor de heer G. Konings uit Sprundel.

De lezingen
Hiervoor waren vijf sprekers uitgenodigd die allen versc hillende aspekten va n het thema behandelden. De
erschillende 'broedziekten van de bijen· ~ erden door

De heer Va n Calder met zijn kampioensbek er
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worden ge'inve ntariseerd.
ln hct seizoen 1995 zullen de theorieen 'an de heer
Lijftogt in de praktijk worden getoet~t door de
~ubvereniging Bunnik-Houten!
De reacties op de inhoud van de lezingen '"aren zeer
positief en over het algemeen wa~ iedereen enthou~iast
over d.:: brede aanpak van het onder\\ erp.

Het parallelprognmtma
Ook heel enthousiast warcn de deelnemers aan hct parallel
programma. Hier kon men onder Ieidi ng van Mevrouw
Weijenborg met was sch ilderen en ~amen met Mevrou"
Franken broches mat..en. Niet aileen dames. zelfs ent..ele
heren waren druk in de \\eer met was en ~trijkbout of met
gekleurde garens. De re~ultaten van aile inspanning wa~
\aak bijzonder fraai.

De keuringen

-

Mw. Korrlnnd en dhr. Jacobs de/en de soep uir

26

Bij de aanvang van de Studiedag waren vijftig mo.nsters
honing, vier mon~ter~ was en zeven !lessen mede lngeleverc~ De jury onder Ieiding van Mari van lersel zag kans
om aile keuringen voor de lunchpau ze af te werken. zodat
de deelnemers aile tijd hadden om het resultaat te bet..ijken. De inzendingen die 'uitmuntend' hadden gescoord.
waren te herkennen aan de cocarde waar ze mee waren
\'ersierd .
Bij de uitreiking van de certificaten, t..unstig gekalligrafeerd door atalie van lersel. memoreerde de voorzitter
van de jury de hoge kwaliteit van de in zendingcn, maar
ook het feit dat sommige inzendingen vloeibare honing
nog wei erg warm waren!

Job van Praagh vanuit de invalshoek van de bijenbiologie
besproken. De bedrijfsmethoden die door de imker .
worden gebruikt. spelen de veroorzat..ers van broedz1ekt n
in de kaart. atuurlijke afweermechanismen van het
bijenvolk. zoals een broedloze periode. het niet hergebruiken van oude raten maar het uitbouwen van t..un~traat.
maar oak het \'erspreid opstellen van volken, zijn allemaal
aspecten die in de gebruike lijke bedrijfmethoden worden
erontachtzaamd.
Speciale aandacht besteedde hij aan de omgang met
merikaans vuilbroed en hoe bestrijding van dcze ziekte
in een bedrijfsmethode kan worden ingepast.
Postersessie
·Nosema' was he t onderwerp van de le7ing van
Ook ditjaar was bij de postersessie het IKC weer present.
Jan Onens. Het belang van vo ldoende beschit..baarheid
Berrie Janssen demonstreerde het onderzoek naar de
an stuifmeel , maar oak het vervangen van raten na twee
tracheeenmijt en vcrder waren er stands over Apistan en
jaar en het ont. menen van raten met ijsazijn als akties 0111
het onderzoek van de heer Lijftogt. atuurlijk ontbrak de
nosema zo weinig mogelijk kans te geven. kwamen 111 ZIJil
stand van de 'Vriendcn van Ambrosiushoeve·. bemand
verhaal aan de orde.
door de heer Versteeg. niet. De Honingzemerij had een
De bestrijding 'an de ·varroamijt' werd vanuit verschiluits talling verzorgd van allerlei specia liteiten, zoa l ~
lende oezichtspunten besproken. Johan Calis gaf een toekoninginnegelei cap~ules, propolistabletten enz. De video
lichtin~ op de. aan de Landbouw Universiteit Wageningen over bet Amerikaans vuilbroed werd regelmatig vcrtoond.
e n p de mbrosiushoeve ontwikkelde. ' biotechnische
Vee! bezoekers aan de Studiedag maakten van de ge legenbestrijdingsmethode'. De verschillende mogelijkheden om heid gebruik om de Honingzemerij zelf te bezoeken. Daar
vo ldoende raten met gesloten broed te krijgen voor
was het tijdens de lunchpauze een gezellige drukte.
behancle lin g met de lllen ische r Mijten Platen , passeerden
de revue.
D•·achtplantcnbem·s
Huu g de Bruin van de firma Lu . an gaf een overzicht van
Regelmatig waren imkers te vinden op de drachtplantende u~gan gspun t en bij de ontwikkeling van Apislan ats.
beurs waar De Gentiaan bollen en knollen verkocht en
·chemisch bestrijdingsmiddel' tegen de varroam iJl. HIJ
Cees Havermans de zaden en p lan ten ve rzorgde en
benadrukte dat de gebru ike r zich strikt aan de gebnuksiedereen deskundig advies gaf.
aanwijzing moet houden om veilig en effektief de mijten
Tot slot
te bestrijden.
Een gehee l ander ge luidliet de beer Lijftogt l10ren. Op
Om 275 mensen te voorzien van kofl'ie en diverse
basis an 7ijn ervaring moeten de omstandigheden zoa ls
drankjes. om voor zo'n groep broocljes te smeren en te
hui svesting 'an de bijenvolken en een voldoende dracht
beleggen, soep warm te maken en worstebroodjes te
de basis vormen voor ·gezonde bijenvolken· waarin een
bakken, was de huishoudelijke staf weer de hele dag in
besmetting met varroam ijten ni et tot o nderg::111g van het
touw. daarbij geassisteerd door Henk Jilesen van de MAS.
volk leidt.- ln de postcrsessie demonstreerdc hij cen
Zij werden dan oak hartelijk bedankt in het s lotwoord van
computerprogramma Habitat Management. samen met
de voorzitter van de Studiedag. Harrie Weijenborg. Verder
onderzo kers va n de RU Groningen o ntwikke ld, waarmec
danktc hij de MAS voor de gastvrijheid en aile medewereen imker zijn drachtgebied kan toetsen ann ecn ideaal
kers en deelnemers voor hun enthousiaste bijdrage, waarmodel en waarmee noodzakelijke verbeteringcn kunne.I1 .... .... ?.o.?r..ct.eze dag weer zo plezierig en .~?.e.d.. ~~r.' ?'J·e·n·~~~
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Uit de PC van de voorzitter
Dick Vu uderink
llemaal Cees van Holl and op TV gez ien '> Een prima
recl am e voor het bijenhouden. Cees met sigaar. zonder
kap en en met ce n gezicht van 'Of bije11 sreke11 ? Ko111 11011,
dar hebben ll'e :.e alla11g af..r;:e /eerd '. Maar hij hceft ons er
wei weer een zorgje bij gegeven. Hoewel. de ech te i mker
ali ang wist dat het maar beter wat kouder ko n word en.
Zeker de Buckfasti mkers na de meditatie van K o Zoet
over de diepvri esv luchten van dit maaksel. En toc h
schij nen sommige B F-volken het vo01jaar te hal n. M aar
nu. is er nog hoop na de warme herfst an Cees? Zo moest
ik op 30 november een we s pe nn e ~t opgraven met daari n
nog een honderd tal wespen en larve n. Misschien een
krui sing met BF? Goed nu weer in ernst.
W e hebben een HB- vergadering gehad waarin we on s
zorgen maak ten over her uitblij vcn van een penni ngmeester. En die hebben we hard nodi g want ook d
fin anciele resultaten kwamen op tafel en daar valt wei wat
aan te verbeteren. oor een vakman moet dit toch een
uitdaging zij n! K ijk om u heen. De rapportages uit de
eerste groepsvergaderi ng zijn bcsproke n en daarui t komt
het beeld dat het beleid van het H B grotendee ls word t
gesteund en enkele suggesti es kunnen we verwerk en.
Dan de vergadering van de Bedrij fsraa I en het
L andbouwschap. afdeling Bijentee lt. Een belangrij k punt
in beide vergaderingen was de financiering an de
A mbrosiushoeve. Zowel op kort e alsop lan ge term ijn . De
Bedrij fsraad stnat pal achter de Ambros iushoeve en hee ft
besloten aan het ve rzoek van de mbrosiushoeve om een
garantie te geven voo r een moge lijk tekort voor 1995
ingewill igd. net als de fru i t- en groentetelers. Op voorwaarde, dat de overheid dit voo rbeeld volgt.
l k durf voorzichti g te zeggen dat ik een zekere ontspa nning in de raad er aar. Een oorzaak is zeker dat we elkaar
nodig hebben bij het vinden va n ge meen chappelij ke
oploss ingen voor vuilbroed en fi nanciele peri kelen door
het overheidsgedrag.
Goed trouwens dat de pre entaries va n de Ambrosiushoc ve op een avond na. ni nk werden bezocht. Uit die
prcsematie bl ijkt dat we terecht vec hten om behoud va n
dit onderzoek sinsti tuut.
Bij het 60-j arigj ubi leum heb ik namens de Bedrij fsraad de
I gecompl imenteerd met het j ubi leum en voo ral de
goede sfeer. 1awu rlijk kon ik niet nalaten een traan te
pin ken over het grote aantal im kersbonden. maar mij n
gelukwens was niet minder oprecht. Het kleine mag
geeerd wo rden op voorwaa rde van een goede samenwerking met andcren. En daarover geen vcrw ijt aan de A I.
T oen met de lcesgroep de nieuwe teksten van het
jubi leumboek besproken. Ik kan hct niet helpen om te

dat mensen vroeger - nu niet meer natuurlijk vee l steek lustiger w aren dan de bij en. M aar het hoek
wordt ~ t eed s leuker.
De zwaarst ' dag was op 22 november toen we met eli verse
groepc rin gen w ilclen probcren een gezamenlijk beleid
' oor vuilbroed 1995 vast te . tellen. Er waren v ier goed
doorwerk tc stu kken aangelevercl. maar dat was toch nog
niet vo ldoe nde om het over alles eens te wo rden. W ei
wer I duide lijk wa t nog ve rder moe t wo rd en uitgezochr en
dat gebeurt door ecn twce tal werkgroepcn, een om het
goede voorstel voo r preventiemaatregelen tot een praktisch hantcerbare tc maken en de andere om het begrip en
de uitvocrbaarheid va n gezondhei dsverk larin ge n nader uit
te we rkcn. In ee n e tra ovcrl eg van de Bedrijfsraad op
7- 12 moeten deze voorste llen tot een aantal ui ts prak n
leiclcn. A lles is op tij d gereed voor het ni euwe seizoen.
En naast dcze ac tivi teitcn en voo rbereidingcn ervan had ik
nog net c.:ve n tijd m · n bij en tal te verpl aatsen en een an ntal
bomcn te rooien en dat zeg ik niet omdat dit zo braa f is
maar om re Iaten weten dat ik m· n handen dichtknijp dat
dit wee r mogel ijk is.
n ik eind ig waa rmee ik had moeten beginnen. Ook u
allen een goed j aar toegewen t namens het HB . We zu llen
w aarschij nl ijk we i een paar harde noten moeten kraken.
V an hard werk wo rd j e we i sterker. Dus kan het bes t een
goed jaar worden.

Het hoofdbestuur in 1994
Heyta 110 11 der Reijdeu-Rynja, algemeeu secretaris
Het Hoofdbestuu r heefl in 1994 acht maal vergaderd . De
volgende onderwerpen zijn daa rbij aan de orde geweest:
A mbi'Osiushoeve
Ook dit jaar was het moeilijk respons te krij gen op de
vraag naar ideeen voor proe en bij de mbrosi ushoeve.
Een werk groep, bestaande ui t ven egenwoordigers van
imkers. lll inders en wetenschappers. bu igt zi h o er de
problematiek va n de fi nanciering va n het onderzoek.

Amel'ikaa ns Vuilb roed
Na de eerste uitbraak blcek al ·nel dat er meer aan de hand
w as op het gebied va n Amerikaans vuilbroed dan voo rgaande j aren. De co mmiss ie Ziektebestrij ding hee ft met
grote ·poed een folder over A V B uitgebracht. Deze is op
de lgem ne L edenvergadering ui tgedeeld. Door de
V eterin aire Dienst is een dia-ser ie samengesteld die aan de
BB en de andere bij enorganisati es ter beschikki ng is
gestcld . De BB N hee ft zelf nog twee seri es bij Iaten maken omdat de vraag om deze ser ie te lenen groot is. Na
vragen va n enkele subverenigingen en 'slachto ffe rs· is
door de V B BN een informa tiebu lletin snmengesteld dat
kan worden toegestuurd aan getroffen sub v reni gingen en
imkers. In dat bu lletin staa n de maatrcgelen die wo rden
genomen als een melding bij de RVV bi nnenkomt.
De commi ss ie Koninginneteelt is bezig met het opzetten
van een reglement voo r tee ltstations om lc erspreiding
van A VB te voorkomcn. l.s. m. de overheid en de andere
bonclen wordt gewerkt aan een nationalc regi. trn tie.
Belangenbehartiging
Het H B steunt groepen en ubverenigingcn waar moge lij k
bij het naar buitcn tredcn ais VBB . zoa ls bij bet 1--jarig
bes taan van Yroege Vogels.
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VBBN
De folder 'Wat doet de VBBN voor haar !eden·, is
gemaakt naar aan leiding van de vele vragen hierover.

Bestuur
De AV heeft i ngestemd met het voorstel van het HB om
een jaar met een bestuurslid ex tra te werken in de nieuwe
bestuurss ituatie. De respons op de vncatures in het
Hoofdbe ·tuur loopt niet vo lgens verwachting.

Jubileum
Het I 00-j arig bestaan van de VBBN komt snel dichterbij .
in 1997 is het zo ver. Een commi ssie gaat aan het werk om
al le ideeen van de subverenigi ngen en de groepen te
verwerken tot een waardi g en gezell ig eeuwfeest.

28
-

nocli ge aandacht aan de ledenstand geschonken.

Nieuwsbrief
D e Nieu\ sbrief wordt toegestuurd aan alle secretari ssen
van subvercnigingen. commi sics en groepsbesturen.
Ondanks herhaa lde verzoeken kan het HB om fin anciele
redenen helaas niet tegemoe t komen aan de vraag van
di verse subverenigingen om de Nieuwsbrief toe te sturen
aan aile !eden.

Onderscheidingen

Drachtplanlen en bestuiving

Ook di t jaar zij n w eer imkers en bes tuursleden onderscheiden met een verzil verde of vergulde spcld. een oorkoncle of een erekorfje. De namen wo rden in bij en
gepubli ceerd.

Zowel de commerciele al s de natuurl ijke bestui ving
moeten meer aandacht krijgen. Teneinde de belangen van
de imkers beter te beharligen is een li d van de Studiec lub
B edrijfsmatige !mkers namens de VBBN benoemd in de
commi ss ie van het Landbouwschap die jaarlijks het
bes tui vi ngsreglement goedkeurl.
Om een betere kans te maken bij overheid en bu rge rs voor
de aa npl ant van drachtp lanten en om aandacht te krijgen
voor de ecologische rol van in sekten is een pl atform opgeri cht waari n naa t de VBBN ook de Vlind ersti cluing,
IKC- BLF, KMTP (Koninklijke M aa tschappij voor Tuin bouw en Plantku nde) en de heren K oster en l os tcrt zitting hebben. Vi a dit pl atform wordt geprobe rd sub idi e te
krij gen i n het Europees Natullljaar voor het uitgeven van
fo lders, her opzetten van een lesprogmmma voor hoveniers en beheerders van openbaar groe n en een literatuurtud ie naar de (vennee nde) co ncurrentie tu sscn
honingbij en en andere insekten.

Samenhangend met leclenwerving heeft bet bijcnteeltonderw ij s de aandacht. De co mm issie Onderwijs heeft
zich dan ook clruk bezig gehouden met het samenstellen
van een Jesprogr::unma voor beginners- en gevorderclencursus. omdat nog steeds de kans bestaat clat de subsidie
op bijentee ltcursusse n vi a de A OC's wegva ll waardoor de
cursussen voor nieuwe cursisten onbetaalbaar zouden
worden. Een mogelijk altern atief doet zich nu echter voor
in de Europese subsidiemaatregel voor ' duurzame' landbouw: de M cSharry-regeling. Het lesprogramma is
- i.s.m. AOC De Groene D elta en de groep Z uid- Hollancl
- zodanig aangepast dal het vo ldoet aan de eisen om voor
de M cSharry-rege ling i n aanmerking Le komen. A Is lesmateri aal wordt het ' Werkboek Bijenhouden' van
J.J . Speelziek aangepast en opn ieuw, in eigen beheer, uitgegeve n. Di t is in januari I 995 beschikbaar. Ook onderwijs neemr een prominente pl aa ts in in het beleidsplan.

O nder wijs

Financien
Er is vee] vergaderd o er de financiele toestand van de
BBN. Een aantal bezui ni gingen is doorgevoerd, over
andere beraadt het HB zich nog . Ail e bezuinigingsmaatregelen zijn doorgesproken met de grocpsbes turen en
worden in het beleidsplan opgenomen.

AMILIEBERICHTEN
Op 3 november 1994 is overleden OrlZe gewaardeerde
collega- i mker

Groepen
T weemaal is vergaderd met het l-IB en de groepsbesturcn.
De positie van de groepen is uitgebreid aan de orde
gewees t. D e juriclisch advi eur heeft in samenwerking met
een l-IB -li d en een groepsbestuurder een overeenkoms t
opgesteld voor samenwerking binnen de groep.
Groepsbesturen die niet zijn afgevaardigd door een
subvereniging komen in aanmerking voor een reiskos tenvergoeding voor het bijwonen an de A V. Voor de
bes tuursleden is een hand Ieidi ng opgesreld.

Ledenwer ving
De terugloop van !eden baarr her l-IB zorgen. Om die
rerugloop een halt toe te roepen en om nieuwe !eden aan te
trekken is tot een aantal maatregelen bes loten. Zo krij gen
nieuwe !eden die een beginners- of gevorderdencursus
gevo lgd hebben. en zich vanaf okrober aanmelden als lid
drie maanden her maand blacl bijen gratis. Yoor cursisten
is een ke nnismak ingspakket samengesteld, bestaa nde uit
aile fo lder di e de V BB N uitgeeft, de in fo rmatiegids en
het boekj e ' Bijenhouden, hoe doe je dat?'. Yoor de
ubvereni gingen is er een in form atiepakket ledenwervi ng
sa mengesreld . met ideeen voor een imroducti ecursus. tips
voor het benacleren van de pers en her scheppen van
voorwaa rden voor ledenwerving en -behoud.
Sub vereni gingen met een ledengroei worden beloond met
~~ n ..a.a r~_i g,~-~tt_e nti ~ ...l rl __h_e_r _ ~~-l .ei_~~P. I :JJl __ ,~()':~t. ()O_~.cl_e
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G.-aad Boonen
in de leeftijd van 55 jaar.
Grand i altijd een lid geweest met vooruitziende blik
op bcstuur en bijen, hij was vele jaren bes tuurs lid van
onze afde ling.
Wij wensen zijn ram i li e vee] sterkte toe bij het
verwe rke n van di t verlies.
Bestu ur en leden LL TB bijenverenig ing Beese! CA
Op 19 november 1994 is op de leeftijd van 69 jaar
overleden de hcer

Wim Janssen
We hebben Wim lercn kennen als een vriendcl ijke
co llega. Z ijn inzet voor de bijen en voor het behoud van
het drac htgebied was groot.
Onze oprechte dee lnem ing gaat ui t naar zijn vrouw en
kinderen en w ij wensen hen veel stcrkte toe voor de
kome nde tijd.
Bes tuu r en !eden LLTB bijenvereniging Regio Yenray

