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Van de redactie
De problemen voor de Nederlandse bijenhouderij krijgen
regelmatig aandacht in de kolommen van Bijen .
In dit nummer valt veel te lezen over de prijzen van de
cursussen en hoe men over oplossingen hiervoor denkt.
Positief is dat de organisaties elkaar in de Bedrijfsraad weten
te vinden om de belangen van de Bijenhouderij te d ienen.
Lees hierover meer op pagina 114.
Laten we hopen dat we, ondanks aile stormen in bijenland,
een windstille middag kunnen vinden om in onze bijen te
we rken. Daar zijn we tach imker voor geworden en gebleven.

F. Peter Bohlmeijer
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INTERVIEW

G. Bazuin, een Ieven met bijen

'Voor kasten moet je dikke
bijen hebben.'
Ab Kuypers
Eelde. Vrijdagmiddag . De w ind is, tegenvallend,
net even t e koud om van een lekkere nawinterdag
te kunnen spreken . Toch kondigt de wisseling van
de seizoenen zich al aan . Aarzelend wel iswaar, maar
toch. In verschillende keurige voortuintjes in het
dorp bloeien winterklokjes. Menige krokus steekt
een lange neus boven de kille natte grond. We
hadden rond drieen afgesproken . 'Dan staat de
koffie klaar en heeft vader zijn middagslaapje erop
zitten .' Een gesprek met well icht de oudste of
anders toch een van de oudst e imkers van ons land.

vader moest niets van de bijen weten. Hij was daar
doodsbenauwd voor. Wanneer hij al eens zijn neus bij
de korven liet zien, liep hij prompt een paar steken op.
Alsof ze uitgerekend hem moesten hebben. lk had wei
twee ooms die imkerden . Als kwajongen ging ik daar
vaak heen. Mij n ene oom kon goed met kinderen
opschieten, had zelf ook kinderen. Dus daar kwam je
graag .'

Geen imkersgeslacht
We zitten tegenover elkaar aan de vierkante tafel.
Het is zijn eigen kamer in het huis, uitkijkend op de
Esweg, waar hij het grootste deel van zijn Ieven heeft
gewoond. Eerst als kind. Laterals gehuwd man en
vader van een kind. Nu wordt hij er verzorgd door zijn
zoon en schoondochter. Vorige maand is hij 92
geworden . Bijna 80 daarvan heeft hij met bijen
doorgebracht . Eerst als hulpje van een imkerende
oom, maar al snel sloeg hij zelf aan het imkeren . Tot
op de dag van vandaag heeft hij zijn eigen bijen. Naar
aanleiding van zijn 65-jarig lidmaatschap van de
subvereniging 'Haren-Pat erswolde' van de VBBN is hij
tot erelid gepromoveerd.
Tussen ons in een asbak en een doosje lucifers. Hij
een vers gestopt pijpje. lk een zoveelste 'sjekkie' van
deze dag. lk verbaas me over de tel kens van achter
zijn brilleglazen oplichtende pretlichtjes. Zijn ogen, die
verraden niets van zijn hoge leeftijd . Ze lijken niets van
hun glans verloren te hebben . Ze weerspiegelen nog
de nodige levenslust. Vooral wanneer hij over de bijen
begint dan lichten zijn pretogen op. Hij zit vol
herinneringen en jaartallen. Moeiteloos speelt hij met
de tijd, van het ene op het andere voorval
overstappend. Zander chronologische log ica . Soms
gaan zijn verhalen met een luide lach vergezeld . Over
zijn frele schouders kijken twee, misschien wei drie
generaties Drentse imkers mee wanneer hij in prachtig
Drents vertelt over vroeger.
'Nee ik kom niet echt uit een imkersgeslacht. Mijn

De heer Bazuin bij zijn bijen
'Ais hij naar de bijen ging, mocht ik altijd met hem
mee. Die bijen interesseerden mij mateloos. Toen ik
eenmaal een jaartje of dertien was hielp ik hem ook
regelmatig. Hij had een behoorlijk grate bijenstand,
zeker voor een gewoon boertj e zoals hij. Hij kon nog
wei eens een extra handje gebruiken . Bijvoorbeeld
met het afkloppen van de bijen en met het reizen .'

Eigen bijen
'In 1919 ben ik zelf met bijen begonnen . Een jaar
later ben ik lid van de bijenvereniging geworden, die
was een paar jaar daarvoor opgericht. Het
lidmaatschap kostte maar een paar kwartjes. Het was
niet zo'n beste tijd hoor. Het voeren met suiker kwam
toen opzetten . Die voersuiker kon je via de bond een
paar cent goedkoper krijgen dan in de winkel. Dus je
had je contributie er zo weer uit.'
Toen de heer Bazuin began met bijenhouden werd
er, zeker door de Drentse imkers, nog voornamelijk in
korven ge'lmkerd. De heide was hun belangrijkste dracht.
maandblad voor imkers april1995

99

INTERVIEW
'Mijn ee rste bijenvolken waren allemaal in korven
gehu isvest. Hier in de omgeving waren toen nog geen
kasten. Die kwamen pas later in de belangstelling .
Voornamelijk door het 'Groentje' . Daarin werd veel
propaganda gemaakt voor de bijenkast. Maar die
eerste kasten waarmee de imkers van hier werkten
stelden niet zoveel voor hoor. Men knutselde vaak zelf
maar wat in elkaar.'
'Mijn schoonvader had ook bijen. Daarnaast was hij
een goede timmerman. In het 'Groentje' stonden altijd
mooie foto 's van materialen. Die maakte hij dan na . Zo

-
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heeft hij toen ook zelf een prachtige honingpers
getimmerd . Later maakte hij zelf zijn Simplexkasten,
p rachtig op maat allemaal. Daar kreeg ik er ook van.'
'Onze imkerij was indertijd op de heide afgestemd.
Wij gingen met de volken naar Bunderveen, dichtbij
hier in de buurt van Eelde . Nu herken je de omgeving
hier niet meer. Het is nu allemaal gras. De heide zelf
stelde in Eelde niet zoveel voor. Dat was eigenlijk de
moeite niet waard . In de oorlog hebben we daar met
verschillende mensen nog wei wat turf gestoken. Niet
veel, het was maar een dunne laag .'
Eenmaal aan de praat over zijn bijen lijkt hij alies om
zich heen te vergeten . De koffie is inmiddels koud
geworden . 'Geeft niet,' is zijn commentaar wanneer ik
hem daar op attendeer.

Veel veranderd
'Vroeger imkerden we hier helemaal op de herfst.
AI was de zomerdracht toen toch heel wat beter dan
t egenwoordig . Er is hier zoveel veranderd . Nu is bijna
alles g rasland. Toen had je nog veellandbouw. Er
werd veel rogge verbouwd. Daar kwamen veel
korenbloemen in voor. Langs de slootkanten groeiden
veel kri bbels, hoe noem je dat, eh, bramen . Daar
vlogen de bijen goed op, hoor. Maar dat is nu allemaal
weggespoten en weggehaald.'
A ls nevenverdienste stelde de imkerij niet veel voor
in de dagen van Bazuin. De meeste mensen hadden
maar twee of drie korven. Dat was meestal voor eigen
hon inggebruik. 'Mij ging het er in de eerste plaats ook
om, om zomaar wat volken te hebben. We imkerden
hier voornamelijk voor de aardigheid . Niet echt als
beroepsimker. AI werd er vroeger ook wei honing en
wa s verkocht hoor. Dat gebeurde vaak al op de heide.
Daar werden de honingraten uit de korven gesneden
en in vaten gedaan. De opkopers namen die dan zo
me e.'
'Later kreeg het imkeren in kasten de overhand. lk
heb vanaf toen ook aileen nog maar met kasten
gewerkt. Dat imkeren in de kasten lukte echter niet zo
ma ar in een keer, hoor. Dat is heel wat anders dan in
maandb!ad voor imkers april 1995

korven. Je begon eigenlijk al verkeerd he, met veel te
dunne volken~lcffiacfje ook niet.
unstraat bijvoorbeeld werd maar met dunne
strookjes in de ramen gegeven . Geen hele vellen zoals
nu. Het imkeren me.:Lkorl!.§n ging oo.k_m r o het
gevoeUnkasten kan je de volken immers veel beter
c~roleren. Vroeger zag je de koningin bij wijze van
spreken nooit. In 1e asten on je oo et zwermen
lfeel beter volgen . Met korfvolken wist je misschien wei
ongeveer wanneer er een zwerm kon afkomen. Dat
was toch een beetje gokken . Daar moest de vrouw
dan maar op letten, he'
'Nee hoor. Aan koninginneteelt heb ik nooit
gedaan. lk heb altijd met bijen van het 'boerenras'
ge"lmkerd. Toen de koninginneteelt weer echt in de
belangstelling kwam was ik al wat ouder. Dat hoefde
van mij allemaal niet meer.'
' Nu heb ik mijn twee vo~en gewoon heth.eJe jaar
door bij huis staan . Ze halen hier wei niet zo veel, maar
het isvoor de aardigheid . lk kan de bijen nog lang niet
missen. Van mijn kleinzoon krijg ik aile hulp die ik
nodig heb. Het uit elkaar halen van de kasten is te
zwaar voor me geworden. Zelf kan ik ook de koningin
niet meer vinden . Die jongen is een jaar of vijf geleden
met imkeren begonnen . lk heb hem daarbij geholpen.
Alles over de bijen en het imkeren verteld . Hij heeft
het nu aardig onder de knie . Ja, mijn bijen durf ik nu
wei aan hem toe te vertrouwen.'

Over reizen en drachten
'T oen het met de he ide hier afgelopen was, zijn we
kleigronden gaan opzoeken. We gingen altijd naar het
koolzaad bijvoorbeeld. Hier bij huis hebben de bijen
niet veel te halen. Het reizen gebeurde vroeger nog
met paard en wagen . lk weet nog dat ik als kind de
eerste keer mee ging naar de heide. lk hielp altijd bij
het opladen en sluiten van de korven . lk rookte al heel
vroeg , tegen de zin van mijn ouders natuurlijk. Maar ik
kon bij warm weer met mijn pijp wei mooi de
buitenzittende bijen de korf in blazen . Die eerste keer
werd ik op allebei mijn wangen gestoken. Met twee
dikke ogen, ik kon bijna niets meer zien, ben ik toen
naar de heide gegaan. Later kregen de mensen een
auto. Met een vrachtauto uit het dorp hebben we ook
hee l wat keren de bijen naar een dracht verhuisd . Die
auto konden we huren . Met een paar man namen we
dan aile volken van de imkers mee.'

Wereldberoemd in Drente
Hoewel hij nimmer een bestuursfunctie heeft
bekleed, is hij toch altijd een actief lid voor zijn
imkersvereniging geweest. Bazuin: 'lk heb altijd de

I N TERV IE W
vergaderi ngen van de verenigingen bezocht. Een
b estu ursfunctie, nee dat wi lde ik niet. Met het
vervoeren van de volken heb ik ook alt ijd geho lpen .
We deden dat zo'n beetje met een vast koppeltje. A ls
korfvlechter heb ik hee l veel demonstraties gegeven .
O ok wei korfvlechtcursussen. Dat korfvlechten heb ik
eigenl ijk meze lf zo' n beetje aangeleerd. Goed
gekeken hoe zo' n korf in elkaar zat. Een beetje
uit probe re n en met wat aanwijzingen, zo heb ik dat
onder de knie gekregen. Niet dat dat meteen lukte,
het g ing echt niet va nzelf hoor. lk heb altijd zelf mijn
korven gevlochten, ik had zelfs een eigen stek in het
bos waar ik bra mentakken kon snoeien. Ja, ik vlocht
met echte spleut. Die maakten wijzelf .' '
'lk heb ooit eens een hele grate korf gevlochten.
Ruim een meter hoog . Dat was t ijdens een optocht.
Die du urde noga l lang . lk had van huis een beginnetje
va n een korf meeg enomen . Wij zaten met een paar
mensen op een kar voor de imkerij . lk had geen zin
nog om met een nie uwe te beg innen, dus ik bleef
gewoon door vlechten. Toen we weer in Eelde
aankwamen had ik dus zo'n korf. Bij het 75-j arig
bestaan van onze veren iging heb ik nog meegeholpen
bij de t entoo nst ell ing in de Hortus in Haren.'
A Is korfvlecht er zij n er van een wat jongere Bazuin
in verschillende boeken over Drente fot o's
opgenomen. Zijn schoondochter laat ze mij met de
nodig e t rots zien wa nneer zij ons een twe ed e kopje
koffie komt brengen. 'Uw schoonvader is d us een he le
bekend heid hier in de omgeving.' 'Dat ka n j e wei
zeggen. ledereen kent hem.' En Bazuin rookt
on derh and zijn pij pje, dat als een schijnbaar
on afscheidelij k attribuut in zijn hand of mond verkeert.
Met liefde voor het verleden en voor de bijen vertelt
hij eindeloze verhalen. Teveel om hier all emaal op t e
nemen. Tot slot van onze ont moeting , 'Zeg Bazui n, we
kunnen misschien nog wei uren doorkletsen. Maar ik
geloof dat ik onderh and wei genoeg van je weet voor
een verhaaltje in Bij en ', gaan we nog even naar de
bijen. Hoewel ze vandaag niet vliegen, tach is dit de
uitgelezen plek voor een foto . Jas aan, 'het is koud
hoor', pet op, zijn onafscheidel ijke klompen aan de
voet en; fier poseert hij . Even later nemen we afsche id,
waa rbij hij t ot slot de wens uitspreekt dat ik alies heb
begrepen. 'lk praat nou eenmaal Drents, dat is voor
gewone mensen vaak moeil ijk te vo lgen .

EUROPESE UNIE

Gunstig voor imkers

Braakleg-regeling
AI vanaf 1992 bestaat er een regel ing 'Beschikking
steunverlening producenten akkerbouwgewassen'. Dit
is een regeling voor elke lidstaat van de Europese Unie
die producenten een bijdrage verleent gezi en de
verl aging van de graanprijs tot het we reldmarktprijsniveau . In de Algemene regel ing staat dat productiebeheersing door middel van braakleggen van akkerland een optie is. De braakge legde percelen mag men
wei gebruiken voor: Zwarte braak een, Groene braa k
twee en voor non-food/ non-feed drie gewassen. Voor
ons als imkers zijn de Groene braak en de nonfood/ non-feed gewassen van belang. Op de lijst met
toegest ane Groenbemesters en non-food/ non-feed gewassen komen veel zaden, bomen , planten en
zaadmengsels voor die voor bijen als drachtplant van
groat belang zijn . Be lgie en Denemarken geven zelfs
een toeslag als men het percentage klaver in de
bodembedekker verhoogt wanneer deze
bodembedekker wordt gebruikt als bijenweide .
Misschien zijn er bij u in de omgeving
akkerbouwbedrijven die van deze braaklegregeling
gebru ik maken of wensen te maken . In overleg met d ie
bedrij ven kan het d racht gebied in uw omgeving
aanzienlijk verbeterd worden . Er zijn diverse
voorwaarden waaraan een braakperceel moet vo ldoen.
Uit gebreide 'braak'-informatie vindt u in de broch ure
' Uitvoering rege ling'. Deze regeling is aan te vragen
bij : M in isterie van Landbouw, Nat uu rbeheer en Visserij.
Districtsbureauhouder Uitvoering Regelingen in uw
provincie/ d istrict. Formulieren om braa kl eg aa n te
vragen voor 1995 moeten la ndbouwers vanaf 13 maart
indienen . De sluitingsdatum zal waarschijnlijk 15 mei
1995 zijn . Percelen waarvoor steun wordt aangevraagd
moeten al vanaf 15 ja nuari braak liggen .
o 1 Zwarte braak: wanneer een braakoppervlak niet
wordt beteeld met een gewas.
2 Groene braak : wanneer een braakoppervla k wordt
bet ee ld met een groenbemester.
• 3 Non-feed / non-foodgewassen zijn o.a. teunisbloem,
koolzaad, ka rwij en boekweit.
o
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Werken 1n bijenvolken
Of een volk zich tolerant gedraagt of niet, ligt
niet aileen aan de techniek van de imker maar ook

vijfde volk is nauwelijks meer te behandelen. De
oplossin voor dit probleem moet gezocht worden in

aan het weer en de toestand van het volk.

geluidsisolatie . le volken op een afzonderlijk
on erstel plaatsen of geluidswerend materiaal tussen
kast en balk, bijvoorbeeld stukken rubber van een
oude binnenband,zodat het geluid van het ene volk
het andere niet kan be.lnvloeden .
De opstelling onder een afdak is voor het werken in de
bijen veel gunstiger dan het werken bij volken in het
open veld .
Bij werken onder een afdak gaan opvliegende bijen
naarh ;t Iicht en blijven niet rond de imke~ngen .

Weersomstandigheden

102

Werken in bijenvolken gaat het best tussen 10 en 16
uur bij droog, warm en windstil weer. Dan zijn de
meeste vliegbijen op dracht en de wind blaast niet
meteen het fijn gereguleerde klimaat in de bijenkast
uit elkaar. Werken bij koud , bui"lg, winderig weer wordt
door de vel;;;:;-de bijen 1e ant uis Ejn, snel
afgestraft. Als de imker de ongunstige invloed hiervan
net zo hard zou voelen als de steken, zou hij het
werken bij zo'n slecht weer wei Iaten.
Electri sche storingen in de atmosfeer maken een volk
prikkelbaar. Onweer zie je niet over het hoofd, maar
k~ electrische storingen zijn er vaak zonder dat je
het duidelijk merkt. Het weerbericht heeft het over
kans op onweer zonder dat er aan de hemel iets van te
merken is . Pa?serende fronten van depressies gaan
vaak met dit soort storingen gepaard. Zeker bij
g rotereingrepen 1s e goed hierop te letten omdat
d it mede een faktor is waardoor een ingreep volkomen
uit de hand kan lopen.

Opstelling van de bijenkasten
Een veel gebruikte opst elling is een constructie waarbij
vier of vijf bijenkasten naast elkaar op een paar ba lken
staan . Hout heeft de eigenschap trillingen van geluid
zeer goed te geleiden.
In een bijenvolk is altijd geluid aanwezig. Dit geluid
heeft een bepaalde toonhoogte die constant is.
Zozeer zelfsdat ~it e toon oogt; d; toestand van

Het gedrag van de bijen
Een volk in w~varende omstandJ.gheden is opmerkelijk
tolerant tege~over het ingrijpen van de imker en daarrrleeis ook gezegd wanneer een volk moeilijk
henaderbaar is. We kunnen dan denken aan een moerloos of darrebroedig volk, een volk met een overmaat

--

het volk is af te leiden. Het onmiskenbare geluid van
aan oude bijen , een plotseling einde aan een dracht,
stress door reizen, ruwe en talrijke ingrepen, een
een zwerm is hiervan een goed voorbeeld dat elke
imker kent. Bij moerloosheid is er een andere toongebrek aan voorraad voedsel.
r wordt gezegd dat zowel donkere en ruige kleding
hoogte dan bij een zware dracht. Wie goed oplet
merkt dat bij het werken in een volk de toonb.o..ogte
1 d~ stemming van bijen ~nade l ig benvloedt, net als de
stijgt. Doordat hout geluid zo goed geleid, merken
, geur van zweet van paarden en mensen en andere
andere volken op dezelfde balk deze stijging open
. / lichaamsgeuren. Alcohol in cosmetica prikkelt de bijen
nemen deze over. Bijen reageren als automaten op
I ook.
Wachtbijen bij het vlieggat reageren meteen op elke
hun omgeving en door aet"oegenomen toonhoogte
gaan ze zich geala rmee;:crg;dragen. Gaat de imker
gebeurtenis in de omgeving van het volk en zeker op
dan in een tweede vo lk op zo'n ba lk werken , dan is dit
het werken in de onderbak. Daardoor is het soms
volk al gealarmeerd voordat hij de kast geopend heeft. verstandig om in de onderbaktebeginnen. Tij ens het
Bij elk volgend volk wordt de onrust groter en het
werken in de andere bakken, vliegen er veel bijen op

J
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en deze keren via het vlieggat terug in het volk.
Daardoor komen er steeds meer bijen in de onderbak.
Dit is de tweede reden om in de onderbak te
beginnen . Een volk kan heel agressief worden als de
imker niet goed op belastende omstandigheden let.
De symptomen van zo'n gedrag zijn duidelijk: van rook
of water trekken de bijen zich niets meer aan. z~ vall en
de beroker zelfs aan . Ze vliegen snel op en steken
meteen. Er is veel en hoog geluid in het volk . Nu helpt
er nog maar een ding: de kast zo snel mogelijk dicht
en die dag niet meer in de bijen werken. Toch
doorwerken betekent vragen om ongelukken. Zo'n
volk kan opeens zeer onhandelbaar worden en
iedereen die ook maar in de omgeving van het volk
komt, wordt aangevallen .

Voorzorgen
In ons dicht bevolkte land kunnen we geen agressieve
bijen gebruiken. Het is dus belangrijk dat de imker
goed kijkt of het wei verantwoord is om in de bijen te
werken. Een goede observatie van het weer, de dracht
...._____
en de toestand van het volk is nodig. En voor de
imker ze ge dt dat hij d 'tifcll:noet hebben om in aile
rust zijn volken te kunnen behandelen, want bij bijen is
het zo: haastige spoed is nooit goed.

- --

Vraag naar gebruikt
imkersmateriaal
De Stichting Families for Family-Help heeft tot doel om
vluchtelingen-gezinnen in Kroatie en Bosnie-Herzegovina
aan werk te helpen, zodat zij weer zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Het ligt in de bedoeling
van de Stichting om een groep gezinnen in WestEuropa in contact te brengen met een vluchtelingengezin, waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijkheid
dragen . Gezinnen (en alleenstaanden) kunnen zich
voor zo'n groep aanmelden . De Stichting heeft via een
Kroatische Hulporganisatie uit Split/Zagreb het
verzoek gekregen te informeren of er gebruikt en
goed bruikbaar imkersmateriaal beschibkaar is voor
het komende seizoen. Heeft u iets bruikbaars ter
beschikking, wilt u dan contact opnemen met
Hans Sessink
lrisstraat 4 1,
6666 BE Het e ren,
08 306-23403 .

LEZER SCHRIJFT

De winterbijen
van Ko Zoet
Ko Zoet sn ijdt in in Bijen 4(2) : 47 een onderwerp aan
dat mij sterk interesseert omdat het behoort tot de
nieuwere ontdekkingen die stabiele, heilige huisjes
omver hebben gehaald. Een andere is de abso luut
ongestoorde winterrust die ons werd ingestampt tot
we Perizine gingen toepassen bij najaarstemperaturen
en de volken fluitend verder gingen. Of toen ik een tip
kreeg dat een van mijn kasten was omgetrapt, bakken
I onderste boven en je keek bij Iichte vorst zo in de

winterboUn het voorjaar werd het mijn beste volk.
Winterbijen worden geboren in 'uli/au ustu..s...wordt
ons verte en sin s 1 at weet en i een augustusi~aar geworden en dat bevalt me prima . Vaak is
miJ opgevallen dat de sterkte 1n het voorjaar tussen
volken met een
nest 1n au ustus nauwelijks
afwijkt van de volken die de ;;er dan al op non -actief
hadden gezet. lk kan dat niet met consequente waarnemingen staven, maar het indiceert dat zelfs het
augustusbroednest betrekke!!j e waard~heeft, laat
staan- dat van oktobe;::--

roe

Nu zijn hypothese. Die zou een grand van waarheid
kunnen bevatten en dan heeft Kees van Holland TVkijkend Nederland terecht van zijn bezorgdheid op de
hoogte gebracht. Want dan zijn de winterbijen te druk
bezig geweest. Benieuwd dus hoe de volken de winter
uitkomen. Maar er komen ook vragen bij me op .
Toen de heidedracht nog belangrijk was, kwamen de
volken omstreeks 10 september thuis, werden van honing ontdaan en moesten in de tweede helft van september hun wintervoorraad opbergen. Vroeger werden de korfvolken geslacht maar de kastvolken zeker
niet. Goede imkers hadden een 6-ramer achter de
hand voor versterking van het broednest, maar vee I
volken moesten het zelf redden . Je zou zo den ken dat
dit voor de ontwikkeling en rust van winterbijen niet
optimaal was.
lk ben al jaren niet meer naar de hei geweest en toen
ik wei ging, keek ik nog niet goed genoeg naar mijn
volken . Daarom zou ik het leuk vinden van imkers die
nog intensief op de hei hebbe·ngem:ikerd, te horen of
zij hebben ku nnen waarnemen dat zo'n late i
erin.9
nadelige e ecten had op de voorjaarsontwikkeling.
Vooral in vergelijking met volken die zij thuis hielden
en wei Iicht eerder inwinterden. Ook dit geeft geen
wetenschappelij k bewijs, maar kan ons mogelijk verder
helpen in de keuze tussen vroeg of later inwinteren.
Dick Vunderink, Amstelveen
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Knopig helmkruid (Scrophularia nod6sa L.)
Onopvallende bloemen
Weer een bijenplant met bloemen waarvan je je op het
eerste gezicht afvraagt: bijen hoe vinden jullie ze! Ze
zijn klein en hebben niet een in het oog vallende kleur,
voor ons althans niet. En bovendien zit er geen geur
aan de bloemen . Van hommels is waargenomen dat ze
1
ook op de vorm van de gehele plant orienteren .

~ Zouden ~oningbijen dat soms ook doen?
.
i < -~.,t-u/1~..... J~L~... j;v-/:J. tvJ- ,f.,u,;,

I

Vier helmkruiden in ons land

Het knopig helmkru id is een van de circa 3.500 soorten
104 van de helmkruidfamilie (5crophu/;3riaceae). Het
geslacht helmkruid (5crophularia L.) telt ongeveer 250
soorten , die in de niet-tropische gebieden van het
noordelijk halfrond voorkomen . In het gebied tussen
Kaukasus en Himalaya groeien de meeste soorten van
het geslacht.
In ons land komen vier soorten helmkruid in het wild
voor. Behalve de reeds genoemde zijn dat het
gevleugeld he lmkruid (5. umbrosa Dumort.), van het
rivierengebied; het geoord helmkruid (5 . auriculata L. ),
die het meest in Zuid-Limburg voorkomt; en het voorjaarshelmkruid (5. vernalis L.). De laatste is hier de
vorige eeuw vanuit Zuid-Europa ingevoerd, speciaal als
bijenplant voor de drachtloze periode tussen de voorjaars- en de zomerdracht. Knopig helmkruid is hier te
Iande inheems en komt vrij algemeen voor. De plant
gedijt zowel op zonnige als beschaduwde plaatsen en
houdt van een vochtige bodem.

Overblijvende plant

X
.!..

~

r

{/fM

~

Knopig helmkruid is een overblijvende plant, die in de
grand rhizomen vormt. Dat zijn stengels, waaruit zich
nieuwe planten kunnen ontwikkelen ; een vegetatieve
vermeerdering dus. Het rhizoom van knopig helmkruid
is knolvormj_g . Daar heeft de plant dan ook haar weten schappelijke naam te danken. Nodosa is afgeleid van
het Latijnse woord 'nodus ', dat de betekenis heeft van
knoop, verdikking en knobbel. De bladeren staan
paarsgewijs tegenover elkaar. De bladparen staan
kruisgewijs, elk paar staat loodrecht op het voorgaande.

Bloemen eerst vrouwelijk
De bloemen zijn tweeslachtig en verschijnen vanaf april
tot juni in een losse tros aan het eind van de plantenstengel. Ze zijn weinig opvallend zowel in grootte als
in kleur. De bloemkroon is buisvormig en heeft langs

t;;{;li{tV>urvJ.v·.
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de rand duidelijk gevormde slippen : twee boven, twee
opzij en een onder. De slip onderaan is omlaag gebogen, de andere staan recht vooruit. Aan het begin is
de bloemkroon lichtgroen gekleurd; de slippen hebben een donker bruin-rode kleur. De onderste slip
moet bij de bijen wei in het oog vallen, want hij kaatst
ook het ultraviolet terug . De ontwikkeling van de bloemen is proterogyn . Dat wil zeggen dat eerst de
stamper tot ontwikkel ing komt en daarna volgen de
meeldraden. De bloem is dus eerst vrouwelijk en daarna
mannelijk. De vrouwelijke fase duurt circa twee dagen ;
de meeldraden liggen dan nog opgerold in de
bloemkroon. Het grote voordeel van deze ontwikkeling is dat daardoor de kruisbestuiving in grote mate in
de hand wordt gewerkt. Als de bestuiving heeft plaatsgevonden gaat de stamper verwelken . Een bloem
heeft vier meeldraden, twee lange en twee korte, en
een staminodium, die aile in de bloemkroon staan
ingeplant. Het staminodium is een meeldraad die niet
volledig tot ontwikkeling is gekomen. Het hangt boven
in de bloem en sluit de bloemopening deels af. De
bloemen hebben een fl ink ontwikkeld nectarium, dat
als een kussen rond het vruchtbeginselligt. Per bloem
wordt 5-8 mg suiker afgescheiden . Het suikergehalte
van de nectar schommelt tussen de 15 en 50 %.

lnsektenbezoek
Behalve door honingbijen en hommels wordt het
knopig helmkruid ook in grate getale door wespen bezocht. Vroeg op de dag duurt het insektenbezoek per
bloem het langst, waaruit afgeleid zou kunnen worden
dat de afscheiding van nectar dan het grootst is.
Nectar purende insekten moeten met de kop onder
het staminodium door en komen dan in direct contact
met stamper of meeldraden . Als het staminodium wordt
verwijderd komt er minder stuifmeel op de stempel.

Veelzaad
Na de bloeiperiode valt de bloemkroon af en sluit de
kelk zich om het vruchtbeginsel. Dat groeit uit tot een
tweehokkige doosvrucht, waarin vele zaden tot ontwikkeling kunnen komen . Het zaad behoudt maar korte
tijd zijn kiemkracht. In de vrije natuur komt het direct
na verspreiding tot ontkieming.
Literat uur
Bosm a, W. (1985). Anthecological studies Hortus de Wolf
Haren . Acta Bot. Neerl . vol. 34 no. 1: 131 -132.
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Knopig helmkruid (Scrophularia nod6sa L.)
A b loeiwijze; B blad; C bloem; D doorgesneden b loemkroon met 2 meeldraden ; E stu ifmee lkorrel : 1 pola ir,
2 equatoriaal, 3 korreloppervlak; F doorgesneden b loemkroon met meeldraden, staminodium en stamper;
G vruchten; H geopende vru cht; I zaad .
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VERENIGINGEN

't G"lde, voor nog lang
niet uitgetelde ouderen
Ab Kuyp ers

Lezingen door imkers voor verenigingen varierend
van Wijnmakersgilden tot Organisaties van Plattelandsvrouwen. Het geven van kennismakingscursussen . Deelnemen aan verenigingsmarkten. Enzovoort.
Leden van imkersverenigingen bedienen zich van
allerlei manieren om met hun hobby aan de weg te
timmeren . Een belangrijke drijfveer bij dit alles is
mensen voor hun liefhebberij te interesseren en zo
106 mogelijk over te halen zich in het imkeren te gaan
verdiepen . Hierbij een verhaal speciaal bedoeld voor
vijftig plussers met vrije tijd, die hun vakkennis willen
uitdragen . Ofwel de ervaringen van Jan Beekman en
Jan Smit van "t Gilde' Helmond.

Nieuwe bronnen aanboren?
Gezien de huidige terugloop in leden bij de bijenorganisaties lijkt het werven van nieuwe leden een bittere
noodzaak om te kunnen overleven . Misschien kan
't Gilde, dat 'bemiddelt voor ai le mensen van vijftig
j aar en ouder die belangeloos hun kennis en ervaring
willen overdragen aan jong en oud' daarbij een nieuwe
mogelijkheid voor imkers-(verenigingen) gaa n betekenen.
Natuurlijk blijven de imkersverenigingen zelf de eerst
aangewezenen om de imkerij uit te dragen. 'De landel ijk werkende stichting ' t Gilde heeft absoluut niet
de bedoeling leden uit welke andere vereniging dan
ook weg te kapen ,' zo verzekerde men mij. 't Gi lde kan
door haar -eigen karakter en we rkwijze en het publiek
dat men daarmee bereikt missch ien wei nieuwe
bronnen aanboren. Wij kwamen terecht bij 't Gilde
Helmond, omdat daar een van onze imkers act ief is.

De filosofie van 't Gilde
Het idee achter deze vrijwi ll igersorganisatie is niet
aileen sympathiek maa r ook een mes dat aan twee
kanten snijdt. De heer Jan Smit, een van de initiatiefnemers en coordinator van 't Gi lde Helmond over de
achterl iggende filosofie: 'De maatschappij heeft een
achterhaald beeld van zijn oudere medeburgers die
met werken zijn gestopt. M en spreekt over hen in
termen van 'in ruste' en 'oude dag'. Maar het gaat
tegenwoordig over een groat aantal mensen die nog
vele jaren , over het algem een in goede gezondh eid, in
onze samenleving doorb rengen. Er is maatschappelijk
maandblad voor imkers april 1995

Dhr. J. Beekm an in e en stand voor "t Gilde'
Foto: A. Kuypers

gezien sprake van verspilling van kwal iteiten , die een
grote groep men sen van vijftig jaar en ouder in hun
Ieven heeft opgebouwd . Ook voor de betrokkenen
zelf is dit vaak een moeilijk te accepteren zaak. Men
voelt zich uitgerangeerd.'
'Voor de vijftig plussers ontwikkelt 't Gilde de mogelijkheid nog taken in de maatschappij te vervullen,' vervolgt
Jan Smit. 'Taken waarbij uitdrukkelijk gebruik wordt
gemaakt van de kwaliteiten die mensen in de loop van
de tijd hebben opgedaan . 't Gilde streeft ernaar dat
het vanzelfsprekend gaat worden om voor bepaa lde
taken ouderen te vragen . Pas dan nemen ouderen een
volwaardige maatschappelijke positie in.'
Omdat vanaf de leeftijd van vijftig jaar de grootste
uitstoot uit het arbeidsproces begint heeft 't Gi lde
voor deze ondergrens van deelname gekozen . ' Men
gaat maatschappelijk gezien tot de ouderen behoren.'
De bedoe ling van 't Gilde is dat mensen van vijftig jaar
en ouder zich een eigen maatschappelijke positie

VERENIGINGEN
verwerven . 'Wij bieden hen de mogelijkheid zulke
taken te vervullen in de maatschappij . Waarbij zij hun
kwaliteiten, kennis en (levens)-ervaring kunnen inzetten
en zich een positie verwerven die door iedereen, jong
en oud, wordt erkend en gewaardeerd .'

't Gilde' en de imkerij
De heer Jan Beekman , secretaris van de Bond voor
Bijenhouders NCB, bijvoorbeeld heeft de mogel ijkheden van 't Gilde al enkele jaren geleden ontdekt.
Onder de paraplu van 't Gilde Helmond geeft hij voor
een wisselend publie k lezingen over verschillende
onderwerpen uit de bijentee lt .
Tussen 'Aiarminstallatie in huis' tot 'Wandelen door
Amsterdam' , begin en einde van de zogenaamde
Gildegids door Helmond uitgegeven , vinden we een
lange lijst van hobby's en beroepen waarvoor men bij
't Gilde terecht kan . Deze gids t elt inmiddels niet
minder dan tegen de zestig activiteiten waarvoor
evenveel vrijwilligers klaar staan belangstellenden met
raad en daad terzijde te staan. Met name Jan Beekman
heeft er voor gezorgd dat ook het bijenhouden bij
'zijn' Gilde aan bod komt. Niet aileen geeft hij vele
lezingen voor uiteenlopende groepen, hij heeft voor
't Gilde ook een klein boekje samengesteld . In het
'super-kort' weet hij daarin 'super-veel' over het
houden van bijen te vertellen . Het boekje is er een uit
een nog korte reeks, waarvoor voortdurend nieuwe
delen in voorbereiding zijn. Door deze activiteiten
heeft hij zowel voor 't Gilde als ook voor de imkerij de
regionale pers gehaald.
Omdat 't Gilde reeds in bijna honderd p laatsen door
het hele land actief is, is het best mogel ijk dater al meer

imkers op deze wijze bezig zijn. Van Jan Beekman
weten we in ieder geva l dat hij daar erg enthousiast
over is.

Hoe werkt 't Gilde?
Jan Smit: 'Mensen die hun kennis en ervaring, opgedaan tijdens hun werkzame Ieven of bij het beoefene n
van hun hobby, belangeloos willen aanbieden aan
anderen, kunnen zich aansluiten bij 't Gilde. ledereen ,
jong of oud, individueel of in groepsverband , die
hiervoor belangstelling heeft kan van deze kenn is en
ervaring via 't Gilde gebruik maken . Wij kunnen
mensen met raad en daad bijstaan. Bijvoorbeeld bij
het maken van afspraken, het zoeken van ru imten en
het regelen van onkostenvergoedingen .' Voor de
medewerking aan 't Gilde wordt weliswaar geen
vergoeding gegeven. Onkosten, zoals voor de reis en
materiaal, moeten worden vergoed door degenen d ie
van de diensten va n 't Gilde gebru ik maken . Mensen
die zelf initiatieven wi llen ontwikkelen om hun kennis
en ervaring over te dragen kunnen daarb ij rekenen op
de steun van 't Gilde .
Misschien zouden meer imkers als Jan Beekman hun
plaatsje binnen het werk van 't Gilde kunnen vinden .
Hetzij voor zichzelf, hetzij voor de imkerij . Het mes
snijdt, ik zei het al, aan twee kanten. Via 't Gilde
kunnen wellicht mensen benaderd worden d ie anders
misschien niet in beeld van de imkerij zouden komen .
Voor nadere informatie over ' t Gilde kan men zich wenden
tot de Stichting 't Gil de Nederland, gevestigd in
Amsterdam. Zij kunnen u daar vast vertel/en of er bij in de
buurt een Gilde aetief is. Het adres is: Hartenstraat 18,
1016 CB Amsterdam, telefoon 020-6387650.

Spoorloos?
Bas Vroon/and/
-.....__
Twee jaar g leden huurde ik bij de Rijksvoorlichtingsdienst de vi eo 'Mating behavior of the honeybee'. \\
Nu ik deze film 1;mieuw wilde huren ten behoeve van)
de bijenteeltcursus hoorde ik tot mijn grate schrik at
deze er niet meer was. lk had de- cuFsisten gezega dat
ze deze film over het paringsgedrag niet mochten
missen . ledereen was er en ik verscheen met lege
handen op de cursusavond . Begrijp je hoe dat voelt?
lk be loofde hen mijn best te doen de film in de loop
van de cursus alsnog te Iaten zien . lk belde met het
IKC, de Ambrosiushoeve, de Landbouwuniversiteit, de
RVD en het Niam. Niemand kon mij tot nog toe aan
de video helpen . Spoorloos verdwenen? Misschien

heeft iemand een kopie van deze film liggen? Als dat
zo is of als u mij kunt vertellen hoe ik aan betreffende
film kan komen, verzoek ik u zo spoedig mogel ijk
contact op te nemen . U kunt mij bellen, 01180-37335
of schrijven : Bas Vroonland, Pres. Wilsonlaan 194,
4334 GG Middelburg. De door u gemaakte kosten
zullen door mij worden vergoed .
Uw schrijven of telefoontje zie ik met belangstelling
tegemoet. U leest over het resultaat in Bijen . lk zal er
tevens voor zorgdragen dat de video vermenigvuldigd
wordt en in de videotheek van het Bijenhuis (VBBN)
kan worden opgenomen .
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Ko Zoet

Verenigen, een kwestie
van afwegen

-
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Het is al weer wat jaartjes geleden dater in de
bijenteelttijdschriften methoden werden behandeld
om de bijenteelt op een hoger peil te brengen. Na
verloop van tijd kwamen de vragen, enthousiaste
verhalen maar ook klachten. Vanwaar die verschillen?
Het lag niet aileen aan de imker die de methode ging
toepassen, maar ook aan de voorlichters. Vaak werden
in het verhaal data genoemd waarop de verschillende
handelingen plaats vonden en ... die werden klakkeloos
overgenomen 'want het stand toch in het boekie?' Zo
werkte en werkt het dus niet. Wat gemakshalve ook
werd vergeten was de plek waar de methode furore
maakte, want er doen zich ook in ons kleine landje
grate verschille;:;7oor. Behalve de streek met deeigen
karaktei'istiek~waar de bijen worden gehouden is
de standplaats van de volken minstens zo belangrijk.
Staan de bijen op een plek waar in het voorjaar
stuifmeel schaars is of de wind de kans krijgt elke bij
die naar buiten komt gelijk weg te blazen, of staan de
volken in de achtertuin lekker beschut in de bebouwde
kom, waar vanaf februari een onophoudelijke
stuifmeelstroom aanwezig is? Behalve al die bloeiende

planten is de~tuur in de bebouwde
kom minstens zo belangrijk, waardoor de bijen niet
aileen eerder uitvliegen, maar ook tot later op de dag
doorgaan en hun a~radius grater is dan van bijen in
een minder beschutte omgeving. Volken die ruim in
het stuifmeel zitten zullen zich goed ontwikkelen en
meestal kan de imker zonder ingrepen gebruik maken
van de voorjaarsdracht. In minder stu ifmeelrijke
gebieden moet worden verenigd als wordt gereisd
naar de boomgaarden, om aan de wettelijke eis van
sterke volken te kunnen voldoen. Ook koolzaadvolken
kunnen worden versterkt, hoewel het met die
langdurige dracht minder noodzakelijk is om een oogst
binnen te halen . Het probleem dat zich dan voordoet
is een verhoogd zwermrisico als de bijen het bij een
langere periode goed weer voor gezien houden en
gaan zwermen . Wordt er verenigd, doe het dan
:) minstens een week voor het vertrek.

~t~ !;:; ~ ;~~;~, j! ~~;o~~;j!~;,~!t of
valt met de aanwezigheid van voldoende stuifmeel.

_

Wat de natuur niet geeft, geeft de imker wei. Een
goede manier om een handje te helpen is het aanbieden van sojabloem of Casomei-B op een beschutte
plek in de nabijheid van de stal. Om de bijen de weg
te wijzen kan op de schotel wat honing worden gesmeerd. Ook kan een 'hapklare brok' honingfondant
worden gegeven boven de voeropening van de dekplank of in dunne repen gesneden direct op de raten.
Zodra het grate moment van de voorjaarsinspectie er
is geniet dan even van zo'n prachtige raat broed met,
naar ik hoop, een ring stuifmeel er direct omheen. De
plaats van het stuifmeel in de raat is uiteraard niet
toevallig. Taber(1973) toonde aan dat het stuifmeel in
het broednest het snelste wordt verbruikt in de
onmiddellijke nabijheid van open breed .

De paardebloem: veel stuifmeel, weinig waardering

Stuifmeelsurrogaat op de raten gelegd direct boven
het broed werd ook gegeten, maar trager dan
natuurlijk stuifmeel. Uit onderzoek van Doull in 1974
bleek dat de aantrekkingskracht van stuifmeel in de
kast afnam bij toenemende afstand tot het broed. De
reactie verdween bijna geheel bij een afstand tot het
breed van vijf centimeter. Uit dit onderzoek kan
worden afgeleid dat het onwaarschijnlijk is dat voedsterbijen stuifmeel gebruiken als het zich niet zeer
dicht bij het broed bevindt. Betekent bovenstaande
dat het geen enkele zin heeft om in het voorjaar
stuifmeeldeeg aan de bijen te voeren? Zeker wei! Het
gegeten stuifmeeldeeg wordt namelijk niet als voorraad in de raten opgeslagen. Uit een onderzoek op

zowe' l

onze eigen Ambrosiushoeve is gebleken dat
Sojabloemdeeq bestaande uit een mengsel van
.
\
10 delen bloe'Jl, 3 del en honing en 4,5 deel water al
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V AN I MKER TOT IMKE R
Casomeldeeg (10 delen Casomei-B, 3 delen honing en
3dele~oor de bijen worden gegeten. Gelijktijdig werd nagegaan welke leeftijdscategorie bijen in
een volk het deeg opneemt. In april is op twee volken
een plak deeg gelegd, het ene volk kreeg sojagist- en
het andere Casomeldeeg. Via een gat in de dekplank
konden de bijen het bereiken. Om het gegeten stuifmeelvervangingsmiddel in de bijen terug te kunnen
vinden werd aan het deeg een kleurstof toegevoegd.
In beide volken bevonden zich in april nog bijen die in
het voorafgaande najaar wit waren gemerkt. Dit
moesten dus winterbijen zijn. Op de dag dat het deeg
werd aangeboden werden een aanta l jonge pas
uitgelopen bijen gemerkt. Vier dagen later werden van
negen van deze bijen en van zeven winterbijen de
middendarm onderzocht. Heel duidelijk bleek nu de
nog broedverzorgende taak van de winterbijen want
stuifmeelvangingsmiddel werd in de middendarm van
aile bijen aangetroffen. (AI eerder was door Haydak
aangetoond dat onder bepaalde omstandigheden
oude bijen opnieuw broedverzorgster kunnen

langs de rand van de eel afstrijken, maken ze geen
onderscheid tussen de verschillende kleuren.
(Stu ifmeel in de eel verliest z'n kiemkracht na een tot
acht dagen, afhankelijk van de soort. Er wordt
aangenomen dat bijen tijdens het bewerken en
opslaan van het stuifmeel er bepaalde stoffen aan
toevoegen, die voor het verlies van kiemkracht
verantwoordelijk zijn.) R~ds enkele ur~a~t e
bij
uit haar eel is gel<ropen begint ze stuifmeelta_eten'Tegen de tijd dat ze larven gaat voeden bereikt haar
stuifmeelconsumptie een piek. De voedersapklieren
hebben zich nu volledig ontwikkeld en scheiden het
eiwitrijke voedsel af waarmee de larven worden
gevoerd. Hoewel de larven niet rechtstreeks met
stuifmeel worden gevoerd vond Simpson tijdens een
darmonderzoek van volgroeide larven in enkele een
grote hoeveelheid stuifmeelkorrels. Hij concludeerde
dat het stuifmeel vanuit de maag van de voedsterbij
afkomstig was en bij toeval aan de larven was gevoerd
als ze nectar of honing aan het voedsel van de oudere
larf toevoegde.

~worden:)--

Van stuifmeel via bijenbrood tot voedersap
Het stuifmeel dat in de loop van het jaar van vele
bronnen afkomstig is verschilt in samenstelling en
voedingswaarde. Factoren als de luchttemperatuur,
het vochtgehalte, de zuurgraad en de vruchtbaarheid
van de grond waar de plant groeit bepalen die
voedingswaarde . Vandaar dat de kwaliteit van het
stu ifmeel van een bloem uit district A kan verschillen
van hetzelfde stuifmeel uit district B. Het eiwitgehalte
van stuifmee l dat van verschillende planten wordt
verzameld kan uiteenlopen van 8 tot 40 %. Duidel ijk is
dat ook de voed ingswaarde van he~eel enorm
kan varieren . Stuifmeel heeft een grote invloed op de
l~n bijen, de ontwikkeling van hun
voedersa klieren, ovarien en eiwit-vet- lichaam. Aan
de ~van de voedingswaard e ~akte Maurizio een
classificatie van verschillende soorten stuuifmeel. In de
eerste categorie 'zeer voedzaam' vinden we het
stuifmeel van fruitbomen , w~g~orenbloem en witte
klaver. In de tweede g roep, minder voedzaam, vinden
w~ de paardebloem en bij de minst voedzame soort
vinden we het stuifmeel van windbloeie rs als hazelaar
en els. Het stu ifmee l wordt door de haalsters in de
cellen afgestreken en door de jonge bij en met de kop
aangestampt. Ook wordt er wat honing en speeksel
aan toegevoegd. Een deel van het stuifmeel verdwijnt
onder de honing en kunnen we het beste beschouwen
als een bijenappeltje voor de dorst, door imkers
'bijenbrood' genoemd. Als haalbijen het stuifmeel

Het weer in april
Over de periode 1961 -1990 geldt als normaal landelijk
gemiddelde 154 uren zon, 50 millimeter neerslag en
voor het midden van het land een gemiddelde
maximumtemperatuur van 12,5

oc.

April-maanden
(uren) Neerslag (mm)
Jaar Zan
1990 zeer zonnig (222) normaal
(34)
(201) droog
1991 zonnig
1992 normaal
normaal
normaal
1993 normaal
( 74)
nat
[ 1994 normaal

Max.temp. ("C)
zacht
(13,5)
zacht
normaal
zeer zacht (15,8)
normaal
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Grote verschillen in prijzen
van bijencursussen
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Ab Kuypers
Voor de argeloze maar attente lezer is het
misschien altijd al een 'janboel ' geweest, de g rote
verschillen in prijzen van bijenteeltcursussen . De
nieuwe richtlijnen, volgens welke sinds 1992 deze
cursussen door AOC's gegeven worden hebben
daarin geen verandering gebracht. lntegendeel. De
verschillen lijken eerder groter te zijn geworden en
er broeit enige onrust vanwege zogenaamde
' zwarte cursussen '.

Een veelzijdig aa nbod
Kijk de 'advertenties' onder de kop 'cursussen ' er
maar op na. Bijvoorbeeld het laatste 'Bijen'-nummer
van 1994 .. 1n totaal worden er twaalf cursussen
aangeboden . f!ij acht wordt een prijs genoemd. De
goedkoopste, georganiseerd door een imkersvereniging,
kost /85,-. De duurste is /350,- georganiseerd door
een AOC. Ook de prijzen bij AOC's verschillen onderling behoorlijk met een variatie van /200,- tot /350,Enkele andere opva llende zaken uit die bloemlezing:
De '85-gulden' cursus wordt georganiseerd door de
VBBN subvereniging Apeldoorn en bestaat uit vier
t heorie- en tien praktijklessen. Voor /25,- kan men het
volgende jaar een herhalingscursus van vijf praktijklessen volgen . De duurst e cursus van /350,- zal in
Alkma ar/Purmerend gegeven worden . Zes theorie- en
acht praktijklessen blijven een beetje 'lood om oud
ijzer', vergeleken met Apeldoorn. Andere voorbeelden :
VBBN subvereniging Leiden biedt zestig lesuren aan
voor /240,- . In Rotterdam doet men aan klantenbinding. Wie daar aan een beginnerscursus deelneemt
betaalt eveneens /240, - inclusief een lidmaatschap van
de VBBN . Deze cursus wordt i.s.m. AOC 'De Groene
Delta' georganiseerd. Deze AOC is heel direct
betrokken geweest bij de invulling van de nieuwe
organisatie van de bijencursussen .

Nieuwe richtlijn en
Sinds aug ustus 1992 wordt het bijenteeltonderwijs
volgens nieuwe richtlijnen georganiseerd . In het
februarinummer van BIJEN 1993, verscheen hie rover
een uitgebreid artikel. Het Min isterie voor Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij heeft de 'Kwalificatiestructuur
voor het voortgezet onderwijs' ingevoerd, een
maandblad voor imkers aprii199S

systeem gebaseerd op het behalen van certificaten .
Ook de bijencursussen vallen hier voortaan onder. De
'beginnerscursus' heet voortaan 'Verzorgen Bijenteelt' .
lnhoud en toelatingsvoorwaarden zijn niet veranderd .
Wat vroeger de 'Gevorderdencursus' was, heet nu
'Bedrijfsvoeren Bijenteelt' . Voor deze cursus valt het
certificaat uiteen in drie cursussen : 'Bijenhouden
Gevorderden', 'Drachtplanten en Bestuiving' en
'Koninginneteelt' . Om aan deze cursus te kunnen
deelnemen moet men in het bezit zijn van het certifi caat 'Verzorgen Bijenteelt' , of de oude beginnerscursus hebben gevolgd. Certificaten voor de
'vernieuwde ' bijencursussen worden aileen verstrekt
door de AOC's in Nederland .
Tegelijkertijd is er een verandering in de financiering
doorgevoerd. Hierdoor is deze meer dan voorheen
een verantwoordelijkheid van de onderwijsinstelling.
De AOC's krijgen voortaan achteraf een vergoeding
voor elke geslaagde cursist. Behalve voor de zorg voor
goede cursussen heeft AOC nu oak de zorg voor een
zo hoog mogelijk aantal geslaagden. De kwaliteit mag
hieronder natuurlijk niet lijden. Gevolg van dit alles
was dat de cursussen voor bijenteelt in het algemeen
duurder geworden zijn .
In het genoemde artikel wordt 'gewaarschuwd'
voor zogenaamde 'zwarte cursussen' . Hiermee worden
cursussen bedoeld die of door AOC's zelf of
imkersverenigingen buiten officiele AOC-normen om
worden georganiseerd . De heer J. Hooreman, auteur
van dit artikel en lid van de Centrale Directie,
onderwijskundige zaken van het AOC 'Groene Delta '
te Rijswijk, vindt dat zulke cursussen niet georganiseerd moeten worden .

Een prijs vastgesteld
Door het ministerie van LN & V wordt jaarlijks de
prijs bepaald voor bijencursussen van AOC's. Dit zijn
echter geen vaststaande bedragen maar worden
uiteindelijk door de onderwijsinstellingen zelf vastgesteld aan de hand onder andere van een eigen
kostenberekening . Daarnaast kan er gebruik worden
gemaakt van Europees subsidiegeld volgens de
McSharry-regeling . Het is echter aan de onderwijsinstellingen zelf in welke mate hiervan gebruik
wordt gemaakt. Gevraagd naar een reactie van de
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heer Van den Broek, voorzitter van de commissie

Over de reden van deze~arte' c rsus:' k heb tien

Onderwijs van de VBBN, is zijn commentaar: 'Eerlijk
gezegd zit er in het algemeen in de AOC's niet zoveel
muziek wat betreft bijenteeltcursussen. Er zijn er
gelukkig wei die door een goed beleid in staat zijn niet
aileen goede cursussen te organiseren, maar dat ook
nog eens voor een redelijke prijs doen. De uiteindelijke
prijs van een cursus wordt bepaald door verschillende
elementen. De AOC's werken met bevoegde docenten, aan wie een salaris moet worden betaald .
Daarnaast zijn er allerlei kosten als het gebruik van
leslokalen, er moet tijdens een cursus in zo'n schoolgebouw een concierge aanwezig zijn, enzovoort.
Kortom, de AOC's hebben veel vaste kosten, die in de
prijs van hun cu rsussen moeten worden meeberekend.
Omdat de ene school hogere kosten berekend dan

jaar lang samengewerkt met Albert Muller,
bijenteeltleraar. Tot drie jaar geleden werden er door
AOC Twello' ieder jaar cursussen georganiseerd. Zelf
liep ik daar mee als begeleider van de praktijklessen
en verzorgde de volken die daarbij werden gebruikt.
Na de reorganisatie werden de cursuskosten bij de
AOC's erg hoog. AOC Twello is door gebrek aan
belangstelling dan ook gestopt met de cursussen
bijenteelt. Voor ons als imkersverenigingen betekent
zo'n beslissing de doodsteek. Als we niets doen
hebben we straks nog amper bestaansrecht. Ook wij
zien ons ledental teruglopen. Eens hadden wij 220
leden, nu zijn we een vereniging met rond de 55
!eden. Over vier jaar bestaan we honderd jaar. Tegen
die tijd willen we gegroeid zijn tot 100 leden . Toen het

een andere ontstaan zodoende verschillen in cursusprijzen . lk vind een prijs van /400,- echter wei te hoog.
Zo krijg je mensen niet enthousiast. Met een bedrag
van /250, - heb ik vrede. Daarvan weet ik dat dat echt
niet lager kan.'
'lk vind verder dat de AOC's beter gebruik moeten
maken van subsidiemogelijkheden . Een goed voorbeeld is AOC 'De Groene Delta' waar men deskundig
en ge'1'nspireerd te werk gaat. Via de Europese
rege lgeving is er op allerlei manieren wei wat subsidie
binnen te halen . Het is echter maar net hoe deskundig
men is en hoe serieus men bijenteeltcursussen neemt.
Wij volgen ten opzichte van de AOC's een tweesporen beleid . Waar het goed gaat doorgaan, waar het beter

AOC is gestopt met bijenteeltcursussen hebben wij

kan proberen we de neuzen dezelfde richting op te
krijgen. lk kan me wei voorstellen dat imkersverenigingen
zelf het heft in handen nemen. lk sta daar in principe
niet afwijkend tegenover.'

'Even Apeldoorn bellen '
Hennie Kroese is wat de subvereniging 'Apeldoorn'
betreft de gang maker van de bijenteeltcursussen die
door zijn vereniging worden georganiseerd. Dit jaar zal
dat voor de derde maal gebeuren . Over de gang van
zaken tijdens de beginnerscursus vertelt hij: ' Ons
programm a bestaat uit vier avonden van twee lesuren
theorie en 10 a 12 zaterdagmiddagen van twee
praktijkuren . Zelf ben ik geen bijenteeltleraar, wei heb
ik het diploma praktisch imker. Als leidraad gebruiken
we het boek van Speelziek, al volg ik niet specifiek de
Aalstermethode . Het gaat eigenlijk om het 'gewone'
imkeren. De cu rsisten wordt aanbevolen dit boek aan
te schaffen, de meesten do en dit ook . Voor dit jaar
geeft dat een probleem, omdat het is uitverkocht. Een
nieuwe uitgave laat nog op zich wachten. In feite is ons
prog ramma hetzelfde als bij een AOC' .

besloten dit zelf te gaan doen. Mede in de hooper
zodoende leden bij te krijgen.'
Over de opmerkelijk lage kosten vertelt Hennie
Kroese : 'Onze cursus, waar we drie jaar geleden mee
zijn begonnen moest in ieder geval even goed zijn als
die van het AOC. Bovendien moesten wij kosten dekkend werken . We hebben toe n een begroting
opgesteld en zijn uitgegaan van minimaal vijf cursisten .
Zo kwamen wij uit op ongeveer /85,- per deelnemer.
Onze onkosten zijn natuurlijk veel lager dan voor een
AOC. Wij huren een ruimte in een school die ons bijna
niets kost. Zelf ontvang ik geen honorarium. lk doe dit
echt voor mijn plezier, en voor de vereniging, waarvan
ik secretaris ben. Het eerste jaar zijn we gestart met
zestien deelnemers waarvan er twaalf de cursus
hebben afgemaakt en dat leverde uiteindelijk elf
nieuwe leden voor onze vereniging op. Oat alles bij
elkaar geeft veel voldoening. lk vind het mooi werk om
te doen. Aan het eind van de cursus ontvangen de
deelnemers een certificaat, dat ik zelf heb ontworpen.
Een jaar later kunnen de cursisten deelnemen aan een
herhalingscursus van vijf praktijklessen , dat kost hen
dan /25,-.'
Over het begrip 'zwarte cursus ' : 'Daar zit ik niet
mee . lk heb begrepen dater nog al wat bijen teeltleraren zijn die zich zorgen maken. Wij zouden
hen loon afpakken . Wat ik zelf heel bezwaarlijk vind is
dater bijenteeltleraren zijn die zelf niet eens bijen
hebben of zelfs maar imker zijn . Zij hebben ooit deze
bevoegdheid behaald, waarschijnlijk om daardoor nog
wat extra uurtjes mee te kunnen pikken . lk heb liever
les van een echte man uit de praktijk, een imker dus.
Een gevorderdencursus geven wij niet. Maar mensen
die bij ons een beginnerscursus hebben gevolgd
kunnen met ons certificaat zo naar een 'officiele'
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gevorderdencursus. Enkele van onze cursisten is dat
althans goed gelukt, daar was geen officieel certificaat
voor nodig.'

of d it te real iseren is. Natuurlijk moet zoiets ook eerst
heel goed doorgesproken worden met de AOC's. Hun
bereidheid tot meewerken hieraan is vereist,' aldus
Van den Broek.

Een reactie
Nogmaals de heer Van den Broek aan het woord :

-

11 2

Op een rijtje

'Ach ja, zwarte cursussen, ik zou ze liever hobbycursussen noemen . lk zie wat dat betreft wei goede
mogelijkheden . lmkersverenigingen kunnen veelal veel
goedkoper werken dan de AOC's . De argumenten van
Hennie Kroese waar het gaat om ledenwerving, daar
kan ik wei achter staan. De deelnemers aan zulke
cursussen moeten zich echter wei realiseren, dat het
certificaat dat op zulke cursussen verkregen wordt in

Als er een ding duidelijk is geworden is het wei dat
het hoog tijd wordt dat de bijenteeltcursussen , zeker
waar het de AOC's betreft beter gestroomlijnd
moeten worden. Misschien kan er begrip worden
opgebracht voor het feit dat er verschillen in prijzen
kunnen ontstaan door verschillen in kosten. Deze
mogen echter nooit zo groot zijn zoals nu . Dater in de

principe niet geldig is. Maar eigenlijk vind ik dat de
AOC's zelf maar moeten bekijken wat ze hiermee
doen. Als zij geen bezwaar hebben met een cursist in
zee te gaan die bij een imkersvereniging een cursus
'Verzorging Bijenteelt' heeft gevolgd is dat toch
prima! lk heb daar geen enkele moeite mee.'
'lk ben er geen tegenstander van om als imkerorga-

nog dan voorheen zelf cursussen gaan organiseren is
vanzelfsprekend . Natuurlijk moeten deze van een
goede kwaliteit zijn . Met beunhazen komen we zeker

nisatie bijenteeltcursussen in eigen beheer te gaan
verzorgen, maar daar zit heel veel werk aan . Misschien
is het op zich wei een goede gedachte. Maar, om
maar iets te noemen, een inspectie op de inhoud van
cursussen van imkersverenigingen is moeilijk . Je zult
toch enige kwaliteitsbewaking moeten uitvoeren.
Maar ik geef toe dat de gedachte op zich niet fout is .'

huidige situatie imkersverenigingen zijn die eerder

op de verkeerde weg . Het is te hopen dat de inzet en
de samenwerking tussen onderwijsdeskund igen van
AOC's die van goede wil zijn en hardwerkende
commissieleden van imkerorganisaties spoedig hun
vruchten zullen afwerpen. Dan kunnen imkers gerust
zijn op goed en betaalbaar onderwijs .

Een eigen filosofie

1

Om aan zwarte cursussen toch de geldigheid te
geven die zij we ll icht verdienen heeft de voorzitter van
de commissie Onderwijs een heel eigen filosofie,
waarvan hij echter meteen opmerkt dat dit voorlopig
nog maar een persoonlijk idee is. Hij wil dit echter wei
gaan bespreken in het hoofdbestuur van de VBBN .
' lk kan me heel goed voorstellen dat mensen die bij
een imkersvereniging een cursus hebben gevolgd op
een gegeven moment toch bij een AOC een
gevorderdencursus will en volgen . Je kan je voorstellen
dat er wat dat betreft zoiets ontstaat als wat we in het
verleden ook kenden met het diploma Praktisch imker.
Je zou bijvoorbeeld in Wageningen een soort examen
ku nnen afnemen aan degenen die een vervolgcursus
willen volgen maar geen officieel certificaat bezitten.
Wij zouden op die manier een zekere kwaliteitsbewaking kunnen uitvoeren , wij kunnen testen of de
kennis bij imkers gelijkwaardig is aan wat een AOC
eist. Op deze manier zouden ook 'autodidacten' aan
een certificaat kunnen komen en krijgen ook de
mensen die zelf de hand leiding voor de beginnerscursus bestuderen een kans. Het is nog maar de vraag
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Leden VBBN!
Zie mededeling over lidmaatschapskaart onder
verenigingsnieuws VBBN.
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Honing voeren
In h t Oosten van Duitsland raken veel imkers in de
moeilijkheden . Voor de 'Wende' konden imkers hun
suike r goedkoop krijgen en de honing werd tegen een
goede prijs door de Staat afgenomen. Nu is dat
allemaal zeer veranderd en vele imkers blijven met hun
honing zitten . Is het teruggeven van de honing aan de
bijen als wintervoer een oplossing? Er wordt nu
eenmaal gezegd, dat honing als wintervoer slechter is
dan suiker, omdat er meer reststoffen in zitten . De
darm van de bij raakt eerder vol, wat tot roer kan
leiden. Vooral honingdauw-honing heeft wat dat
betreft een slechte naam . Daartegenover staat, dat
bijen eeuwen lang op hun honingvoorraad hebben
overwinterd. Daarbij zijn de moderne winters veel
zachter dan de vroegere . (Komt dit door het
broeikaseffect?) Gedurende een zachte winter hebben
de bijen de kans om de kast te verlaten en hun
gevulde endeldarm te ledigen, het liefste op de
schone lakens van de buurvrouw. Deze overwegingen
Iaten toe dat de bijen op honing, of gedeeltelijk suiker
gedeelte lijk honing kunnen overwinteren .
O nze imker had aan het einde van de winter nog bijna
aile honing van het vorig jaar. Hij bood ze een
groothandel aan, maar die wilden aileen afnemen als
de imker kon garanderen dat hij het hele jaar zou
kunnen leveren. En omdat hij geen zin had om de
honing op de markt te dum pen, besloot hij de honing
aan zijn bijen terug te geven. Omdat de honing al
gedeeltelijk in potten zat, maakte hij een afdekplank
met gaten, waarop hij de potten honing omgekeerd
neerzette . Dit werd geen onverdeeld succes, want
nadat de bijen de potten hadden geleegd, bouwden
ze er raat in. Die raat was er niet goed meer uit te
krijgen, en de potten kon hij weg gooien. Honing uit
de grootvoorraad ging beter, die hoefde hij aileen
maar in de voerbak te geven.
De bijen vlogen dat voorjaar goed en brachten veel
stuifmeel binnen . Bij de eerste grote voorjaarsdracht
had hij dan ook hele sterke volken. En voor een
vermenging van de nieuwe honing met suiker uit de
voorraad hoefde hij niet bang te zijn . Toch is hij niet
van plan om vaker een voorjaarsvoedering te geven .
And ere jaren wa ren zijn volken niet vee I minder sterk,
deze keer was het een uit nood geboren maatregel.
Wei is hij van plan om zijn volken niet meer uitsluitend
op su iker in te winteren . Daarvoor bewaart hij vooral

•••• • •••••••m

van de vroege dracht van esdoorn, wilde kers en
framboos, geheel verzegelde honingramen . Na het
afnemen van de zomerdracht worden deze ramen aan
het volk teruggegeven.
Tot nu toe heeft deze handelwijze weinig dode volken
opgeleverd, niet meer dan normaal. Hij heeft zelfs de
indruk, dat de bijen die op honing zijn ingewinterd ,
beter zijn in het voorjaar. Maar dat kan ook een
gevoelsmatige indruk zijn, omdat er nauwelijks
verschillen zijn. Nosema kwam bij aile volken meer of
minder voor, de honingvolken hadden het vaak in
mindere mate. In goede honingja ren blijft hij nu op
honing inwinteren, dat bespaart veel werk en
geld(suiker). In slechte honingjaren wintert hij op suiker
in, want hij wil zijn vele vaste klanten niet teleurstellen . 113
ADIZ 1995(1 )

De bij met de vier poten
In het oude Egypte was de bij het symbool van het
berredenstroomse deel van de Nij l. Daarom komt de
bij noga l eens voor in de hierogliefen. Maar meestal
maar met twee vleugels en vier poot jes. Oat heeft nog
wei eens geleid tot de veronderstelling dat het
wespen of zelfs vliegen waren. Op hierogliefen,
ingekrast op metaal, is soms nog een achterpoot te
zien, bedekt door het achterlijf. En omdat voor- en
achtervleugels met haakjes aan elkaar zitten, lijkt het
bij minder goede bestudering, of de bij inderdaad
maar twee vleugels heeft. Het achterlijf van het
afgebeelde insekt is duidelijk van een bij, niet van een
wesp.
Deutsches Bienen Journa/1995(1)
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sportschool, dansles, etc. Ten tweed e zou de VBB N
ku nnen kiezen voor stimuleren van de imkerij. Ze zou
d e bijenteeltcursussen kunnen gaan subsid ieren . Oat
kan centraal geregeld worden, maar het kan ook via
de o rgan iserende verenigingen. Natuurlijk zouden dan
aileen d e 'witte' cursussen in aanmerking moeten
komen voor d eze ondersteuning. Op deze manier kan
de VBBN d e bije ntee lt op een eerlijke en zekere
manier ove r het honderdjarige bestaan heentillen.
Peter Liefbroer 3!, Hoo rn

verzorgd die geld willen/ moeten verdienen. Ten tweede
zijn deze cursussen niet van de ene op de andere dag
plotseling extreem verhoogd in prijs. Zulke commerciele instellingen zullen er trouwens we/ voor waken
dater grate verschillen in cursusgelden ontstaan.
Oat, tot slot, de VBBN, en ik denk dat daarmee ook de
andere bijenorganisaties worden bedoeld, cursussen
zouden moeten subsidieren lijkt mij een irreeel voorste/. In gedachten hoar ik a/ de protest-stemmen tegen
voorgeste/de contributieverhogingen. Want het geld
moet tach ergens vandaan komen . Ab Kuypers

1) De Agrarische School in Alkmaar heet tegenwoord ig AOC
Clusi us College. Lokatie Streekschool Groene Sektor,
Drechterwaard 16, 1824 EX Alkmaar, 072-610934.
2) Bijenteelt voor beginners heet nu 'Verzorgen bijenteelt',
Bijent eelt voor gevorderden heet nu 'Bedrijfsvoeren
bijenteelt'.
3) lk zal ook in 1995 graag een cursus bijenteelt verzorgen
aan het AOC Clusius College, lokatie Streekschook Groene
Sektor te Alkmaar. Voor aanmelding en informatie verwijs
ik u naar het bovenstaande ad res en/ of telefoonnummer.

Enkele aantekeningen bij de brief van Peter Liefboer
omdat hierin enkele suggestieve opmerkingen staan,
die mijn inziens de werkelijkheid geweld aandoen.
Voor imkers van goede wille (en bedoelingen)
bovendie n kwetsen d. (zie tevens het artikel 'Grote
verschillen in prijzen van bijencursussen) Wat betreft
de subsidie moet ik er op wijzen dat er via de zogenaamde 'McSharry- regeling' waarschijnlijk we/
mogelijkheden zijn voor AOC's om iets van de verloren
gelden terug te winnen.
Wanneer er sprake is van cursussen van rand de /200,wi/ ik voor de duidelijkheid daarbij opmerken dater
ook AOC's zijn die voor die prijs een cursus kunnen
aanbieden.
Oat de zogenaamde 'zwarte cursussen' in verband
worden gebracht met 'zwart verdienen ' is volkomen
ten onrechte .
Wij be doelen met 'zwarte' cursussen, overigens een
ongelukkige benaming, die cursussen welke door
bijvoorbeeld imkersverenigingen worden georganiseerd.
Oat daarbij leraren niet meer dan een onkostenvergoeding krijgen, heeft niets te maken met premie en
belastingontduiking , zoals wordt gesuggereerd. Het
begrip 'eerlijkheid' wordt in dit verba nd ten onrechte
ge bruikt. Je mag hardwerkende imkers en bestuurders
van imkersverenigingen die om welke reden dan ook
zelf cursussen gaan organiseren niet van oneerlijkheid
gaan betichten omdat zij goedkoper kunnen werken.
Het vergelijken met andersoortige cursussen, zoals
dansles, computerles enzovoort, is het bekende verhaa/
va n de appelen en peren. Ten eerste worden zulke
cursussen door particuliere, commerciele instellingen
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BOSLUST
HET ADRES VOOR
WEST-BRABANT EN ZEELAND
(Voorheen Stoop Roozendaa/)

ALLES OP HET GEBIED VAN BIJEN
Openingstijden:
vrijdag van1 7.00- 21.00 uur en
zaterdag van 09.00-1 7.00 uur.
Of na een telefonis cll e afspraak 01608 - 14116,
s. v.p. bel/entussen 12.00-13.00 uur.

C.F. Coremans
Marnixstraat 1, 4873 GM Etten-Leur
maandblad voor imkers ap ril 1995
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JUBILEUM

Een waarschuwing
Hierbij wil ik u graag vertellen wat ons is overkomen
met onze jonge hond en de mensen gelijk waarschuwen.
Onze jonge hond van drie maanden oud, was al enkele
malen door een bij gestoken.
Maar j.l. januari was hij weer in zijn poot gestoken, en
zijn poot werd dik, we lachten erom en zeiden, 'ja, dan
moet je er maar vandaan blijven'. Maar de volgende
dag werd zijn poot steeds dikker en ook zijn
achterpoot werd dik. En een poosje later was zijn hele
linkerkant van zijn lijfje aan het zwel len, ook zijn kop,
wij in allerijl naar de dierenarts, die gaf hem een
injectie tegen het zwe llen en we kregen tabletjes mee
en de waarschuwing dat we hem niet aileen moesten
116 Iaten en in de gaten moesten houden of zijn keel niet
dik werd i.v.m. de adem haling. Maar in de loop van de
middag werd het steeds dikke r, om 18.00 uur gingen
wij weer naar de dierenarts, en die zei 'laat hem maar
hier, we gaan met ijsklontjes aan de gang en als dat
niet gaat gaan we een pijpje in zijn luchtpijp zetten
zodat hij niet stikt'. Het leek wat beter te gaan to en wij
die avond opbelde, zijn poot werd wat dunner dachten
ze. De volgende morgen toen wij de arts belden
hadden ze hem 's nachts t och geopereerd, want hij
dreigde t e stikken. Het pijpje werd iedere twee uur
schoongemaakt en zou hopelijk de volgende dag weer
verwijderd word en. Maar toen de d ierenarts om 20.00
uur in de avond weer het pijpje schoon ging maken
raa kte de hond alsnog in een schoktoestand en
ove rl eed. Nu is onze vraag 'heeft u dit ook wei een
meege maakt of ge hoord? Zo ja, wilt u dit dan aan de
redact ie van dit blad Iaten weten'. En verder wil len we
aile die renli efhebbers waarschuwen, ook al is uw hond
al eens gestoken, hij toch nog allergisch kan zijn en
een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk kan zijn als
u uw hond wilt behouden.
W.J. van H.
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Herden k•I ngspen n•tng
De Numismatische Kring Hoogeveen is een vereniging
van munt-, penning- en papiergeldverzamelaars. Een
vereniging die leden heeft in de vier noordelijke
provincies. Ze werd op 10 december 1969 opgericht,
nadat een aantal verzamlaars een bezoek had
gebracht aan een muntvereniging te Kampen. Op
15 december 1994 is op bescheiden wijze het 25-jarig
bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum
heeft de Numismatische Kring bij de Nederlandse
Munt een herdenkingspenning Iaten slaan.
Op de voorzijde staat een bijenkorf met links daarvan
een zwerm bijen en daarboven '25 jaar'. rechts van de
korf is een gedeelte van een honingraat afgebeeld met
daarop een bij . Het opschrift luidt: 'Numismatische
Kring Hoogeveen'. Ter weerszijden van de korf staan
het muntmeesterteken en het mercuriusteken van de
Nederlandse munt.
Op de keerzijde staan de data van oprichting en 25jarig bestaan '1 0-12-69 * 10-12-94'. Tevens is de
waarde-aanduiding aangegeven : '25 Florijn'. Verder
zijn een honingraat met larven, een bij en bloemen te
zien. De penning is ontworpen door een van de leden
van de Kring. Het ontwerp is niet toevallig gekozen .
De bij heeft evenals het schaap en turf eeuwenlang in
Drente een belangrijke economische rol gespeeld. In
het wapen van Hoogeveen staat ook een stapel turven
en bijenkorven.
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NCB

Van het hoofdbestuur

Van de Bestuurstafel

Op 13 februari jl. kwam nan de orde:
• De hccr H. Jan~ . en. AOC Limburg. hceft ccn
uiteenzening gegeve n ov r de opbouw van de cursussen
en de kosten van de cursussen. De kosten voor de cur u
crzorgen hij enteelt (voorheen de cursus Bijenteel t voor
begi nners) bedrage n op dit moment fl64.-. De Bond hecft
besloten hi eraan per aa ngesloten lid een ub -idie toe te
kennen zodat de daadwerke lijke kosten voor een lid
slechts f 125,- bedragen. Vercler is afgesproken dat ge·lnteresseerclen voor een cursus zich kun nen a•u1me lden bij
het secretariaat waa.rna bij vo ldoencle cleelnemers de cursus
opgestart za l worden . ln middels za l in Zuid-Limburg
gestarl worden m t ecn cursus Vcrzorgen bijcnteelt.
Afges proken i om jaarlijks met de heer Janssen te
ove rleggen ove r de stand van zaken.
• Bes loten wordt de heer Van Elk van de Stichting
In tanclh o uding Kle ine Lmdschapselementcn uit te
nodigen voor het houden van een in Ieid ing tijdens de
volge nde algemene vergadering.
• In tegenstelling tot eerdcre berichte n is geblcken dat imkers
met hun produkten niet verzekerd z ijn tegcn prod uktaa n prake lijkheid .
• De Regio Midden heeft aa ngeboden om te proberen een
' lmkersd ag· tc orga ni sere n in 1995. U worclt hi ervan op
de hoogtc geho uden.
• Het vergade rschema van her bestuur is als vo lgt va tgeste ld : maa ndag 24 apri l, maandag 19 jun i en maand ag
II september. De voorbespreki ng va n etc jaarvergadcrin g.
waarvoor de afde lingen voorstellen kunnen inclienen. za l
plaa ts\'inden op zaterclag 4 nove mber en de a lge me ne
ve rgaderin g is vastgeste ld op zaterdag 25 nove mber.
• Ui tg breicl worclt van geclachten gewisselcl ove r het
Amerik:Jans vu il broecl en de te nemen maa tregelen. Een
va n de voo rstellen is een registratie va n de imkcrs. Daar
wij als B ond bcsch ikken over liclmaatsc hapskaa njes is
bcsloten om cleze voor clit doe! te gebruike n. De mees te
afde lingen hebben ec hter de liclmaatsc hapskaarten reeds
verspreid a nd r de !eden. Daarom worcl t di t jaar ieder li d
verzoc ht zijn gegevens, welke verme lcl staan op de wi kkel
van het maa ndbl acl, over te schrijven op de liclmaatschapskaarl. , als imker die rei t naar drachtgebieclen. bevruchting tation s of mark ten. zal om dit document gevraagd
worden. Zie hi ervoor oak het uitgebreicle artike l in het
maanclbl ad van februari. De secretari ssen va n de
afclelin ge n zull en hiero ver nader ge'lnfo rmee rcl worden.

] . Beekman
De vergadedng van het bondsbestuur vond plaats op
donderdag 20 januari 1995. De volgende zaken zijn
aan de ordc gcwcest:
• Reac tie van de voorz itter van de Bond, de heer
C. Roelcn o p hct uitreiken van de gouclcn spelcl tcr
ge legenheicl va n zijn 40-jarig Jiclmaat chap van de Bond
van Bijenhouders NCB.
• De ei ndtenn en imkcrs urs u ss~;;n , begi nners en
gevorderden: In de e incl tem1e n komen gecn of we inig
za ken voor die iets met clrachtp lan ten c.q. -verbeteri ng te
make n hebben. Opname van deze onderwerpen in de
le tof i gewcnst i.v .m. d :ubsiclie van d., cursussc n. De
lesgelclcn kunnen claardoor lager worden. De tukken zij n
terug verwezen naar de Bed rijfsraad.
• Beheerswerk Strabrechtse he ide op zatcrdag 25 februari
1995: Er za l een redactcur va n BIJE bij aanwez ig z ijn .
• Overleg RvC (Ra ad van Commi sari sen) Honingzemerij Het Zu iden BY . De overkapping ho ningops lag is
e incl januari 199 - gerccd. Honin gprijzen blijven constant.
De verkoop va n imker artikelen blijf t ac hter.
• Yerslag studieclagcomrni ss ie:
Eva luati e Stucliedag 1994 en het thema 1995 zijn
besprokcn. De hcer F.P. Bohlm eijer gaat de co mmissic
verl aten en word ! o pgevolgcl door de heer T . de Groot.
• De suik erreke nin g 1995:
Er i nag cen voo rraacl aanwezig van 1225 kg. De rekening
gec ft hi ercl oo r ecn negati ef sa lela te zien.
• Het voorstel va n de vereni ging lphen za l in de
alge mene ve rgade ring va n I apri l a .. worden behanclelcl.
• Bijcntee lt bcdrijfsweclstrijd en Amerikaans Yui lbroecl:
Het concept van de aa nvulling va n de reglemente n over
hygiene in de bijenstnl om besmette lijke bijenziekten te
voorkomen is kla•u·. D voorz iner van de keurin gscommi ssie. de heer H. Wcyenborg zal e.e.a. bekijken.
• Tarieven admin i trati e NCB voor 1995 zijn bes proken .
• Het nazien va n de boeken en de kascontrole zullen
plaatsvinclen op 9 maart a.s. ten kantore NCB te Ti lburg .
• Tui ni clee 1995 i aan de orde geweest en een plannin g is
gemaakt wie e n wa nneer de stand zal bemann en. Tuinidee
vi nett plaat. in de Brabanth all en te 's Hertogenbosch van 2
tim 5 maart 1995. Onze Bond is hi er jaarlijks met een
voo rli chtingss tand aa nwezig.
• Acti vite iten ZBT'S in 1995 :
Binnenkort za l er een voo rlichringsavo nd georgani eerd
worden met etc contactpersonen Ziektebes trijding van de
aanges lote n vercni gin gen. De onderwe rpe n zu llen z ijn :
Amer ikaa n vui lbroed. en hygiene o p de stand
• Activiteiten dra hrverbeteringsco mm issie in 1995:
fn het voo rjaar zn l een avoncl georga ni seercl worden met
als ond erwerpen: Thema van het jaa.r, Bestui vin g regelin g. Boomplantclag 1996. Bomen in hel buit cngeb ied;
maandblad voor imkers april 1995 verenigingsnieuws
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BOND VAN BIJENHOUDERS NCB

• Algemene vergade ring 1995:
Bcsproken zijn : De agenda: Bestuurs erkiczing;
J. Beekman is aftredend en stelt zich herkiesbaar);
Jaarverslag (nog aan te bieden); Rekening 1994, in
conceptvorm gereed: ldem begroting 1996
• Contributie 1996:
BJUft gelijk, wei zal de vergaclering gevraagd worden om
de [5 .- afdracht voor de Ambrosiushoeve geheel ten Jaste
van de imkcrs tc Iaten komen en niet meer voor de helft
uit de reserve te tinancieren.
• Bewijs van lidmaatschap:
In verband met de bestrijcling van Amerikaans vuilbroed
wordt een Jandelijk bewij. van lidmaat chap ontwikkelcl.
(zie BIJEN 4{2): 39 e.v. (I 995). Voor het verenigingsjaa.r
1995 is een voorlopig bew ijs in de maak.
• De sec retaris heeft in Box tel op 6 jan uari j l. decoraties
ui tgereikt aan twee !eden die respectievelijk 50 en 70 jaar
lid waren van de Bond.

in relatie
- Bestrijdingsmiddelen
tot de insektenwereld
118

Mevr. fl. 1•an der Linden, seer. St. Ambrosius Boeke! e.o.
Naar aa nleiding van de sp uitschaden in 1992 in Beck en
Donk en Boerdonk en in 1994 in heizcl fete gebied, were!
een voorl ich tings-avond gehouden om zowel de gebruikers
van gewasbesch rming middelen als de imkers te vragen
om met elkaars activiteiten rekening te wi llen houden.
Voorzitter Raijmakers was blij met de llinke opkomst op
deze regio-avond . Hij constateerde dat het gezelsc hap
gemeleerd was, maar dat toch allen hetzelfde doe! nastreven:
Het werken met en instandhouden van de naLU ur. Vier
inleiders waren uitgenodigd.
• De heer C. Havermans, hoofdbestuurslid van de Bond
van Bijen houders NCB , ste lde vast dat het aantal spuitschaden toenam . Deze worden meestal niet bewust
veroorzaakl. Kleine schaden moeten ook worden aangemeld. A Is men met minder tevreden zou zijn, zou de
gewasbeschenni ng ook minder geld kosten. Omdat een
hoge kwa li teit van de gewassen geeist wordt, vinclen er
steeds meer grondontsmetti ngen plaats. Er wordl vaker
preventief dan curatief gespoten . De grootste boo doeners
zijn de insecticiden. Zowel de professionele kwekers al
de kwekers die meerdere gewassen verbouwen gebru ikcn
gewasbeschenningsmiddelen. Bij het spuiten ge ldt: etiket
goed lezen, gebruiksaanwijzing goed volgen en de imkers
moeten op hun vo lken !etten. De heer Havermans noemde
de bloeiperioden van een aantal wilde planten en gewassen. l n die perioden vinden ergens bespuitingen plaats.
Bijen verzamelen nectar. water en stu ifmeel en vliegen op
aile planten (ook onkruiden) die dit voedse l produceren.
Tijdens de bloei van het fruit worden vaak de paardebloemen bespoten waardoor vergiftiging van de bijen optreedt. In dat geval moet worden nagegaan of de bijen zich
anders gedragen en of het broed wordt aangetast. Ook
vogels (vooralmezen) sterven wanneer zij verg iftigde
bijen oppeuze le n.
• De heer Siemen de Jong, werkzaam bij een bedrijf dat
gewasbe chermingsmidde len produceert, legde uit water
allemaal moet gebeuren om een produkt op de markt te
krijgen en dat dat gemidde ld [25.000.000,- per middel
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kost. Onderzocht worth bij welke dosering bijen door een
middcl gedood word n. Hetaanhouden van dcju.iste
dosering luistert erg nauw. Zijn advies aan de gebmiker
lui dele eveneens: lees de etiketten goed. Teler en imker
moeten met elkaar rekening houden en indien mogelijk
overleg plegen. Z ijn gewasbeschermingsmiddelen duur
dan is dit meestal gunstig voor de imkers. omdat dan
minder gespoten wordt.
• De heer Pieter Oomen. Planteziektenkundige Dienst
(PO). was van mening dat moet worden getracht om het
gebruik va n gewasbes hermingsmidde len tot een mi nimum te beperken. Ondanks een goede gewasbeschermi_ng
kunnen toch nog ongewcnste neveneffccten optreden. De
wet zegt: 'AJie niet-toegelaten middelen zijn verboden' en
'Niet toegestaan is het gebruik op bloeiende gewassen en
planten, die door bijen worden bevlogen·.
Op welke wijze en in welke mate gewasbc chem1ingsmiddelen schade veroorzaken kan door de A [O
gecontroleerd worden. De PD moet toezien dat alles goed
verloopt, ook wat beh·eft de toelating van deze middelen.
De heer Oomen suggereerdc clat nagegaan zou kun nen
worden of op basis van onderzoek in het buitenland het
testen van middelen in ons land verminderd kan worden.
Nagegaan kan worden of in bijen gifti ge middelen
aanwezig zij n, of het stuifmee\ ook besmet is en of een
bepaald midde l zowel in een bijenmonsrer als in een
monster van het gewas aanwezig i.. In het laatste geval
kan het een best.rijdingsmidclel betreffen.
• De heer M. Bankers, loonspuiter en im.ker, vertelde over
zijn ervaringen mer gewasbeschermingsmiddelen.
Volgens hem waren verbereri ngen altijd mogelijk.
Wanneer men eerder bericht geeft dat. er gesporen moet
worden, is er meer tijd voor overleg en kan er een goede
keuze worden gemaakt over het te gebru iken middel. E r
moet worden gelet op de windriehting en de vakbekwaamheid van de agrarier speelt eveneens een rol. De spuiter
moet een vergunning bezitten. In de loop van 1996
moeten spu iters over een of meer getuigschriften beschikken. De spuiter Ievert een belangrijke bijdrage aan het
voork6men van spuitschade. Particulieren, die een rugspu it gebruiken , gaan dikwijls niet goed met de middelen
om. De heer Bankers pleitte voor een duidelijk symbool
(dode bij in een driehoek) op de etiketten. Zijn ad vies aan
de overheid luidde: nog meer onderzoek doen, schaclelijke
middelen duurder en veilige middelen goedkoper maken.
Er werden vee! vragen gesteld aan het panel van sprekers.
Algemeen werd nog ingegaan op de hoge boetes die
worden gegeven en het gebruik van de 'Milieumeetlat',
voorschriften waannee getracht wordt om kleinere
hoeveelheden emu lsie te Iaten gebruiken. De conclusie
van de avond was: Er client over leg plaats te vinden tussen
imkers, tuinders, agrariers en andere gebruikers van
gewas bescherm ingsm iddelen.
De voorzitter dankte de inleiders voor hun interessante
voordrachten en bood hen een attentie aan. Hij vond het
een zeer geslaagde avond, dankte aile aanwezigen voor
hun komst en sprak de hoop uit dat spuitschaden niet meer
zullen voorkomen en er goed wordt omgegaan met de
natuur, tlora en fauna .

VBBN

Legitimatiebewijs VBBN
In Bijen 4(2): 39-4 1 ( 1995) in het nrtikel ' 0 preventie
van Amerikaans vu ilbroed in 1995' wordt gesteld datu
voor enkele activ iteiten zoa ls overlarfdagen en bezoek aan
een bev ruchtingsstation een legitimatiekaart nodig hebt e n
dat daarvoor de lidmaatschapskaarten van de diverse
organisaties zull en ge lden. N u is het lang niel altijd meer
gebruike.l ijb: dat de . ec retarissen van de subve reni gingen
zo· n lidmaatsc hapskaa rt aan hun !eden uitreiken. Hier
gcbeurt het. daar nict meer. Nu de central e contributieinning in werking is ges teld za l dat mogelijk verde r
afnemen. Wij hebben gedacht aan het vervaardi ge n van
een nieuwe lidmaats hapskaart in de vorm va n een
k<utonnen creditkaart '. Oat Iaten we nog e en ru sten
wegens de flinke kos ten die daaraan verbonden zijn en
omdat naar schattin g misschien 10 % van de leden mr zo' n
kaart nodig hecft. BTj aile bezuinig ingen vonden we dat
ni et verantwoord .
Daarom voor dit jaar deze overga ngsregel:
De ubveren ig ingen die de A V op 25 maarr jl. heb ben
bczoc ht, hcbben een aan talli dmaatsc hapskaarten
ont vangen. oud model. A is !eden zo' n karut nod ig hebben
wegens bove nge noemde activiteiten, kunnen zij deze
aa nvragen bij de secretaris van hun sub vereni ging. deze
kaart moet door de secretru·is ingevu ld worden op basis
va n de onlangs toegezonden ledenlij t. Leden die de kaart
niet nodig hebben, kunnen dus rustig rhui sblijven.
Subvereni gingen die de A V niet bezoc ht hebben. zullen
via hun secretru·is een arultal kaarten ontvangen.

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vcwderink
lk kom zoj ui t van een bespreking met de Pl antsoenendi enst in Amste lveen . V lak bij ons bijenpark li gt een
za nd bed van een weg. eens bedoeld om Ams terdam di rect
mel Rotterdam te verbinden. Weg gaa t niet door en u·ace
za l in de loop va n enke le jaren bebouwd worden. En
intussen ligt het reeds j<u-en te liggen en het ziet er ni et
aantrekkelij k uit. Wij hebben nu voorges te ld aan de
g meente hi erva n enke le hectaren te bezaaien met een
voor bijen aan trekkel ijk zaadmengsel vo lgens recept van
Frans Janssen. En het ziet ernaar uit dat het doorgaat. Wij

VBBN
zorgen voor het zaad (met subsidie van cen stichting in
Amste lvccn) en de gemcentc doet de grondbcwerking.
Waarom ik u dat vcnel ? Zo van: k ijk ecns wat een fl in ke
voorzitter toch ? Juist niet. Want die voorzitter hee ft met
zij n vereni gingjaren zilten s lapen. Waarom nu pas , terwijl
die situatie reeds jaren besraat ? lk vcnel het om vier
redencn :
I. Wij zij n ni et atte nt geweesr op deze mogelijkheid.
Zoudcn er bij u ook moge lijk.hede n z ijn a ls u goed om u
hec nk ijkt?
1. Wij wi te n niet dat er ee n fonds in Am. telveen bestaat
waaruit subsidie moge lijk is. Als we op zoe k gegaan
warcn . hadden we dat ccrder ontdekt. Wie weet watu
ontdekt als u op zoek gaa t.
3. Aile gemeenten bezuini gen e n toch blijkt hi er de
Plantsoenendienst bereid de grondbewerki ng voor z' n
rekcning te nemen . Zou u niet ens bij de Gcmeente
langs Iopen onder het mott o: ·nee he b je, ja kun j e
krij gen'.
4. We hebben onze le len gev raagd vooraf een garantie te
gevcn als er onvoorziene fimu1ciel e tegenslagen komen
e n di e garru1tie is !link ' overtekend'. Je moet aantonen
dat de Ieden er wat voor over hebbe n en voor een goed
plan hebben leden wal over.
De dra ht op cultuurgewas en neemt af. die in de woonomge ing blijkt heel aantrekke lijk te zijn en het is de
moeite waard om contact met de gem e me te houden over
de mogelij kheid mccr insektenvriende lijke ge\ assen aan
te plan ten . Probeer daru·bij specifiek te zijn. Het aanbieden
van een boek met driehonderd mogelijke gewas e n is
aardi g. maar ee n lijst van tie n mooie ' bijen '- stru Lken en
planten die goed zullen aru·den op de grond in uw
omgev ing. is mogelijk e l'fec ti ever.
Eerder verte lde ik u over de samenwerking va n de VBBN
met o.a. de Ylindersti chtin g in het Platform: 'Bioe iend
groen in de woonomg ing·. Daru·in wo rdt gepoogd
materiaalte ontwikke len dat hieri n onder teunend kan
werken . Zod ra wij de ontwikke lfase voorbij zij n, hoorl u
er meer van.
U moet ook weten dat op initiatief van de Yeterin aire
D.ienst een werkgroep is ge tart van enke le (se mi)overhe idsinstanties. de Ambrosius hoeve, de Landbouw
Uni versitei t W agenin gen en de Bedrijfsraad over de
lange-termijn gezondhe idszorg in de bijenhouderij .
Aanleiding is het Amerikaans vuilbroed (A VB ) maar
daartoe zal het ni et bepcrkt blij ven. Me n was ingeno men
met de prevent ieregels voor 1995 di e nam en de Bedrij fsraad zijn ge te ld. De werkgroep gaa t voorlo pig op twee
mani reo te werk. Met als uitga ngspunt dat wij niet
moeten rekenen dal het bij de uitbraken an A VB in 1995
za l blijven, komen de vo lge nde vragen aa n de orde:
Hoe blij kt e lders het e ffec t va n het verni eti gen van
besmell standen zich te verh ouden me t andere bestrij dingsw ijzen? Zou het vo ldoende zijn om ail een de bijen
en raten te ern ieti gen en het materiaal te o m metten en
hoe dan ? Kan een analyse van ho nin g een aam ijzing
vonnen vo r be meltin g e n is di e analyse op grootschali ge
wij ze te reali seren?
Daarnaa t za l de werkgr ep bekijken hoe de
preventi eregels voor 1995 werken en moge lijk verbeterd
ku nn en worden.
lkjuich dit initiatief roe omdat we al lemaalmet een
maandblad voor imkers april 1995 verenigingsnieuws

-

119

VBBN

-

120

onbehaaglijk gevoel rondlopen over ·hoe nu verder' en
dan hoor je tal van tegengestelde suggcsties en mcningen.
Bet is goed als wij straks meer lei ten tot onze beschikking
hebben waarop w ij ons oordeel en ons beleid kunnen
vormen. Feiten uitliteratuur en ervaringen va n het buitenland. zo nodig aangcv uld met cigen o nderzoek. Soms
moet ee n onderzoek hier herhaald worden om te zien of
het resultaat in onze situa ti e ook opgaat. En intussen- ik
kan hetn iet genoeg benadrukken - Iaten we b lijven
imkcrcn, maar wei met de uiterstc zorgvu ld igheid. Kijk de
hygieneregels (Bijen 4(2): 39-4 1 ( 1995) nog eens door.
En ik verwerp volledig de sugges tie dat we naar een
bureaucratisch rcgelgeving toegroeien. Ook Bedtijfsraad
en werkgroep zetten vrijw ill igheid en eigen veran twoordelijkheid hoog in het vaandel. Oat kan ontaarden in
vrijblijvendhe id maar gelet op de perfecte wijze waarop
onze imkers gercageerd hebben op de vanoamij tbestrijding,
durf ik te vertrouwen op die eigen verantwoordelijkheid.
Dar laat on verier dat bestuurders de ri hting moeten
aangeven. Ander · worden zij terechr op gebrck aan hun
verant woordelijkheid nangesproken.
En als u dit lee. t. weten we hoe de volken de winter zijn
ui tgekomen. En dan gaar de gein weer beginnen. Vee!
plezier!
Weet u waar u ook plezier aan kunt beleven? Aan het
boekje ·Het bijenjaar· v~1n Ott:o de Kat. een bundeling van
zijn maanclelijkse beginnersrubriek in het voorheen door
de VBB ui tgegcven maandblacl 'Bijenteelt". ' Voor de
beginnend imker" heel het, maar dat i te bescheiden.
ledereen pikt er wat uit open iedereen kan genieten van
zijn maandfilosofie waarin hij ons imkerwerclclje met een
glimlach, mild relativerend. op de hak neemt. Te koop in
het Bijenhuis voor .f l5.-. Een must!

Nieuwe Hoofdbestuursleden
Bas van Kuijk
Bas van Kuijk. 37 jaar geleden geboren in Boxmeer op de
grens an oord-Brabant en Limburg. Getrouwd en vader
van een dochter en een zoon . Verhuisde naar De Lier in
het Westland voor een cursus praktijkleraar groenteteelt.
Daarna toeh gekozen voor het bedrijfsleven en in clicnst
getreden bij Rijk Zwaan, zaadteelt en zaadhandel. Nu. na
1-+ jaar in de functie van bedrijfsleider verantwoordelijk
voor:
• de vo llegronds teelten (25 ha)
• tee ltp lannin g e n teeltcontacten
• binnenlandse handel -en zaa izaadteel ten ( 12 ha)
• inhuren van bestuivers (bijen, hommels, osmia·s en
vliegen) .
In 1989 were! een beginnerscursus gevo lgd om wat meer
over bijen te weren te komen. De interesse was al gauw
gewekt en meerdere cur. ussen volgden. Op de stand staan
nu acht volken. twee blijven er a! tijd thuis, de andere zijn
van half maart tor half september op rei s.
In 1992 we re! Bas voorzitter va n de net opgerichte
subveren igi ng ·Midden Delfland'. Door het grOLe aanta l
volken voor bestuiving van groentegewassen onder glas.
is her zaa k drachtgebieden op te zoeken. Hi ervoo r worden
af praken gemaakt met eli erse instanties om standmaandblad voor imkers april1995 verenigingsnieuws

plaatsen voor de vereniging te krijgen. Bijvoorbeeld
Directie Vlietlanden (wilg), Staatsbosbehecr (di. te l).
Zaadteelt commissionairs (teunisbloem. zomerkoolzaad,
borage). Reconstructie commissie ' Midden Delt1ancl'.
Hier wordt een geb ied ingerieht voor reereatie. De stukken
land die niet direct nod ig zijn worden ingezaaid met gele
mosterd en phacelia. Met een combine word t een dee! van
het gewas gedorst. Zo heeft de verenigi ng zij n eigen
zaaizaad. Water over is word! voor een Vrienclenprijsje
doorverkocht om de vercnigingskas tc spckkcn.

C.G. Bos
Als kandidaat penningmcester van het Hoofdbestuur van
de VBBN heeft men mij gevraagd iets over mijn achtergrond op papier te zetten.lk ben geboren op 6 augustus 1934
re Nieuw He lvoet op Voorne. Van mijn tweede tot mijn
dcrtiende jaar woondc ik in Oosterwoldc in Friesland.
Vervolgen heb ik in Overijssel en in Gelderland
gewoond. In de tussentijd heb ik mijn studie aan de HBS
en uan de HTS afgerond. Na mijn diensttijd be n ik in
dienst gctredcn bij Phi lips respectievelijk in Nijmegcn.
Stadskanaal en weer in Nijmegen.
Na ca. 15 jaar in het vrije beclrijf te hebben gewerkt heb ik
een directiefunctie in de Socialc Werkvoorziening aa nva~u·d. De eerste zeven jaar als directeur van Detlwn te
Terneuzen, de laarste veertien jaar als directeur van Delta
te Zuphen . Met ingang van I juli 1994 ben ik vervroegd
uitgetreden . Mijn eers te bijenvolk krceg ik in 1984.
Sinclsdien winter ik gemiddeld vier volken jaarlijks in. lk
ben lid van onze plaatselijke vereniging in Laren. die vee!
enthousiaste !eden kent en verder ook actief is. Met de
bijcn reis ik jaarlijks naar het koolzaad en de heide.
Als penningmeester ben i.k van plan mijn in de praktijk
opgedane ervaring toe te passen, en wei op twee fronten'
• lk ben altijd gewend geweest zorgvu ldig om te gaan met
gemeenschapsgelden, bU de VBBN past eenzelfde
zorgvuldigheid met betrekking tot de gelclen en belangen
van de !eden.
• Her voeren van een beclrij fsmatig beleid en het verbeteren van inkomsten uit bedrijfs- en handelsaetiviteiten
beheersen de laatste jaren de
Sociale Werkvoorziening. Ook
bij de VBBN moet aile
aanclaeht op clit punt gericht
blijven.
Tot slot heel in het kort mijn
motivatie:
lk ben bijenhouder, er is een
vaeature bij de vereniging,
ik heb er de tijd voor,
En: ik ben niet bang voor een
uitdaging.

FAMILIEBERICHTEN
Tot ons lecdwezen overleed op 6 fcbruari 1995 on; allcr goedc
imkervriend

PIE T GEERS
Op 75-jarigc leeftijd we rd hij geveld door ce n ernsti gc 7iek tc.
Zij Ieven was voor ons een voorbeeld.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen en ve rdere familic de
kracht toe om dit verlies te verwe rke n.
Beslllur en Ieden
VBBN subvereni gi ng Bergen op Zoo m

ONINGINNETEELT

Overlarfdagen 1995
Buckfast
(Overlarfdagen georganiseerd door de vier regia's van
Buckfast Belangen Verenigd)
Er worden aileen larven verstrekt van pe rsonen/g roepen die
een licentieovereenko mst hebben afges loten met de BBV.
Voor zover de gegevens over d e herkomst van het
teeltmateriaal ontbre ke n, kunt u telefonisch contact opnemen
met de organisator van de betreffende overlarfdag.

Regio Noord
Op 5 februari 1995 overleed op de lceflijd 'an bijn a 72 jaar de
heer

C REL RODENBURG
Zijn grote liefd e voor de na!Uur brach t hij tot uiting in zijn
beroep in zijn bij en.
Wij zu llen in Carel een karnkteri stieke bijen vrie nd missen.
Bestuur en Ieden
VBB t subvercnig ing 1ijdrech t

Ee ld e: De Drift 13 (Teeltgroepen Ameland/ Fivelda l},
G . v.d. Ve lde, 050-421794, A. H. de Wit, 05982-2293
Zaterdag 20 mei van 10.00-12.00 uur.
Ee ld e : Noo rdel ijke b ijenmarkt, Elema Col lege (zie bovenstaande telefoonnummers}. Zaterdag 17 juni , 10.00 -12.00 uur
Ann e n :Het lelgat, Eexterweg 9 (proefstand d e Hondsrug},
B. Pra nger, 05922-1826 . Maandag 5 juni vanaf 10.00 uur
Teeltgroe p e n
Am ela nd : na afspraak met G. v.d . Ve lde, 050-421794
Buc kla nd: na afspraak met Th. Ebbing , 05285-2025
Five ld a l: na afspraak met A. H. de Wit, 05982-2293
De Hond srug : na afspraak met B. Pranger, 05922-1826.

Op 13 februari 1995 i op 75-jarige lec ftijd vc rl cden

Regio Oost
J AN FOKKI 1G
Jan is mcer dan __ jaar secretaris en pen ningmeestcr van on7c
subve rcn iging bewecst.

Wij wensen zijn vrouw. kinderen en klcinkindercn vecl sterkte
toe in deze moe ilijke tijd.
Bestuur en Ieden
VBBN subvercni ging Zelhem

He ume n: Rijksweg 224, na afspraak met M. Hallmans,
080-584543
Teeltgroe pen
Buckla nd : na afspraak met T. Veldhoen, 05716-1586
Pampus: na afspraak met F. 't Hoen , 03417-52670

Regio West
Am e rsfoort: Schothorst Hoogland (teeltgroep Pampus},
D. Lems, 033-942994
Zaterdag 27 mei van 14.00-16.00 uu r
Zaterdag 3 jun i van 14.00- 16.00 uur
Lei d e n: Leidse bijenma rkt bij Sterrenwacht, A. Waivers,
0171 1-10964, P. de Koning, 02972-62061
Zaterdag 10 juni van 12.00-14.00 uu r
Teeltgroe p e n
Buckla nd : na afspraa k me t G. Me ij e rink, 0 2269-5546
Pa mpus: na afspraak met P. de Koning tel. 02972-62061

Regio Zuid
Na te lefonische afspraak met onderstaande personen:
Et ten -Le ur: Marnixstraat 1, C. Coremans, 01608-14116
Zaterdag 13 mei vanaf 11 .00 uur
Zaterdag 3 juni vanaf 11 .00 uur
Maa rheeze : Puttenstraat 30, B. Klopping, 04959-1828
Zaterdag 20 mei vanaf 11 .00 uur
Zaterdag 3 juni vanaf 11.00 uur
Re uve r: Van Sonsbeecklaan 17 , H. v.d. Berg, 04704 -2587
Zaterdag 20 me i vanaf 11 .00 uur
Zaterdag 3 juni vanaf 11 .00 uur
Re ne sse: Zeeanemoonweg 26, C. Boot, 01116-1681
Zaterdag 27 mei vanaf 11 .00 uur
Heeswijk- Dinth er: Hoofdstraat 77 , F. v.d. Heuvel, 04139-....... ~?.03 ..~~t~r.cl~~. 2?..rr1~i.~~. ~~t~rcl~~ 1_7 jun.i. v.ana.f .1.1. :~~ u.u.r .
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KO N INGINNETEELT
Overige buckfastgroepen
Buckfastteeltgroep ' De Rad ing '
Loosdre cht: lmkerij 't Schuurtje, Oud-loosdrechtsedijk 115
02158-24104. Er wordt overgelarfd van dochters van KB 163
en KB 141 . U kunt op afspraak komen of op onderstaande
data. Zaterdag 13 en 20 mei vanaf 14.00 uur
Buckfast vereniging Veluwe
In verband met de ontwikkelingen rondom het Amerikaans
vui lbroed organiseert deze vereniging in 1995 geen
overlarfdagen in Nunspeet, Voorthuizen, Veldhoven en
Vlaardingen. Verder is 66k het bevruchtingsstation gesloten.
Overlarfactiviteiten van Michael van d er Zee
Om de zelfde reden als in de voorgaande mededeling
verleent dhr. VanderZee dit jaar geen medewerking a an
overlarfdagen. Hij wil de ontwikkelingen rond AVB een jaartje
aanzien. Zie ook de mededeling in Bijen 3(12): 338.
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Overlarfdagen 1995 (Carnica)
(Georganiseerd door de Carnicavereniging Oost-Nederland)
Me ppe n: Beschikbare lijnen: 03- Celie- 07.
Misschien zijn er ook larven beschikbaar van de lijn Peschetz
(Menge) . Contactpersoon is dhr. A. Koops, De Wulp 75,
Vriezenveen, 0546-562523, zaterdag 3 juni 14.00-15.00 uur
Deu rn ingen: Deurningerstraat 36, dhr. 5. Leushuis, 074772489. Op dit adres kunt u gedurende het gehele seizoen,
na afspraak, terecht voor larven van de lijnen Celie en 03.
Deurn ingen: Wilthuisstraat 51, dhr. G. Lutke Veldhuis, 074772514. Na het maken van een afspraak kunt u hier het hele
seizoen larven halen van de lijnen 03 en Celie.
Old enzaal: Hulstlaan 9, dhr. J. O lde Dubbe link, 05410-15228.
Gedurende het hele seizoen kunt u hier, na afspraak, larven
halen van de lijn Celie.
Glanerbrug: J .C. de Rijpstraat 1, dhr. R. Waa ijer, 053-612416.
Hier zijn larven beschikbaar van de lijnen Celie en Hoffman
(a ileen op afspraak).
Ee lde : Noordel ijke bijenmarkt, Elema College.
Op deze markt is dhr. J. Kruit aanwezig met larven van de
Carnicalijn 07. Tel. J. Kruit 05995-1471.
Zaterdag 17 juni 10.00-12.00 uur
O p d e vol gende adressen kunt u, voorzover me n thui s is,
(mi telefonische afspraak) het ge hele seizoen tere cht.
M. Bijnen, Horst (L), 04709-82397. Verschillende Carnicalijnen.
J. Kruit, Ter Apel (Gr.), 05995-147 1. Carnicalijn 07.
J. Duijvetter, Arum (Fr.), 05176-42004. Carnica.
J. Trip, Erichem (bij Tiel), 03447-2689 Verschillende
Carnicalijnen.
R. Kakes, Lemmer (Fr.), 05146-2066. Carnical ijn 03.

Landbevruchtingsstations
Pl aatsingsvoorwaard en
3-Raamskastjes of andere kastjes met breed- of honingkamerformaat zijn niet toegestaan. De kastjes mogen bij aankomst
op het station geen breed bevatten. Zie verder de
voorvvaarden in Bijen 4(2): 41.
Zeals gebruikelijk dienen de bevruchtingskastjes vrij te zijn
van darren. De vlieggaten moeten voorzien zijn van een geponst darreroostertje met een doorgangsruimte van maximaal 5,2 mm (controleren , want vaak zijn ze te nauw!).
Koninginnen die in een kastje huizen met een roostertje moet
u niet met een plaatje merken maar met een stipje, de kleur
hoort dit jaar blauw te zijn. Onder bepaalde voorvvaarden
accepteert het station Lemmer kastjes zonder darreroostertjes. Voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van kleine 1raamskastjes waarvan de zijkanten uit glas bestaan, de z.g.
EWK's. Kastjes waarin darren worden aangetroffen worden
geweigerd, ook al gaat het maar om een dar!
Graag aa ndacht voo r het volg en d e:
Het is belangrijk dat de kastjes een juiste hoeveelheid bijen
bevatten, te kleine volkjes verkommeren, te sterke volkjes
willen nog al eens gaan zwermen. Een Kirchhainer of Apideakastje en een EWK hoort 200 ml bijen te bevatten, in een
kleine EWK (Erlanger) hoort 60 ml bijen. Het is altijd een trieste ervaring als bevruchtingsvolkjes van de honger omkomen.
Volkjes moeten voor drie weken voer meekrijgen. De genoemde kleinere kastjes hebben 500 gram suikerdeeg nodig .
Om roverij tegen te gaan dient het voedsel vrij te zijn van
honing. In de handel is kant en klaar suikerdeeg of bijv.
Apifonda verkrijgbaar. Het staangeld bedraagt !5 per volkje.

Bevruchting sstat ions onder auspicien van de
veren iging Buckfast Belang en Verenigd
Ee msh ave n- Beheerder: J. Heuker, Jonker 10, 9909 CB Spijk,
05969-1545.
Blija- Beheerder: Th. Ebbing, Schutwijk 1, 7916 TI Elim ,
05285-2025
Staatsbos Giete n- Beheerder: R. Jonker, Provincialeweg 8,
9463 TK Gieten , 05926-1499.
Hompe lvoet - Beheerders: C. Boot, Zeeanemoonweg 26,
4325 BZ Renesse, 01116-1681.
A.P. Fonteine, Anjelierenlaan 49, 4382 VD Vlissingen,
01184-19297.
Buckfasttee ltst ation Am ela nd
Beheerders: J. Kienstra, V.d. Stratenweg 8, 9163 HT Nes
(Ameland), 05191-42644.
G. v.d . Velde, V. Loghumstraat 67, 9731 MD
Groningen, 050-421794.

Carnica bevruchtingsstations
Le mmer (Friesland )
Op dit station staan darrenvolken van de Carnicalijn 03. In
1994 waren de gecontroleerde koninginnen allemaal zuiver
bevrucht. Met ingang van dit jaar zijn op dit station
bevruchtingskastjes van het type EWK te huur of te koop
(zonder buitenkast). Vanaf half mei kunnen bevruchtingsvolkjes worden gebracht op dinsdagavond, donderdagavond
en zaterdagmorgen. Graag tevoren een afspraak maken met
een van de beheerders: H. Toben, 05146-2386 of R. Kakes,
05146-2066.
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Regels voor het inzenden van volkjes naar
de Duitse eiland-bevruchtingsstations in 1995
De koninginnen en de bijen moeten uit een bijenvolk genomen worden , dat een varroa-behandeling
heeft ondergaan .
Bijen uit een met Ame rikaans vuilbroed besmet
gebied mogen niet verstuurd worden . Een verklaring van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en
Vlees (RW), moet daarom bij iedere zending ingesloten worden. Zendingen zo nder deze gezondheidsverklaring worden per omgaande op kosten
van de afzender teruggezonden . Elke inzender moet
aangeven bij welke vereniging hij aangesloten is.
Aile koninginnen moeten met de kleur van het jaar
gemerkt zijn . Zendingen waarbij ook maar een dar
aanwezig is, worden op kosten van de afzender plus
de kosten van het bevruchtingsstation teruggezonden .
Het bevruchtingsgeld bedraagd DM 7 per koningin .
Zendingen zijn aileen mogelijk in EWK's (1 / 3
normaalmaat) . Voor het transport van de EWK's
dient men de hiervoor bestemde transportkasten te
gebruiken . EWK's en transsportkasten moeten van
naam en adres voorzien zijn .
(Zie voor uitvoerige toelichting Bijen 3(5): 14~ -1 47
(1994).

Gezondheidsverklaring
Een gezondheidsverklaring van de RW kan men aanvragen
bij het kringkantoor waar men woonachtig is. De kosten
bed rag en f 10,-. Op deze verklaring komt te staan dat binnen
het betreffende gebied de voorafgaande dertig dagen geen
AVB is geconst ateerd.

Adressen
Wang erooge
Carnica Troiseck, lijn Celie
O peningstijden van 1 juni t/m 31 juli 1995. EWK's worden
aileen dinsdags en woensdags aangenomen.
Verzendadres: Belegstelle fUr Bienenkiiniginnen
CharlottenstraBe 56
26486 Wangerooge
Expresvracht, Bundesbahnstation, 26486 Wangerooge
mw. W. Richter, 00-49-4422-1057 .
Spiekeroog
Carn ica Troiseck, lijn Hoffmann
Openin gst ijd en va n 1 j uni t/m 31 juli 1995. EWK's wo rden
dagelij ks aangenomen .
Verzendadres: Belegst elle fur Bienenkiiniginnen
26474 Spiekeroog, lnsel.
De heer A. Prill, 00-49-4976-619 (18.00-19.00 uur).

Langeroog
Carnica Peschetz
Openingstijden van 1 juni t/m 31 juli 1995 . EWK's worden
ai leen dinsdags aangenomen .
Verzendadres : lnselbelegstelle Langeroog
Herrenhausdunen
26465 Langeroog
Bahnstation Langeroog
de heer G. Flindt, 00-49-445 1-3 167 .
Norderney
Carnica Troiseck, lij n 1075 en??
Openingstijden van 31 mei t/m 2 augustus 1995 . EWK' s
worden ail een woensdags aan genomen.
Verzendadres: Belegstell e fur Bienenkiiniginnen
26548 Norderney
Bahnstation
de heer W. Bruchert, 00-49-493 1-5633.
Just
Carnica Sklen ar 47/ 19/ 48
Openingstijden van 30 mei tim 26 juli 1995. EWK's worden
aileen dinsdags en woe nsdags aangenomen.
Verzendadres: Belegstell e fur Bienenkiin iginnen
Hafen Just
26571 Just.
Voor verdere informatie: R. Waaijer, 053-61241 6.

De richtlijnen die door de Bedrijfsraad
voor de bijenhouderij zijn gepubliceerd in Bijen
4(2): 39-41 , hebben tot doe I het terugdringen van
de besmetting van bijen met Amerikaans
vuilbroed (AVB).
lmkers en groepen die in deze rubriek larven
beschikbaar stellen , zullen zich houden aan de
richtlijnen van de Bedrijfsraad voor de
Bijenhouderij.
De verantwoordelijkheid van deze imkers cq.
groepen geldt aileen voor die maatregelen die ze
zelf kunnen nemen.
De controle van teeltvolken op de aanwezigheid
van Amerikaans vuilbroed zal worden uitgevoerd
volgens aanwijzingen van de Bedrijfsraad .
Over het algemeen zal voor de larven een
vergoeding worden gevraagd.

Opmerking van de redactie:
De Bedrijfsraad raadt voorlopig het bezoeken van
buitenlandse bevrucht ing sst ations af.
Zi e Bijen 4(2): 39-41 (1995).
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