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(Foto Arjen Neve, Leiden)
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Van de redactie
In de redactieverga dering van december hebben we afscheid
genomen van Wim Wieleman . Diezelfde avond konden wij
kennismaken met zijn opvolger, de heer R. Mo lenaar. Wim ,
het was een betrekkelijk korte tijd, maar fijn samen te werken
met jou. Bedankt voor a lies wat je voor de redactie hebt
gedaan, het gaat je goed .
Bij deze wil ik nog eens wijzen op de inleverdatum van kopij.
Uiterlijk zes weken voor (gewenste) plaatsing moet uw
verhaa l bij de redactie b innen zijn. AI dit soort info staat
overigens maandelijks in de colofon vermeld, niet helemaal
voor niets . 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid ,' staat voor
de deur. Daar hebben Harry en Ab niet op ku nnen wachten.
Zij hopen dat hun briefwisseling, in januari gestart, bij u in de
smaak va lt. In dit nummer, naast de gebruikelijke rubrieken ,
onder andere aandacht voor 'jeugdimkeren'. Bestuu rde rs
zouden hieruit misschien wat ideeen op kunnen doen .
Eindelijk komt nu het al eerder aangekondigde 'aardmagnetisme' wei aan bod en zijn er nog meer uitstapjes gemaakt.
Cryptisch? AI lezend in deze Bijen komt u daar wei uit .
Ab Kuypers
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STUDIEDAG LLTB

Moeilijk kiezen uit de vele
interessante onderwerpen
Martin Schyn s

Ambrosiushoeve

'lmkeren 1996, Selectie en Zorg ', het them a van de
tweede studiedag van de LLTB, gehouden in het
Zuid-Limburgse Elsloo. Ook dit jaar weer een zeer
geslaagde dag . De vele bezoekers zorgden voor
voile zalen tijdens de interessant e lezingen . Ook
werd er een honingkeuring georganiseerd en
tussendoor tijd voor koffie, vlaai en een lunch met

De tweede lezing door Drs A. de Ruijter had als
onderwerp 'Onderzoek op de Ambrosiushoeve' .
Duidelijk werd uitgelegd wat voor onderzoek gedaan
wordt en wat de Ambrosiushoeve nog meer voor de
imkers doet. De volgende onderwerpen kwamen zoal
aan bod:

warme hap. In het voile p rogramma was er nog de
gelegenheid om de informatiesta nds te bekijken en
om het Kasteelpark of het Streek museum te be-

• Onderzoek naar verschillen tussen redcelmoeren en
zwermceiA'loeren (er wordt gewerkt met het Iaten
inlopen van verschillende redcelmoeren). Het

zo eken . De organisatie was in handen van de Reg io
Zuid , die zelfs voor de dames een alternatief programma had bedacht. In twee zalen werden in drie
sessies lezingen gehouden . Er moest gekozen worden . Daar het ailemaal inte ressante onderwerpen
waren was dat soms moeilij k.

onderzoek loopt nog. Na drie seizoenen zijn er nog
geen duidelijke verschillen in prestaties van de
volken meetbaar.
• Het arboretum en de drachtplantentuin (open
tijdens kantooruren en rondle idingen na afspraak).
• Experimenten met ' natuurlijke' paring van dar en
moer in een kooi .
• Kunstmatige kweekmethode voor Osmia rufa (rode
metse lbij). voor gebruik in zaadteelt. Tevens
onderzoek naar kweekmethoden voor hommels.
• Nieuwe darrenraatmethode waarmee 95% van de
varroamijten wordt gevangen. Een handleiding
hiervoor is te koop bij de Ambrosiushoeve .
• Mierenzuur voor behandeling tegen va rroamijten is
in Nederland nog steeds verboden.
• Onderzoek naar Acarap is mijtziekte en diagnostiseren van bijenziekten in het algemeen.
• Tot nu toe zijn 26 haarden van Amerikaans Vuilbroed
(AVB) in Nederland ontdekt. Meesta l was er sprake
van besmetting met buitenlands materiaal. Vijftig
onderzochte monsters van dit jaar hadden een
gunstige uitslag : allemaal negatief. In Duitsland is
12% besmet! Voorzichtigheid blijft dus geboden!
Belangrijk is geen materiaal en gereedschap uit t e
wisselen. Ook belangrijk is het een goede administratie bij te houden vooral als er gereisd wordt: welke
volken hebben in welke periode waar gestaan?
Tevens kwam aan de orde of er eens gedacht moet
worden aan een ander vergoedingssysteem bij vernietigde volken met AVB . Een systeem dat de imker
stimuleert geen risico's te nemen inzake AVB. En
waarbij de mogelijke gedachte: 'ik krijg toch een
volled ige vergoeding' imkers niet Ianger tot enig
gemakzucht verleidt.
• Nosema-infecties bij hommels. Er is wei Nosema

Methode Pfefferle
Een vo ile 'k leine zaal ' bij de lezi ng van
M.J. van lersel over lmkeren met de methode Pfefferle
contra de Aa lstermethode. Zander deze te propageren maar wei met de nodige bewondering werd de
'turbo' methode van deze Duitse imker uitgelegd en
vergeleken met de Aalstermethode. De methode
Pfefferle is erop gericht om onder andere door zware
selectie en verenigen enorm sterke volken te krijgen
voor de honingproductie. Enkele opvallende kenmerken van de methode Pfefferle :
• Pfefferle werkt met Carnica volken.
• de methode is gericht op het binnenhalen van
voora l woudhoning .
• ingewinterd wordt met ongeveer 20 kg suiker op
stuifmee lramen : stimulatie van de voorjaarsontwikkeling door openkrabben voer en tussenhangen
van kunstraat.
• alles is erop gericht de productievolken sterk te
houden. Deze staa n op minimaal vier bakken (ramen
± 20 x 40 em) en worden iedere 3-4 weken
geslingerd.
• zwa re selectie op goed leggende en zwermtrage
moeren.
• aan het eind van het seizoen zijn van de 100 productievolken na selectie en verenigen , nog ca . 50 over.
Ter vervanging hiervan wordt ieder jaar veel aandacht besteed aan het kwek en va n nieuwe volken.

maandblad voor imkers fe bruari 1997

35

STUDIEDAG LLTB
geconstateerd bij hommels . Deze was van een
bijzondere stam en niet op bijen overdraagbaar.
• Onderzoek naar verminderd orientatievermogen van
honingbijen onder glas. Ultraviolet Iicht wordt door
glas tegengehouden . Door UV-arm Iicht in kassen
kunnen bijen hun orientatievermogen verliezen . Dit
verschijnsel treedt vooral tijdens de eerste twee
weken na het plaatsen op . Het aanbrengen van gele
en blauwe strepen op de paden kan meewerken dit
euvel te verhelpen .
• Onderzoek naar bestuivingsresultaten en kiemkracht
van diepgevroren appelstuifmeel en het uittesten
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van borstels op het vlieggat om de vliegbijen te
bepoederen met stuifmeel, dit met het doel
bestuiving te bewerkstelligen .
• Ambrosiushoeve maakt zich sterk voor een
internationa le standaard om de giftigheid van
bestrijdingsmiddelen voor bijen en hommels aan te
tonen .
Tussen de regels door merkte ik dat de Ambrosiushoeve internationaal gezien hoog staat aangeschreven
en daar mag imkerend Nederland best trots op zijn! Er
zit veel kennis en ervaring op de Ambrosiushoeve. We
moeten niet bang zijn om daar gebruik van te maken
door er met vragen aan te kloppen.

Biologisch imkeren
'De biologische imkermethode' als onderwerp van
de bevlogen voordracht van Th. de Ronde . De uiteengezette methode komt erop neer dat de imker de
bijenvolken zoveel mogelijk met rust moet Iaten want
aile ingrepen veroorzaken min of meer stress:
temperatuurschommelingen, stank, verstoorde
vochtigheidsgraad . Het is juist de bedoeling om de
harmonie en de natuurlijke hygiene in het bijenvolk te
handhaven .
Uitgangspunten:
Gebruik streekeigen bijenras. Bijenvriendelijk
imkeren, dus doen wat de bijen willen. Niet
drijfvoeren maar wei bijvoeren in drachtarme tijden.
Gebruik aileen moeren uit zwermcellen.
• Voorjaarscontro/e: Bodem schoonmaken en aile niet
bezette ramen uitnemen en vervangen door
ontsmette ramen. lndien noodzakelijk kleine volken
verenigen en hier niet van verder kweken. Streven
om aan het einde van de wilgendracht volken te
hebben die zes tot acht ramen broed hebben.
• Periode tot de zwermtijd: Zorg voor dracht. Ruimte
geven . Geen moerrooster gebruiken om
broedaanzet niet te belemmeren. Honingkamer pas
plaatsen als er echt dracht is.
maandb lad voor imkers februari 1997

• De zwermtijd: Maak aileen flinke vegers van de
beste volken . Maak volken pas moerloos als er
belegde doppen zijn . Breek na het afkomen van de
voorzwerm of bij het maken van de veger altijd de
aanwezige gesloten doppen . Altijd doppen Iaten
staan met larven van minimaal twee dagen oud .
Doppen breken bij minimaal een kwaker. Jongemoersvolken minimaal 4 weken met rust Iaten.
• De veger. Deze moet zo groat zijn dat de veger
onder normale omstandigheden na 4-6 weken een
broedkamer nodig heeft. Ruim voeren . Aileen indien
noodzakelijk Iaten afvliegen of broed afnemen .
Vroegtijdig inwinteren. lnwinteren : meteen voeren
(drie delen suiker op twee delen water) na oogsten
zomerhoning; begin september moet het inwinteren
klaar zijn.
• Profy/actie en therapie: Voor Nosema: stuifmeeldracht, vroeg inwinteren, schone raat/ kunstraat,
hygienisch werken. Voor varroamijt: gebruik biotechnische methode of milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden, begin hiermee kart na de zomeroogst en
houd rekening met het zogenaamde concentratieeffect van mijten in een inkrimpend volk.
Aan het einde van de speech was ik tot de
overtuiging gekomen dat wij imkers veel kunnen leren
van dit soort verhalen , ook al is men helemaal niet van
plan om biologisch te gaan imkeren . Nadenken over
wat voor invloed het menselijk ingrijpen op een bijenvolk heeft geldt voor iedere imker.

Overlarfproject
Het onderwerp 'Moeren kweken met het overlarfproject' is niet voor niets gekozen maar speciaal
uitgezocht omdat men in Limburg momenteel bezig is
met het opstarten van een dergelijk overlarfproject.
Aan de hand van een samenvatting die ik later kreeg
geef ik kort weer waar de lezing van Alex Bouters
over ging.
De Selectie Werkgroep (SW) van de Koninklijke
Vlaamse lmkers Bond probeerde allanger de kwaliteit
van de bijenstand in Vlaanderen te verbeteren door
het gebruik van teeltmateriaal van bestaande
koninginnentelers te stimuleren . Eigenlijk zonder veel
succes. Toen vijf jaar geleden het Overlarfproject
gestart werd gingen veel imkers hier gebruik van
maken. De gang van zaken in Belgie is als volgt.
In het aprilnummer van het Vlaamse maandblad
worden twee overlarfdagen aangekondigd. Ge·l·nteresseerde imkers kunnen het door hun gewenste aantal
larven bestellen en krijgen dan een folde r met inlich tingen en richtlijnen opgestuurd . Via deze folder weet
de imker wat hij vooraf, op zijn eigen stand, aan zijn
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pleegvolk moet doen. De imker kan op de afgesproken dag de larfjes afhalen. De overlarver heeft het zo
gepland dat die larfjes op dat moment een dag in
koninginnegelei zwemmen . Onder deze omstandigheden kunnen ze vervoerd worden . Daarna kan de
imker de larfjes volgens de richtlijnen uit de folder in
zijn pleegvolken invoeren. Het grote voordeel van dit
project is dat de imker niet zelf hoeft over te larven.
Dit wordt overgelaten aan een geselecteerd aantal
overlarvers die over raszuiver materiaal beschikken .

Amerikaans vuilbroed (AVB)
Dr. Job van Praagh hield een voordracht over AVB
en de wijze van saneren van aangetaste volken in
Europa. Allerlei verschillende man ieren van regels en
gebruiken kwamen aan bod in deze uitvoerige lezing .
Zeker met het oog op besmettingsgevaar vanuit
omringende Ianden een erg belangrijk onderwerp
voor de Nederlandse imkers.

Koning innenteelt
Selectie en noodzaak van koninginnenteelt was de
titel van het betoog van Prof. Frans Jacobs van de
Universiteit van Gent. Een bijenpopulatie is niet een
bijenvolk maar een groot aantal bijenvolken dat een
voortplantingsgemeenschap vormt. Binnen deze
voortplantingsgemeenschap komt een groot aantal
genetische verschillen voor. Dit wordt genetische
variatie genoemd.
Normaal gesproken worden de genetische eigenschappen van een bijenpopulatie be·l·nvloed door
natuurlijke selectie en door het optreden van mutaties . lmkers zorgen er meestal voor dat de verandering van het genetische materiaal zich niet door
middel van natuurlijke selectie aanpast aan de
omgevingsfactoren maar op een geheel andere,
meestal chaotische, manier. Genetisch materiaal wordt
bijvoorbeeld op onnatuurlijke wijze vermengd door de
import en export van genetisch vreemd materiaal
(bijenvolken, kon inginnen of sperma). Dit soort
invloeden hebben een enorme invloed op de
genetische samenstelling van bijenpopulaties.
W il men op een effectieve manier selecteren op
bepaalde eigenschappen dan moet men met de
volgende zaken rekening houden :
- zorg ervoor dat de eigenschap meetbaar is, dit
betekent dat de 'omgevingsfactoren ' voor ieder
bijenvolk gelijk moeten zijn .
- een statistisch verantwoorde selectie kan aileen
plaatsvinden in een groot aantal bijenvo/ken . Zorg
voor een populatie van min imaal honderd volken,
anders gaan andere belangrijke genetische

eigenschappen waarschijnlijk verloren .
- maak gebru ik van controleerbare bevruchting
(bijvoorbeeld kunstmatige inseminatie) en
koninginnenteelt.

Honingkeuring
Aan het eind van de middag werd de uitslag van
de honingkeuring bekendgemaakt door de
scheidende voorzitter van de lmkersbond van de LLTB,
dhr J . Ca ris. De kwaliteit van de ingezonden honing
was erg hoog . Veel van de inzenders mogen dan ook
trots zijn op het hoge cijfer dat ze voor hun honing
gekregen hebben. Ook dit jaa: weer konden de
bezoekers terugkijken op een geslaagde studiedag en
met een voldaan gevoel huiswaarts keren .
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Studiedag BD lmkers 15 maart
Thema: Praktisch imkeren vanuit het wezen van de
bij op Biologisch-Dynamische grondslag .
Prog ramma
1e lezing, Albert Muller: 'Verspreid over heel
Europa zien we nieuwe impulsen rondom het
behandelen van bijenvolken. Kunnen wij hier
misschien ons voordeel mee doen? Terugblik op de
in augustus 1996 in Dornach gehouden 'lnsekten,
Bienen, Tagung.

2e Lezing, Wim van Grasstek: 'De bijen in de oorspronkelijke staat, hoe ver staan we hier tegenwoordig vanaf. Het zal in deze lezing duidelijk worden dat er ondersteunende methoden, zijn die een
andere dan de huidige weg aangeven.
Voor het middagprogramma zijn stands ingericht
die betrekking hebben op het versterken en de
vitaliteit van het bijenvolk zoals: nieuwe kasttypen
(strokasten), korven met uitneembare raat, toplatten
voor ramen zonder kunstraat. Rondom deze stands
zullen er gespreksgroepen over de verschillende
thema's zijn.
Dit alles op 15 maart 1997 in de Kraaybeekzaal
nabij Kraaybekerhof, Diederichslaan 25 te
Driebergen, aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur.
Dagprogramma incl. koffie/thee f 35,-,
dagprogramma incl. lunch f 42,50. Voor de lunch
dient u tijdig te reserveren v66r 6 maart door
overmaking van het be drag op postgiro 17 .64.97 6
t.n.v. St. Centrum Metamorphose te Heiloo.
lnlichtingen en een volledig programma op te
vragen bij Wim van Grasstek, 0317-317180.
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M . J . van lersel

Kunstraat
Op de beginnerscursus leert elke nieuwe imker dat

bijenteelt tijdschrift, wordt reeds reclame gemaakt

het ra t enbestand van de volken regelmatig

voor kunstraat, vervaardigd van was die arm is aan

vernieuwd behoort te worden . Oude raten moeten
vervangen worden en dat begint meestal met een
vel kunstraat.

insecticiden . Er is een analyserapport beschikbaar.
Deze kunstraat is 3 DM per ki lo duurder. Het was een
Duitse imker opgevallen dat stoffen afkomstig uit

Kwaliteit va n ku nst raat

peri zine en apistan, niet in dat rapport vermeld
werden . Bij een controle-onderzoek bleken deze stof-

We kennen kunstraat in twee kwal iteiten : gewalst en
gegoten. Het versch il ontstaat tijdens het produktie-

fen , coumaphos en fluvalinaat , in ruime mate aanwezig
te zijn in de zogenaamde insecticiden-arme was.

proces. Bij gewa lste kunstraat wordt eerst een dunne
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wasplaat gemaakt die vervolgens door twee walsen
gevoerd wordt waarbij de ce lbodems eri n geperst
worden . Gewalste kunstraat is dun en buigzaam ,
handig als je er waskaarsen van wilt rollen. Bij gegoten
kunstraat wordt de vloeiba re was tussen twee draaiende walsen gegoten en komt er als een grate lange
reep kunstraat uit. Gegot en kunstraat bevat veel kleine

lnzetten van kunstraat
Er zijn raampjes met zaagsnee die horizontaa l bedraad
worden en raampjes zonder zaagsnee die verticaal
bedraad worden . De gaatjes waar de draad doorheen
gaat worden wei of niet voorzien van een oogje. Er is
vertind en roestvrij staal raampjesdraad . De kunstraat
kan boven of onder tegen de lat gezet worden . AI

luchtbelletjes en heeft zo als het ware een spons-

deze methoden hebben hun eigen voor- en

achtige structuur. De wasp laat is daardoor niet buigzaam en voora l bij lage temperaturen zeer kwetsbaar.

tegenstanders. Dat kunstraat inzetten een nauwkeurig
werkje is, staat wei vast. Slordigheden wreken zich
later a is de bijen gaan uitbouwen. Er komt grof werk

Een voordeel van gegoten raat is dat de bijen er beter
op bouwen . Door de lossere structuur van deze raat
kunnen de bijen beter de was van deze dikke plaat af

op ongewenste plaatsen of de bijen bouwen een extra

knagen om er de celwanden mee op te trekken. Er is

strook raat tussen de raampjes . Het werken in de
vo lken met zo weinig mogelijk storing wordt er zeer

onderzoek geweest waa rbij men met behulp van

door bemoeilijkt omdat de raampjes zich er niet meer

gekleurde kunstraat heeft vastgesteld dat de bijen
inderdaad was van de kunstraat gebruiken voor de

gemakkelijk uit Iaten halen. De draad kan pas in het
raampje worden vastgezet vlak voordat de raat

ce lwanden . Er werden grote verschi llen pe r volk vastgesteld. Het onderzoek deed geen uitspraken over

ingesmolten wordt. Men zou in de winter ramen
kunnen klaarmaken, tot en met het bedraden toe.

verschi ll en tussen gegoten en gewa lste raat.

Men hoeft dan in het voorjaar aileen nog kunstraat in
te sme lten. Het probleem is hierbij echter dat zal

De zuiverh eid van de was

blijken dat de draadjes, zo mooi ingezet, er dan krom
en gebogen bij hangen . De spanning is er uit en
insme lten van kunstraat gaat niet meer.De

Het grootste probleem wat bet reft de zuiverheid van
b ijenwas is niet meer de bijmeng ing met goedkopere
wassoorten. De kunstraat die in Nederland verhandeld
wordt, is vrijwe l altijd helemaal van bijenwas. Tegenwoordig wordt de zuiverheid ernstig bedreigd door
de residuen van varroabestrijdingsmiddelen.
Onderzoek naar sporen van best rijdingsm iddelen in
was t onen aan dat de hoeveelheid van ongewenste
stoffen in was toeneemt. Dit is een belangrijke reden
om de honing na het slingeren zorgvuldig te zeven, te
Iaten rij pen en af te schuimen zodat er geen was in de
honing achterblijft. Uit deze opeenhoping van onge wenste stoffen blijkt dat het be langrijk is te zoeken
naar midde len om deze mijt zonder ongewenste
chemische stoffen te bestrijden. In de ADI Z, een Duits
maandblad voor imkers februari 1997

draadspanner biedt dan nog uitkomst omdat de extra
ruimte met een karteling van de draad weer
weggenomen wordt, maar dat was niet het doel van
deze voorbereiding.
De keuze voor roestvrij of vertind draad heeft vaak te
maken met de wijze van opruimen van de raat als hij
te oud geworden is. Wie het liefst de raten uitsnijdt en
vervolgens omsmelt, zal een voorkeur hebben voor
vertind draad . Het RVS-draad laat zich moeilijk
doorsnijden . Sommige imkers preferen het om de
oude raampjes in zijn geheel in de zonnewassmelter te
leggen of in kokend water te stoppen . Raampjes met
RVS-draad zijn hiervoor heel geschikt, want met de

IMKERPRAKTIJKEN
draadspanner zijn ze zo weer geschikt om opnieuw
van kunstraat voorzien te worden. Het grote nadeel
van complete raten uitsmelten is dat de opzittende
propol is samen met de was smelt. De was krijgt dan
een grauwe kleur en het smeltpunt komt wat lager te
liggen.
Bijen hebben een hekel aan metalen en bekleden
deze steeds met een laagje propolis, waardoor de
bijenruimte in het gedrang komt. Raampjes hebben
veel plaatsen waar dit gebeurt. De draad boven en
onder op het raam, de oogjes waar de draad
doorheen glijdt en de plaats waar het einde van de
draad wordt vastgezet. Het loont de moeite deze
plaatsen even te verzinken in het hout. De door de
bijen aangebrachte propolis laat dan de bijenruimte
intact.
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Het bewaren van raampjes met kunstraat erin
Als de kunstraat eenmaal in het raam gezet is, komen
de verschillen tussen beide soorten kunstraat duidelijk
aan het Iicht. Gewalste kunstraat heeft als voordeel
dat het goedkoper is, want er gaan vaak 3 4 vellen
meer in een kilo en het is sterker. Geen verlies door
breken . Gegoten kunstraat kan langere tijd ingeraamd
en wei buiten de bijenkast bewaard blijven. Het is ook
niet zo ' n probleem als de bijen onverhoopt de
ingehangen kunstraat niet meteen uitbouwen. De raat

a

blijft wei in vorm . Van raampjes met gewalste
kunstraat die al een tijd van te voren wordt klaar
gemaakt, gaat de kunstraat krommen en bollen . En
wat doet de imker dan met die raten? Hij geeft ze
toch maar aan zijn bijen want hij heeft geen tijd om het
werk opnieuw te doen. Twee weken later vertonen aile
vers-uitgebouwde ramen dezelfde kromming. Beter is
het de raat kort tevoren in te zetten, maar niet iedereen heeft daar op het goede moment tijd voor.
De heer A. Hendriks uit Duiven stuurde ons daarvoor
een waardevolle tip. Hij snijdt piepschuim van 2 em
dik in dezelfde maat als het vel kunstraat en legt dit
tussen klaargemaakte raampjes. Een postelastiek er
omheen en het geheel kan bewaard worden tot de
tijd dat ze de bijenkast in kunnen . De vellen kunstraat
zitten er dan nog keurig recht in . De foto laat tien op
deze wijze verpakte raten zien.
Het tempex kan op de volgende wijze haarscherp op
maat gesneden worden. Span een stukje roestvrij
raampjesdraad over het tempex en verbind de
uiteinden met de polen van het insmeltapparaat. De
draad gaat gloeien en laat zich gemakkelijk door het
tempex trekken.

foto: A. Hendriks

Het Iaten uitbouwen van kunstraat
Het best is dat kunstraat meteen met fijn werk wordt
uitgebouwd zodra deze in het volk gehangen wordt.
Daarom moet de imker erop letten dat het volk
gericht is op uitbreiding . Daarvoor zijn een leggende
koningin en dracht nodig . Het vroege voorjaar en de
tijd waarin de jonge moer haar broednest opbouwt
zijn zulke uitbreidingsmomenten. Jonge volken zoals
zwermen en kunstzwermen zijn optimaal in de
stemming om te bouwen . Ze ontstaan meestal in de
tijd dat er dracht is en kunnen dan fantastische
bouwprestaties leveren . Als de dracht niet voldoende
is door slecht weer of omdat de kunstzwerm nog niet
voldoende haalbijen heeft, kan de imker voeren met
suikerwater in de verhouding van twee delen water op
een deel suiker.
Om goed fijn werk te bouwen mag de ontwikkeling
van het volk niet te ver gevorderd zijn. Eind april,
begin mei is dat vaak zo. Ze bouwen dan liever grof
dan fijn werk . Na half augustus begint de ontwikkeling
te stagneren . Een vel kunstraat Iaten ze onaangeroerd
en de raten ernaast bouwen ze tot dikke spekraten
uit. Als de imker eraan twijfelt of de volken nog actief
genoeg zijn om te bouwen, moet hij eerst met
drijfvoeren de opgaande ontwikkeling weer op gang
brengen . Kunstraat die er daarna wordt ingehangen
wordt dan goed uitgebouwd.

Geraadpleegde literatuur
ADIZ 1996(11 ): 31
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Callicarpa (Callicarpa L.)
Opvallende vruchten
Ze zijn echt opvallend die vruchten van de Ca ll icarpastruiken in het najaar. Opva llend door hun kleur, want
op geen andere besdragende struik vinden we zu lk in
het oog vallend violet. Dit najaar droegen de struiken
wei bijzonder veel vruchten, misschien wei een gevolg
van vee l bijenbezoek, want bij kruisbestuiving is de
vruchtvorming pas optimaal.

Familie met weinig bijenplanten
Callicarpa is een geslacht van de IJzerhardfamilie
40 (Verbenaceae). die maar weinig soorten heeft waar
onze bijen op kunnen vliegen. Onder de struikachtigen
aileen een paar cultivars van Cal/icarpa en de
Caryopteris incana Miq .. waarvan u een beschrijving
vindt in Bijenteelt 1990: 293. Bij de kruidachtigen
moeten ze zich tevreden stellen met de inheemse
IJzerhard (Verbena officina/is L.) en een paar gekweekte
soorten voor de tu in, waarbij wei gezegd moet
worden dat ze druk door bijen worden bevlogen.

Uit sub-tropische en tropische gebieden
Caflicarpa L. telt ongeveer 140 soorten, die hun
oorspronkelijke groeiplaatsen hebben liggen in subtropische en tropische gebieden van Amerika, Azie en
Australie. De meeste soorten komen voor in Oost- en
Zuid-Oost-Az ie, met name op de Filippijnen. Van de
ongeveer 40 soorten van het Amerikaanse gebied
komen er maar liefst 30 voor op Cuba. In de zuidelijke
staten van de U.S.A. is de Cal/icarpa americana L.,
daar genoemd French-mulberry, het meest algemeen .
F.C. Pellett schrijft in zijn 'American Honeyp lants'
daarover: 'It is reported as very attractive to the bees,
though probably not common enough in many places
to be the source of surplus honey'.
In cultuur
Verschillende soorten van de Callicarpa zijn in cultuur
gebracht. Heel geschikt voor ons klimaat is de cultivar
Callicarpa bodinieri Lev. var. giraldii R. Een hele mondvol die wetenschappelijke naam. Het is een varieteit
die in het begin van deze eeuw in cultuur is ontstaan
en de personen die daarbij betrokken waren zijn in haar
naam verwerkt. Bodinieri is afgeleid van E.M . Bod inier,
een Fransman die in de vorige eeuw zich in China
naast zijn werkzaamheden als missionaris intens bezig
hield met het verzamelen van honderden planten-
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soorten . G. Giraldi, waarvan de varieteitsnaam is
afgeleid, was een ltaliaanse missionaris, die zich aan
het eind van de vorige eeuw eveneens in China bezig
hield met het ve rzamelen van planten.

Bloemen in bijschermen
De cultivar is een dicht vertakte struik met een hoogte
van ongeveer 1 m. De bladeren zijn elliptisch en staan
tegenover elkaar aan de takken. Langs de rand zijn ze
Iicht getand. Aan de onderkant, die Iichter van kleur is
dan de bovenkant, zijn ze iets behaard .
In juli verschijnen de bloemen. De bloeiwijzen, die de
vorm van een bijscherm hebben, staan in de oksel van
de bladeren aan het eind van de takken. De bloemen
zijn tweeslachtig. Ze hebben een komvormige kelk
met vier lobben. Kelk en bloemsteel zijn met sterharen
bezet. De rood/paarse bloemkroon heeft een buisvormig deel, dat naar boven wijder wordt. De rand is
eveneens afgewerkt met vier lobben . Op de scheiding
daarvan staan de meeldraden . Ze zijn onderaan met
de bloemkroon verbonden en steken de helmknoppen
ver buiten de bloemopening. Ook de stamper reikt
ver buiten de bloem . Het nectarium ligt op het vruchtbeginsel. De vrijgekomen nectar wordt vastgehouden
en beschermd door een dichte beharing.

Vermeerdering
In de herfst tooien de struiken zich met roodviolet
gekleurde steenvruchten. Aan de schoonheid van de
vruchten van de diverse soorten heeft het geslacht zijn
naam te danken. Cal/icarpa is afgeleid van het Griekse
callas = mooi, en carpos = vrucht. In een vrucht
komen in het algemeen 2-3 pitten tot ontwikkeling .
De struiken Iaten zich gemakkelijk vermeerderen door
zowel zomerstek als winterstek. Het kan ook gebeuren
door afleggers te maken. Om goede planten te
verkrijgen moeten scheuten en zijscheuten regelmatig
worden getopt. Het verdiend aanbeveling de struiken
in het vroege voorjaar terug te snoeien.

Literatuur
Moldenke, H.N. (1936). A monograph of the genus Ca//icarpa
as it occurs in America and in cultivation. Fedde
Repertorium 39: 288-317; en 40 : 38-131 .
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Ca/licarpa bodinieri Lev. var. g iraldii R.
A tak met b laderen en bloeiwijzen; B bloem knop; C bloem; D helmkn op; E stuifmeelko rrel: 1 p o lair, 2 equ at oriaal;
F stamper; G vruchten ; H p it.
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Dansen ze of dansen ze niet?
In juni verscheen een artikel in 'Bee Culture ' over de
onderzoeken van Von Frisch . Daarin werd gesteld dat
Von Frisch nooit een haalbij helemaal had gevolgd van
d e kast naar de voederplaats. Dus kon hij ook niet
zeggen wel ke weg was genomen .
De voede rp laats wordt altijd benaderd door een zigzag vlucht tegen de wind in, tenm inste zover de waarnemer dat kan volgen . Dit wijst erop dat de bijen
aanget rokken worden door de geur van het voedsel.
Trouwens, dat had Von Frisch al in de twintiger jaren
besch reven en hij concludeerde toen dat de bijen het
voedsel op de geur vonden. Pas in de veertiger en
42 vijftiger jaren ontwikkelde hij zijn danstheorie. Wat
natuu rl ijk een idiote theorie is, volgens de schrijver,
wan t daar moeten de bijen voor kunnen rekenen om
de j uist e plaats te vinden. En rekenen kan geen enkel
insekt. Dus wordt de imkers al jaren een rad voor de
ogen gedraaid, en zelfs de meeste bijendeskundigen
trappen erin. Nee, de bijen vinden echt hun voedsel
ai leen op de geur!
Nu, dat artikel gaf natuurlijk veel ingezonden stukken .
Volgens een briefschrijver had niet aileen Von Frisch
proeven gedaan, ook anderen. Zij trokken dezelfde
con cl usies en werkten de theorie nog verder uit.
Natu urlijk gebruiken de bijen ook de geur van de
voedselbron, maar dat is niet de enige informatie om
het voedsel te vinden. Een robot-bij die een dans
im iteert, laat de halers naar de voedselbron vliegen ,
ook zonder geur. Een dansende bij waarvan de
enkelvoudige ogen waren afgedekt gaf de verkeerde
informat ie en de bijen vonden de voedselbron niet.
Trouwens, bijen krijgen door de dans informatie over
de richting en de afstand , zonder dat ze daar voor
hoeven t e rekenen op een menselijke manier, dat
gereken zit meer in hun ' instinct' . Hun raten bouwen
ze ook niet volgens een bouwtekening die eerst door
hen is berekend. Toch is de raat een pracht ig
voorbeeld van meetkunde, dat onze wiskund igen hee l
wat hoofdbrekens heeft gekost.
In een tweede ingezonden brief vertelt de schrijver dat
hij een boek was tegengekomen uit 1739 door Abbe
Bougeant, getiteld: 'Een phi losofisch vermaak over de
taal der dieren' . Hierin wordt al verondersteld dat vooral socia le insekten een vorm van communicatie kennen!
De abbe kreeg het door dit boek aan de stok met de
Kerk en moest zij n boek intrekken . Want de Kerk kon
het niet gedogen dat dieren een taal hadden, want
dat hield in dat ze ook een ziel hadden!
maan dblad voor imkers fe bruari 1997

Verder volgens deze briefschrijver is 'taal ' natuurlijk
niet aileen spraak. Je hebt geen ' hogere psychische
krachten ' nodig om deze taa l te interpreteren.
Trouwens, om een bepaalde geur te herkennen moet
je ook een zeer ingewikkelde procedure volgen , veel
ingewikkelder dan beweging en geluid van de bijendans. De conclusie is,dat de bijentaal in de dans bestaat. Het stelt een volk in staat om na het zoeken en
vinden van een voedselbron dit aan de andere over te
brengen, ook al is de dracht mijlen ver. En dat geeft
een bijenvolk een groot economisch voordeel.
Ook op deze brieven kwam weer een antwoord dat
de briefschrijvers betichtte van een 'geloof' in de
bijendans, zonder te kijken naar de vele tegenargu menten . Nee, ai leen de windrichting was belangrijk,
want de wind neemt de geur van de drachtplant mee.

Een imker in Engeland had ook het eerste artikel
gelezen , en vroeg zich af, waarvoor de bijen dan wei
dansen . Gewoon voor hun plezier? Natuurl ijk speelt
ook geur een belangrijke rol voor de zoekbijen om
een nieuwe dracht te vinden. Maar aileen geur is niet
genoeg . Deze imker had dertig tot vijftig meter van
zijn stand een voedselbron gezet op het vl iegpad van
de bijen . Maar helaas, na een half uur zat er nog geen
bij , terwijl ze er overheen vlogen en dus ook de geur
moesten waarnemen. Dus nam hij een takje besmeerd
met honing en vervoerde zo een vliegbij van de kast
naar de voedselbron . Nadat deze bij teruggevlogen
was, zaten binnen de minuut wei vijf of zes bijen uit
d it volk op de voedselbron. Even daarna zaten er
tiental len . Wat was er gebeurd? Had de eerste bij aan
zijn maatjes verteld dat ze gauw naar buiten moesten
gaan en diep snuiven om deze voedselbron te vinden?
Rondneuzen is de betere term voor dit gezoek. Nee,
de schrijver gaat toch maar mee met de bijentaal van
Von Frisch .
Bee Culture 1996(6, 8 en 10), British Bee Journal 1996, (10)
en Amer ican Bee Jou rna l 1996(10).
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De laatste wintermaand
Februari, wat wordt het. De uitloop van een strenge
winter of het begin van een vroeg voorjaar? Alles is
mogelijk . Zeker is dat we bezig zijn met de kortste
maand van het jaar en dat de zon dagelijks iets verder
boven de kim uitstijgt. Voor imkers kan het allemaal
niet snel genoeg gaan . Natuurlijk ze zijn leuk, de diaavonden, spreekbeurten en wat er al niet meer wordt
georganiseerd door de bijenvereniging, maar in deze
tijd van het jaar gaat het gesprek van imkers over

van Bob Noel is gebleken dat vluchtige alien in
suikerwater, voerdeeg en samen met andere stoffen
uitgesmeerd op strips plexiglas, die vervolgens in de
vliegspleet werden geplaatst, de varroabesmetting in
bijenvolken sterk vermindert.
Pepermunto/ie, 0,5-1 cc per 1,1 liter suikerwater
(verhouding 1:1), liet het beste resultaat zien bij
voeren van juli tot oktober aan het vlieggat.
Suikerdeeg met 4,8 cc wintergroenolie was zeer

sneeuwklokjes, bijna in bloei, en bottende wilgekatjes.
Wat lijken we toch op bijen, hunkerend naar het
voorjaar. Bij kou duiken we nog wat dieper in onze jas
om de warmte beter vast te houden . Ook hierin
onderscheiden we ons niet van de bijen die bij
toenemende kou dichter op elkaar kruipen om het
oppervlak van hun lichaam te verkleinen. Ze kunnen
het allemaal best aan, vooral de grote volken, maar
vanaf nu kost het meer inspanning door het aanwezige broed en dat brengt zorgen met zich mee.
Voor onze bijen houden die zorgen in dat er meer
warmte moet worden geproduceerd . Die extra
warmte komt niet zo maar aanwaaien . Het betekent
aile hens aan dek, verhoogde voedselopname en
verbranding daarvan door spierbewegingen. Het
broed heeft een temperatuur nodig van om en nabij
de 36°C en daarvoor moet een klein volk relatief meer
inspanning leveren dan een groot volk. Met andere
woorden, 'de kleintjes slijten sneller' en daarover
maken imkers zich weer zorgen . Terecht of niet, maar
het is ons met de paplepel ingegeven, lees er de
bijenliteratuur maar op na . Hoe verder we in het jaar
komen hoe meer pogingen om ons plezier onderuit te
halen door een veelvoud van uitspraken met vermanende vingertjes. 'Het kan nu wei goed gaan met je
bijen, maar pas op!' en dan volgt er weer een opsomming wat er allemaal fout kan gaan. Natuurlijk kan
er van alles mis gaan, ook deze maand (zie 'Van imker
tot imker' 1996(3): 74-75). Voor de een is het een
partie 'doemdenken ' voor de ander de spanningsboog tussen imker en imme en wie zou dat willen
missen?

effectief bij toepassing in november tot april.
De plexistrips met een mengsel van stoffen, gaven de
beste resultaten tijdens de voorjaarsontwikkeling.

Krijgt de varroamijt het benauwd?
Wat wij wei kunnen missen is de varroamijt. Zo ook
Robert Noel die op zijn manier ten strijde en ... de
aandacht trok. Hij kreeg steun van een team onderzoekers verbonden aan de Universiteit van WestVirginia en dit zijn hun bevindingen . 'Uit onderzoek
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In a/ deze gevallen van effectieve varroabestrijding
werden de vluchtige olien tot in het broednest
vervoerd. Uit vergelijkend onderzoek blijkt dit een
voorwaarde te zijn, hetgeen niet genoeg kan worden
benadrukt.
In april werd dit bereikt door voerdeeg op een
moerrooster te leggen direct boven de tros. Het
voedsel werd opgenomen, kwam in de voedselketen
terecht en had een sterke mijtuitval tot gevolg. Later
in het jaar werd het voerdeeg op een rooster gelegd
boven op een honingkamer. De bijen negeerden het
en bij inspectie van het darrenbroed bleek een
varroabesmetting van 25%.
Het via het vlieggat aangeboden voedsel wordt zowel
door huis- als haalbijen opgenomen en komt alsdan in
de voedselketen terecht. Wei Iicht is het teleurstellende resultaat met het middel 'Apilife Var' bij
volken op meerdere bakken het gevolg van een
verkeerde toe passing, te ver van de tros'.

Op zoek naar het mechanisme
Het onderzoekteam komt tot drie mogelijke oorzaken
van de varroasterfte,
1. Vergiftiging door direct contact
Uit het gebruik van voerdeeg en plexistrips blijkt dat
de toegevoegde alien in staat zijn de varroamijten
door direct contact binnen 24 uur te doden. Met
behulp van de olie kan de varroamijt in bedwang
worden gehouden. In geen enkel geval verdween de
varroabesmetting echter geheel.
2. uitschakelen zintuigen
We hebben sterk de indruk dat de door bijen
verspreide olien de zintuigen van de varroamijt op
voet-en monddelen zodanig vervuilen dat ze niet
maandblad voor imkers februari 1997

VAN IMKER TOT IMKER
meer normaal functioneren. Daardoor zijn ze niet meer
in staat broedcellen te vinden die nog moeten worden
verzege ld. Ook lijken ze niet meer in staat de
achterlijfsringen van volwassen bijen te vinden waar ze
norma liter tussendringen om zich te voeden met
bij enbloed.
3. Verstoren voortplanting
Het is duidelijk dat bij ai le drie manieren van het
toepassen van vluchtige olie de varroamijt zich niet
meer normaa l kan voortplanten. Onderzoek van
broedce llen in behandelde volken, t ijdens en rand de
t ijd dat het broed uitliep, leverde weinig ontwikke lde
varroavrouwtjes op. In veel cellen bevonden zich
onvo lg roeide dode mijten en enkele vrouwtjes die niet
voor nageslacht hadden gezorgd. Nadat een
varroavrouwtje zich een dag of t wee in een gesloten
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eel heeft gevoed met bloed van de larf zwelt ze op en
is zwa nger. De zogenaamde eitjes die het vrouwtje
legt zijn in werke lijkheid onvolgroeide mijten die op
het punt staan als prot onymph t e worden geboren.
Het larvestad ium heeft zich ge heel in het lichaam van
het vrouwtje vo ltrokken.
In het lichaam van het varroavrouwtje wordt het
opgezogen bloed van bijen larf of -pop omgezet in
voedingsstoffen voor de zich ontwikkelende mijten.
Naar ons idee is dit de 'Ach il les-hie!' van de varroamijt
en het effectieve werkterrein van de vluchtige alien.
Zij verstoren de enzym-systematiek die de
voedi ngsstoffen uit het bloed van bijenlarf/pop
omzetten in voedi ngsstoffen voor de zich
ontwikkelende mijten.
Met bovenstaande kennis kunnen waarnemingen
worden verk laard d ie ons van tal rijke imkers hebben
bere ikt dat in volken nauwelijks varroamijten
voorkomen als zij drachtplanten bevliegen die rijk zijn
aan vluchtige alien, zoa ls munt en euca lypt us. De bijen
bevliegen deze planten voor nectar of propolis.
Klaarblijkelij k komt vo ldoende van de vluchtige olie in
de voedse lket en terecht waardoor de ontwikkeling
va n de varroam ijt wordt ontwricht. Wij geloven dat de
vluchtige ali en door planten zijn ontwikkeld als afweer
tegen vijand ige organismen, waaronder mijten.
Honingbij en o ndervinden geen nadelige invloed van
de et herische alien, in het bijzonder niet van
Lamiaceae (muntfamilie), vanwege een para lle lle
ontwikkeli ng tijdens het evolutieproces. Lang geleden
ontwikkelden bijen de eigenschap om de nadelige
invloed van de olie te weerstaan. De varroamijt
daarentegen, die aanvankelij k op Apis cerana in Zuiden Oost -Azie voorkwam bl ijkt kwetsbaar voor de
vluchtige alien. Een be lang rijke vraag is nu of de
va rroa mijt in staat is resist entie tegen de alien op te
maandblad voor imkers f ebruari 1997

bouwen en zo ja, hoe lang dat gaat duren. Er zijn
echter zoveel vluchtige alien voorhanden dat er nog
vee I moge lijk is'.
Tot slot nog een uitspraak van Bob Noel: 'lk verklaar
zeker niet het middel tegen de varroamijt te hebben
gevonden, wei dat de varroa-aantasting t ot minimale
properties is teruggebracht in de behandelde volken.
De olie moet in de voedselketen terecht komen om
de groei van jonge mijten in de eel te verhinderen en
de olie moet op de bijen terechtkomen om de mijten
te weren'.

Het weer in februari
Over de periode 1961-1990 geldt als normaal voor
het midden van het land 75 uren zonneschijn, 48
mil limeter neerslag en een gemiddelde
maximumtemperatuur van 5,JOC.
Op de drempel van het actieve seizoen nog even een
terugblik op 1995 als ruggesteun bij uw
aantekeningen.
Feb ruari-maanden
Jaar

Zon

(uren)

Neerslag (mm )

Max.tem p

(OC)
(8,0)

1992

normaal

droog

(29)

zeer zacht

1993

somber

droog

(26)

normaal

1994

zonnig

droog

(29)

vrij koud

(4,8)

1995

norma aI

zeer nat

(88)

zeer zacht

(9,4)

l 1996

norma aI

normaal

koud

(3,4)

( 90)

Zon
winter 95/96
maart 1996
april1996
mei

Neerslag

Max .temp

+
+
++

++

+

n

1996

juni 1996
juli 1996

++

aug . 1996
sept. 1996

+

++
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Proevenplan Ambrosiushoeve 1997
In november 1996 is door het bestuur van de Ambrosiushoeve het onderzoeksplan voor 1997 vastgesteld.
Hieronde r volgt een korte beschrijving van de
onderzoeksprojecten die direct verba nd houden met
de bijenhouderij .
• 1. Voortgang vergelijkingsonderzoek redcelmoeren
en door koninginnenteelt verkregen moeren. Dit
project is gesta rt in '94 en loopt door tot en met '98.
• 2. Nieuw is het onderzoek naar de effecten van
kruisingen van verschillende bijenrassen. Tot nu toe is
er weinig aandacht geschonken aan het effect van
(onbedoe lde) kruisingen van de versch illende rassen
met de van oudsher voorkomende honingbijen. Er za l
vooral gekeken worden naar steeklust en zwermdrift.
Looptijd drie jaar.
• 3. Er wordt gestart met een onderzoek naar het verbeteren van de acceptatie van een nieuwe koningin in
een moerloos volk door middel van het toedienen van
koninginnenstof. Dit kunstmatige fe romoon is momenteel in de handel verkrijgbaar. Looptijd twee jaar.
• 4. Ook zal gestart worden met onderzoek naar de
mogel ijke invloed van fluvalinaat (werkzame stof van
Apistan) in de raten op het broed van bijenvolken . Het
is niet bekend of deze residuen, die zich in de afgelopen jaren hebben opgehoopt in de bijenraten, kunnen
leiden tot ongewenste veranderingen in gedrag of
levensduur van de bijen.
• 5. lndien er in 1997 een nieuwe besmetting met
Amerikaans vuilbroed gevonden wordt, zal na het
vernietigen van de b ijen en de raten, het overige
bijenmateriaal ontsmet worden met gammastralen. In
deze ontsmette kasten zu llen gedurende twee jaar
bijenvolken worden gehouden om te cont roleren of
de ontsmetting door gammastra len voldoende was.
Dit onderzoek zal plaats vinden op een ge"lsoleerde
plaats.
• 6. Bi otechnische bestrijding van de varroamijt. Start
1996, looptijd vijf jaar. Er za l verder gewerkt worden
aan de verbetering en de introductie van de darrenraatmethode die in de praktijk al door een aantal
bij enhouders wordt toegepast.
• 7. Verbetering van de bestuiving door het gebruik
van een in Amerika ontwikkelde pollen dispenser de
'Bee booster'. Door de Bee booster, die voor de vliegopening van bijenvolken worden geplaatst, kan
vreemd stuifmeel worden meegegeven aan bijen waardoor de kruisbestuiving verbeterd kan worden. Dit jaar

za l hiermee onderzoek worden gedaan bij peren.
• 8. Onderzoek naar het nut van bijen voor bestuiving
in de natuur. Wanneer hiervoor in 1997 een stagiair
beschikbaar is za l dit onderzoek worden voortgezet.
• 9. Ook in 1997 zullen er weer LD50 testen en kooiproeven worden gedaan om de g iftigheid van bestrijdingsmiddelen te testen. Dit onderzoek wordt op
contractbasis uitgevoerd voor de industrie .
• 10. Voorts za l verder worden gegaan met het
onderzoek naar het effect op bijenvo lken van een
injectie van lindebomen met acetaat na de b loei .
Van de in totaa l 16 geplande onderzoeksprojecten zijn
er tien projecten van direct belang voor de bijen houderij .
De overige projecten betreffen de teelt en ziekten van
hommels en solitaire bijen.

Bijenruimte
Bij veel bijenkasten bouwen de bijen in de zomerperiode tussen de dekplank en de toplatt en van de
bijenramen extra cellen voor de opslag van hon ing.
Ook tussen de honingkamer en de broedkamer en
tussen de broedkamers worden door de bijen vaak
extra ce llen gebouwd. Bij het openen van de kast en
worden deze cellen beschadigd . Door de beschadigde
cellen kunnen de kasten niet gesloten worden .
Bovendien is extra kracht nodig om de bijenkasten te
openen. Rustig werken in de bijenvo lken is moeilijk
waardoor de bijen tijdens de behandeling agressiever
worden. Bijen vertonen deze bouwactiviteit aileen als
de bijenru imte te groot is. Als de b ijenruimte tussen 5
en 8 mm is Iaten de bijen deze ru imte onbenut en
worden de raten niet aan elkaar of aan de dekplank
vastgebouwd. Ook de ru imte tussen de verticale
latten van de bijenramen en de kastwand moet tussen
de 5 en 8 mm zijn . Is de bijenruimte groter dan 8 mm
dan worden in deze ruimte extra cellen gebouwd. Is
de bijenruimte kleiner dan 5 mm dan bouwen de bijen
de bijenramen muurvast aan de kastwand.
Herkent u deze verschijnselen bij uw bijenvolken dan
is nu de gelegenheid om bij de kasten die niet in
gebruik zijn de bijenruimte in orde te ma ken. Er moet
gelet worden op de hoogte waarmee de afstandstrips
in de kasten zijn aangebracht en de dikte van de lat
op de dekplank. Als de bijenruimte in de kasten in
orde is, is werken in bijenvolken een stuk prettiger.
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ACTIVITEITEN

Koning innenteeltdag
22 februari
De koninginnenteeltdag 1997 wordt gehouden in het
Went-gebouw van de Rijksuniversiteit in Utrecht. De
organ isatie is in handen van de Koning innenteeltcommissie van de VBBN . Bezoekers zijn vanaf 9.30 uur
welkom . De lezingen en discussies vinden plaats
tussen 10.00-15.30 uur.
U hoeft deze keer niet zelf een lunchpakket mee te
nemen . Voor een bijdrage van slechts /15 per persoon
heeft u toegang en wordt gezorgd dat het u aan niets
ontbreekt. Daarbij behoren ook broodjes.

Programma
46 Koninginneteeltcommissie : Medelingen over
- overlarfdagen en bevruchtingsstations
• H.H.W. Velthuis: 'Darrenverzamelplaatsen en
vlieggedrag van darren'. Bij deze voordracht worden
video -opnamen getoond met radarbeelden .
• A. Bouters: 'Het Vlaams-Nederlandse
overlarfproject'.
• J. van der Steen: 'Onderzoeksresultaten van de
Ambrosiushoeve over de prestatieverschillen tussen
bijenvolken met, of een 'redcel ' moer, of een 'teelt-'
moer' .
• D. Vunderink: 'Terugblik op Amerikaans vuilbroed
(AVB) controle in 1996.'

Plaats
De dag wordt gehouden in een collegezaal van het
Went-gebouw (in de volksmond 'de ponskaart').
Sorbonnelaan 16, de Uithof, Utrecht. Het uit witte
tegels opgetrokken gebouw is gemakkelijk te herkennen door zijn afwijkende kubusvorm .
Het gebouw is te bereiken vanaf Utrecht Centraal
Station met buslijn 12. Wie per auto komt, neemt op
de A27 de afslag Amersfoort. Direct na deze afslag
neemt u de afslag 'de Uithof'. Volg op de Uithof de
parkeerroute. Bij het gebouw is een parkeerterrein .

Belangrijk!
Om alles vlekkeloos te Iaten verlopen verzoeken wij u
zich aan te melden . Aanmelden kan, tot 18 februari bij
J. Dommerholt, 0343-414820, fax 0343-420533 of bij
R. Kakes, 0514-562066 .
Schriftelijke kunt u zich aanmelden tot 17 februari bij
de redactie van dit blad, Postbus 198, 6720 AD
Bennekom, fax 0317-424180.
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Basiscursus besmettelijke
bijenziekten en
stuifmeelprepareertechniek
De cursus is bedoeld om inzicht te geven in de
relatie tussen besmettelijke bijenziekten en
kwaliteit van het volk . Tijdens de cursus worden
stuifmeelpreparaten gemaakt die onder de
microscoop worden onderzocht. Met
stuifmeelpreparaten wordt het mogelijk een indru k
te krijgen van het eigen drachtgebied . Het zo
goed mogelijk benutten van de drachtomstandig heden is van belang voor de ontwikkeling van het
volk en het verhogen van de weerstand van het
volk tegen bijenziekten. De cursus bestaat uit vijf
lessen van een uur.

Kosten, plaats, opgave en inlichtingen
De commissie Bijengezondheidszorg van de VBBN
organiseert de cursus waarvan de kosten inclusief
lesmap /45 bedragen. De cursussen wordt
gegeven op de zaterdagen : 1 maart
(Gemeenschapsschool De Bron , Buitenstr. 2, De
Klinge). 8 maart (Aimere), 15 maart (Wilhelminagebouw, Beilen). 5 april (Berlicum). 12 april
(Bijenhuis, Wageningen).
Opgave en inlichtingen bij de voorzitter van de
commissie, Catherine Reker, 050-3184505 .

Lesprogramma
10.00-10.15 Ontvangst
10.15-11 .00 De biologie van nosema , amoebe het
herkennen van nosema , amoebe en
stuifmeel.
11 .00-11.45 Preventie en bestrijding van nosema
en amoebe .
11.45-12.45 lunch
12.45-13.30 Microscoop en prepareertechniek
13.30-14.15 Maken en onderzoeken van
preparaten met het microscoop
14.15-14.45 pauze
14.45-15.30 Maken van stuifmeelpreparaten uit
honing en onderzoeken met het
microscoop .

RZAMELAARS [5]

'Wij hopen op Apimondia'
Ab Kuyp e rs

Voor ik echt aan de beloofde musea toekom toch
eerst nog een keertje het woo rd aan een verzamelend imkerechtpaar. Behalve op een zoveelste bijen verzameling wordt ik ook nog getrakteerd op ware
huisvlijt en beleef ik als ' reizende reporter' voor dit
blad (eindelijk) een primeur. Een gesprek met John
en Marijke Driebergen , aan boord van hun woonark
' Mon Desire'.

De primeur
Net buit en het b loemendorp Rijnsburg, onder de rook
van Oegstgeest, wonen John en Marijke Driebergen .
Wie de weg zoekt volgt het bordje ' Honing te koop'.
Kan niet missen. In de tuin, voor de woonark, een
prachtige tuinkast. Een door John zelfgemaakt werkstuk, waarin iets van oude meubels va lt te herkennen.
'Die heb ik in elkaar gezet uit verschillende onderde len van een antieke kast. Dat spul stand al een
t ijdj e in de schuur, tot Marijke zei dat ik daar eigen lijk
iet s mee moest doen. Volgend jaar komt er een volk
in.' Dat wordt mij vert eld, eenmaal in de behaagl ijke
wa rmte van de huiskamer, gezeten aan de hoge tafel,
een verse bak koffie voor me en een spontaan aangeboden droge sok aan de rechter voet. Een reeks van
t oevalligheden bracht mij gedeeltelijk 'tussen wal en
sch ip'. Een stijve knie (de andere dag) en een drijfnatte
voet vormen de meevallende schade. 'Goh, gaat het.
Je bent niet de eerst e die zo'n verkeerde stap maakt.
M aa r het is nog nooit op die plaats gebeurd.' Een
primeur dus en een leuke binnenkomer. Een handdoek,
een droge sok van John en de natte schoen voor de
kachel, ons gesprek kon beginnen.

Sporen
Waa r ongeveer twaalf jaar verzamelen toe kan lei den
b lijkt al meteen bij binnenkomst. Overa l om me heen
b ijenspullen. Vitrinekasten met honing- en t heepotten,
speldjes en medai lles, dit alles in verschillende soorten
en mat en. De venst erbank, de bijzettafe ls, de wanden
(vergeten op het plafond te !etten), overal 'bijenspu l'.
Tot zel fs mijn koffiekopje en het suikerpotje hebben
een bij enmotief. 'Ach, we wonen in ons eigen
muse umpje. We hebben inmiddels zoveel bij elkaar
gescharrel d, dat kunnen we niet eens allemaal kwijt .
In het ruim en b ij mij n vader op zolder staan nog
dozen vol.'

Het imkeren zelf is uitgegroeid tot een 'officieel bij de
Kamer van Koophande l ingeschreven' bedrijf, 'lmkerij
De drie bijen.' Marijke : 'lk was altijd al met insekten in
de weer geweest. Door een imker uit Oegstgeest ben
ik tijdens een markt enthousiast voor bijen gemaakt.
Samen met een vriendin hebben we ons toen
aangemeld voor een cursus die door de verenig ing in
Leiden jaarlijks georganiseerd wo rdt. Op het laatste
moment haakte die vriendin af. lk heb toen John
zover gekregen dat hij met mij meeging. Eigenlijk was
het he lemaa l mijn bedoe ling niet om met imkeren te
gaan beginnen. lk wi lde vooral iets meer van bijen en
imkeren leren. Maar dat is dus anders gelopen.
Sindsdien imkeren we samen, vrij intensief. Wat later
zij n we, ook weer samen, met deze verzameli ng
begonnen. Trouwens, net als Wi l van Holland (zie
Bijen 5/5, 140) ben ook ik het verzamelen begonnen
met poezen als onderwerp'

John e n Marijke vrage n zich af waar dit bord vandaan komt.
Foto: Ab Kuyp ers .

Stad en land
Dit najaar zijn er bijna 70 volken ingewinterd.
Er worden het hele jaar door diverse markten en
braderieen bezocht. Hier worden onder andere
demonstraties korfvlechten en hon ings lingeren gegeven. En natuurlijk allerlei produkten uit de imkerij verkocht. A I met al re izen John en Marijke stad en land
af. Hetzij voor hun bedrijf, hetzij met de bijen naar
drachten, hetzij op zoek naar verzame lobjecten.
'We gaan naar verzamelaarsbeurzen, struinen markten
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VERZAMELAARS
af. Ook via contacten die je door het verzamelen
automatisch krijgt komen we aan ons materiaal. Dat
op zich al is een he le sport, maar soms gaat het eigenlijk wei te ver.'
'Je vraagt je wei steeds af of een bepaalde zaak de
gevraagde prijs wei waard is. Het is meestal 'wat de
gek ervoor geeft' . Als je op een veiling zit moet je je
ook wei goed beseffen tot hoever je wilt gaan om iets
te kunnen aanschaffen.' 'We verzamelen echt alles wat
los en vast zit. Als het maar met bijen te maken heeft.
Onze boeken, potten, korven en kasten zijn wei de
hoofdmoot. Maar we hebben ook plakboeken vol met
krantenknipsels, etiketten, postzegels en munten. De
laatste tijd legt Marijke zich vooral toe op Winnie the
poeh' .

48 Tentoongesteld
Zoals bijna elke verzamelaar zouden ook John en
Marijke wei iets meer met hun spullen willen doen dan
aileen thuis uitstallen en opslaan . John : 'We zouden
best een eigen educatief centrum willen inrichten .
Maar dat is niet eenvoudig. Tot nu toe beperken we
ons tot regelmatig meewerken aan allerlei tentoonstel lingen in bibliotheken en dergelijke. Meestal
gebeurt dat in samenwerking met onze vereniging
Leiden e.o ., waarvan ik overigens bestuurslid ben.
Ieder jaar werken we mee aan de actie 'kom in de
kas '. Er zijn hier nogal wat kassen. We richten dan bij
een van de grote bedrijven een stand in. Vorig jaar in
samenwerking met een bloemschikcursus . De cursisten
hadden toen prachtige b loemstukken gemaakt, beginnend vanu it strokorven .'
Dit jaar hopen John en Marijke erop tijdens de aan staande Apimondia in Antwerpen met een deel hun
verzameling in de expositieruimte te kunnen meedoen. Misschien nemen zij ook hun pas-verworven
klappers daar mee naar toe . Een prachtig eiken
werkst uk, gedateerd 1858. Ruimschoots antiek dus .

Verhalen
'Ja, maar er valt ook veel over te vertellen,' vervolgt
John , als reactie op de door mij aangehaalde 'razende
verteltrant' van collega verzamelaars. 'Het aardige van
verzamelen is het verhaal te achterhalen wat bij een
bepaald object hoort. Oat maakt het levend.'
Onderhand toont hij mij met trots een honderd jaar
oud houten moerhuisje. Ook zitten er vaak eigen verhalen vast aan de verzamelde voorwerpen. Zoals die
serie aardewerk potten. Gekregen van een imker in
Engeland. Als je achteraf kan vertellen dat je op de
terugreis je auto 'total loss' rijdt, waarbij de potten
gespaard zijn gebleven, dan krijgen zulke stukken een
maandb/ad voor imkers fe bruari 1997

Een uit antieke meubelstukken vervaardigde tuinkast. Foto:
John Driebergen.

eigen geschiedenis. Een verhaal is tot nu toe nog
steeds niet opgelost. 'In het voorjaar van 1995 kocht
ik in de Jaarbeurs dit mooie ijzeren uithangbord ,
voorzichtig hoor het is zwaar. Het moet haast wei echt
gebruikt zijn, maar we weten niet waar en door wie.
Aan het taalgebruik te lezen is het al behoorlijk oud.
Misschien zijn er lezers van BIJEN die ons verder
kunnen helpen .' (zie foto) Wie informatie heeft over
het uithangbord kan reageren naar:
John en Marijke Driebergen, Oegstgeesterweg, a.b.
'Mon Desire ', 2231 BG Rijnsburg , 071 -4028884.

IMKERS G E S P REK
Hoi Ab,
De verdwijnziekte, een merkwaardig fenomeen. Het
lijkt me iets van de laatste twintig jaar te zijn. In de
oude literatuur kan ik er tenminste niets over terugvinden. lk za l je vertellen wat ik er van weet, uit eigen

echter geen verklaring voor het feit dat er hele
bijenstanden verdwijnen , waarin de gehele
wintervoorraad nag aanwezig is. Ab, deze brief begint
misschien wat te lang te worden om hier nu verder
nag op door te gaan, een andere keer dan maar.

ervaring. Een paar jaar geleden haalde ik mijn bijen
van de zomerdracht. Het betrof volken op combiramen.

De groeten van Harry.

De conditie van de volken was zeer goed. Een dag
later zag ik dat ik, om welke reden dan ook, vergeten
was de vliegplanken te openen. Geen paniek, de
volken hadden bodemventilatie en het was koel. Na
het openen van de vliegplanken bemerkte ik dat het
met een van de volken helemaal niet goed ging.

Halla Harry,
Het probleem van de verdwijnziekte is door jouw brief
niet opgelost. Toch zijn jouw voorbeelden opvallend,
vooral wanneer je bedenkt dat ik in oktober hoorde
dat er bij ons op de bijentuin veel roverij voorkwam.
Zelfs zouden er volken zijn verdwenen en dat waren
niet eens de zwakste. Een, voor mij althans, nieuw
verschijnsel. Bij mijn eigen volken heb ik niets opvallends opgemerkt. Dus het zal een voorval zijn dat
'willekeurig ' voorkomt. Hoewel, in dat willekeurig
geloof ik niet zo. En nu kom ik eerst even terug op het
dichtkitten van de bodemventilatie door een van je
volken. lk denk, zonder de psycholoog uit te hangen,

Centimeters dik lagen op de bodem bijen te creperen.
Op zulke momenten word ik altijd vreselijk kwaad en
zeg ik heel lelijke dingen tegen mezelf, ik zal ze hier
maar niet herhalen. Met het idee: ' redden wat er te
redden valt' , heb ik toen snel de kast verder opengemaakt. De raten waren goeddeels bezet, het betrof
een zeer sterk volk, maar wei bijna gestikt. De
bodemventilatie was helemaal dichtgekit. lk vraag me
af waarom ze dat doen . Graag een antwoord hierop.
De raten met bijen heb ik overgebracht naar een
andere kast (zoveel mogelijk Iucht geven), de bijen
van de bodemplank heb ik voorzichtig op de raten
geschud. Verder werd het 'afwachten maar'. Voor de
kast vond ik niet veel dode bijen, het volk leek het te
redden . lk heb nog wei 2,5 liter Apisuc als voer op de
kast gezet. In eerste instantie werd dit voortvarend
opgenomen , aileen het laatste beetje niet meer, dat
heeft dagen geduurd. Toen eindelijk al het voer op
was, toch even in de kast gekeken: er zaten geen
bijen meer in! Wei nog gesloten broed . lk wist wei
waar de bijen gebleven waren, die zaten 'bij de
buren' . Dat buurvolk puilde uit van de bijen en was
loodzwaar. lk vroeg me af of misschien de moer was
gestikt en de bijen zich bij het moergoede buurvolk
hadden ingebedeld? Nu naar het heden. Ook nu staat
er weer een kast op mijn stand die zo goed als leeg
is. Na het afvoeren, half september, bemerkte ik een
verhoogde activiteit bij twee volken. Er staan zes
andere volken tussen deze twee . Het ene volk nu was
veel te Iicht, het andere loodzwaar. Roverij dus! lk heb
geen dode bijen voor de kast waargenomen, noch
vechterij . Bij nadere inspectie bleken er in het
geroofde volk aileen nog een moer en misschien
honderd bijen te zitten. Zeer waarschijnlijk zitten de
bijen van het geroofde volk bij de rovers binnen. Dit
puilt uit van de bijen . Dit is een van de oorzaken
waarom een bijenvolk kan 'verdwijnen' . A Is je niet elke
dag bij je bijen komt dan merk je zoiets niet op. Dit is

dat je hieruit kunt leren dat geen bijenvolk hetzelfde
is. Ieder volk heeft kennelijk een eigen karakter. Je
kunt je ook afvragen waarom op een bepaalde situatie
de ene mens zus en de andere mens z6 reageert.
Zouden bijenvolken dan tach met iets als een menselijke aard zijn bezield? Voer voor psychologen. Waarom er 'gekit' wordt weten we wei, waarom echter het
ene volk meer dan het andere? Het is hetzelfde als
met het verzamelen van propolis. De ene kast druipt
ervan, bij een ander volk merk je het amper op. Idem
dito met honing produceren. lk geloof in dit verband
dan ook niet zo in het versterken van zogenaamd
zwakke vo lken . Zoiets gaat ten eerste altijd ten koste
van een volk dat wij als sterk beschouwen. Ten tweede
heilig ik het principe 'Ieder vogeltje zingt zea ls het is
gebekt.' Niet elk volk zal zich mijns inziens even sterk
op het verzame len van nectar toeleggen . lk verzeker
je dat aan volken die zogenaamd niets presteren
evengoed plezier te beleven valt. AI dat manipuleren
om 'winstgevende' bijenvolken te verkrijgen, ik doe er
niet echt aan mee . lk probeer de verschillen in de
volken te ondergaan zoals ze er zijn. En wat betreft
die roverij tijdens en na het invoeren, oak hierin zie je
verschillen. Gelukkig maar, stel je voor dat aile volken
tegelijkertijd gaan raven. En waarom wordt het ene
volk wei , het andere niet beroofd? Blijft het probleem
van het 'wil lekeurige ' verdwijnen tijdens de winter,
want daarop heb je me nag geen eigen visie gegeven.
lk blijf benieuwd,
groeten van Ab
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DE LEZER SCHRIJFT

Boomschorskasten

Overbegrazing
Het is goed dat Bijen dit onderwerp aan de orde stelt.
Het wordt een probleem bij de afnemende dracht-

50 Boomschorskasten in de bergen bij de rivier Lobos, bij
Soria, ten Noordwesten van Zaragoza, Spanje.
Foto: L. W eg eling, Ca pelle a/d /Jsse/.

Gevel met hommels

gebieden dat imkers te veel volken op een te klein
drachtgebied plaatsen. De vraag komt op: moeten we
dit regelen en bepalen hoeveel volken per ha zijn
toegestaan en wie gaat regelen, welke imker, en met
hoeveel volken die wordt toegelaten. Per regia een
Bertus de Jong? Je kunt het ook niet regelen en
volgens hedendaags politiek jargon 'het overlaten aan
de marktwerking' en rustig wachten tot de meeste
imkers het niet meer de moeite waard vinden en
thuisblijven. Probleem opgelost. Aan beide scenario's
kleven nadelen. Voor het eerste is meer discipline
vereist dan de Nederlandse imker doorgaans opbrengt (in het artikel wordt dit helder ge·dlustreerd) en
bij het tweede zullen de brutalen het weer winnen. lk
kies nog niet. lk wil wei enkele aspecten toevoegen
aan het artikel van Ab Kuypers en begin bij zijn slot:
het vreemde standpunt van de Bedrijfsraad.

Overbeweiding en monopolievorming
In Tilburg staat een bouwwerk met twee zeer grate
hommels tegen de gevel. Hommels die gelet op de
stuifmeelklompjes aan de paten, werksters zijn en nog
een nest moeten verzorgen. Zou de aanbrenger van
deze figuren zelf ook nog een gezin moeten verzorgen? En dat met deze hommels willen aangeven? Is
het misschien een hommelkweker, of vindt hij in de
ijver van deze beestjes iets van zichzelf terug. Het kan
natuurlijk ook zijn dat de hommels zijn lievelingsinsekten zijn. Als dit laatste waar is, dan zullen bijen
voor hem ook geen geheimen hebben. Maar hommels
hebben nu eenmaal een hogere aaibaarheidsgraad, al
steken ook zij wei eens! Voorwaar leuk gedaan.
J. Beekman, Tilb urg

Foto: Joop Simons .
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Wij moeten twee manieren van bescherming van
drachtgebieden onderscheiden. Het artikel pleit voor
bescherming tegen overbeweiding en dat is zeer op
z'n plaats. lk kom daarop terug. De bescherming
waarover de Bedrijfsraad zich uitspreekt is de
bescherming tegen monopolievorming waarbij de
vraag aan de orde is of imkers woonachtig in een
regia met aantrekkelijke drachtgebieden daarop meer
recht hebben dan elders woonachtige imkers. Daar
verzet de Bedrijfsraad zich tegen. In de meeste
gevallen immers, hebben de betreffende imkers geen
enkele investering gedaan voor dat drachtgebied. De
landbouwers zaaiden koolzaad, niet de imkers en die
hebben ook de boomgaarden niet geplant. Als op de
eilanden de lamsoor groeit, hebben de eilandimkers
daar dan meer recht op? Neen, zegt de Bedrijfsraad.
Het wordt wat lastiger als door bemoeienis van lokale
imkers in het kader van de braaklegging phacelia
wordt gezaaid. Dan kun je je voorstellen dat er een
plaatsingsregeling komt, waarbij die imkers een zekere
voorrang genieten. Maar, stelde iemand in de Bedrijfsraad: wij hebben veel gedaan om de gemeentelijke
beplanting insektenvriendelijk te maken; kunnen we
dan andere imkers weren? De Bedrijfsraad zegt
opnieuw: neen, wij erkennen geen eigendomsrecht
van dracht van de lokale imkers.
Want draai het ook eens om. Wat moeten imkers die
in drachtarme gebieden wonen en wei moeten reizen

- --

DE LEZER SCHRIJFT
om hun vo lken natuurlijk proviand te kunnen bieden
als overal bordjes 'Verboden Toegang' verschijnen?
Want bijenhouden op basis van suikervoedering is
mogelijk maar niet leuk. lk weet het, solidariteit is uit,
maar dat is geen winstl

antwoord grote aanta llen bijenvolken per ha waarvan
voorbee lden in het artikel en we kennen er meer.
Daarom is het artikel van Ab Kuypers me uit het hart
gegrepen . Met dit gedrag zijn wij geen natuurbeschermers maar natuurvandalen. Wij hebben verant-

De regeling voor de Stabrechtseheide is een voor-

woordelijkheid voor goede verzorging van onze
volken, maar kunnen aan de verantwoordelijkheid voor
andere insekten niet voorbijgaan. Het blad Bijen
beseft en toont dat met de serie foto's van solitaire
bijen (voorpagina's 1996). Veel imkers beseffen dat
door nestgelegenheid te bieden aan deze bijen.
Dergelijke nestblokken mogen bij geen bijenstal of
bijenpark ontbreken.
lk accepteer met deze uitspraak niet het genoemde

beeld van bescherming tegen overbeweiding. Uit het
aangehaalde artikel wordt niet helemaal duidelijk of
behalve imkers uit de omgeving , ook imkers uit het
hele land zich kunnen melden. Maar het is in elk geval
niet beperkt tot de imkers uit Geldrop en zo lijkt er
geen sprake van monopolievorming.

Drachtbescherming aileen voor de honingbij?
De Bedrijfsraad neemt deel aan een werkgroep over
eventuele concurrentie tussen de honingbij en andere
nectarafhankelijke insekten . Zeg maar vlinders,
hommels en solitaire bijen. Het verwijt aan de imkers
is dat deze insekten geen kans meer krijgen als er
honingbijen in de omgeving staan. lk begeef me nu
niet in de discussie of dat verwijt terecht is. lk verwacht dat de werkgroep dat uitzoekt. Wei zeg ik dat
wij deze discussie hebben afgeroepen door de onve-

,

0

verwijt aan de imkers, maar ik weet wei dat wij tot
beheersing zullen moeten komen. En als wij zelf die
discipline niet kunnen opbrengen, dan zal die mogelijk
worden afgedwongen en dan kom je in een afhankelijke positie terecht. Nu kies ik dus toch voor regulering als de marktwerking - oh nee - het verantwoordelijkheidsgevoel het laat afweten. Wie vervolgt deze
belangrijke discussie?
D. Vunderink

VAN DE MAAND

Bijenstal van de heer A.J. Kortekaas uit Anna Paulowna . De voorzijde van deze zelfgemaakte stal van 6,5 x 2 m eter staat op het
zuidoosten. In de bijenstal staan tien Spaarkasten. De heer Kortekaas is sinds 1991 lid van de VBBN-subvereniging Den Helder.

maandblad voor imkers februari 1997

51

MAGNETISME

De kooi van Faraday
J. Be e kman

-

Wat heeft het bovenstaande nou met bijen te maken
zult u zeggen; tot voor kort wist ik het ook niet. Wij,
mijn vrouw en ik zijn begin mei op vakantie geweest in
Bayeren aan de Donau, in de buurt van Passau, het
dorp Unter Griesbach met het gehucht Linden. Wij
waren te gast bij de heer en mevrouw lrgmeijer. De
heer lrgmeijer, imker in hart en nieren, werkt met
± 160 bijenvolken, ras (arnica, in zogenaamde Zanderkasten met een verhoogde bodem van ± 80 mm.
Zijn bedrijfsmethode is als volgt: In het voorjaar gaat
alies wat bovenin zit (hij werkt met twee broedbakken
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Via die Waldhonig kom ik op de aanhef van dit artikel.
De route naar deze honing is via mieren, luizen en
bijen naar de slinger. De mierenterpen beschermt men
met een kooi van gaas om vernieling tegen te gaan.
Op een bepaald moment ontdekte men dat de
ontwikkeling van de beschermde terpen achterbleef
bij de niet-beschermde. De redenatie is dat het
magnetisch veld is afgeschermd door de gazen kooi,
een 'Kooi van Faraday', waardoor de mieren niet
weten hoe ze hun nest moeten bouwen. In de
bijenkast zien we een vergelijkbaar effect, de draden
in de raampjes dienen als antennes die het
magnetisch veld afschermen, wat ten gevolge heeft
dat wij onze kast en neer kunnen zetten, zonder ze te
richten op het noorden. De bijen bouwen de raten uit
zeals wij dat graag zien, zonder warbouw, omdat wij

Bijen expositie van de heer lrgmeijer.

van negen ramen) naar de onderste bak, op twee
ramen breed na. Deze twee ramen komen in het
midden van de bak te hangen en hij slu it deze op met
aan iedere zijde een uit te bouwen raam met kunstraat, en verder met goede uitgebouwde ramen zonder
da rrecel len. Een moerrooster gebruikt hij niet. De
maten van de ramen zijn ± 400 x 200 mm inwendig.
De kunstraatvel len worden sne l en mooi rege lmatig
uitgebouwd. De bijen dragen de buitenste ramen vol
met honing en aileen deze ramen tot een maximum
van 2 3 stuks per kant worden geslingerd, en dat, als
de dracht goed is, zo een aant al keren. Opbrengst per
kast is± 25 kg/jaar, wat in t otaa l vier ton hon ing per
jaar op levert! De heer lrgmeijer doet aan
koningi nnenteelt met behulp van een broedstoof.
Overigens ee n schitterende bijenweide op de
hellingen en langs de Donau, waar planten bloeien die
wij niet eens meer kennen. In de bossen is veel
vuilboom aanwezig en wat te denken van de dennen
die 'Waldhon ig' levere n.

ze met de raampjes sturen. Opvallend was dat bij de
genoemde Zanderkasten waarin geen draad wordt
gebruikt, een warbouw ontstaat van jewelste. De bijen
worden weer be.lnvloed door het magnetisch veld.
Deze warbouw bestond hoofdzakelijk uit darrecellen
(nuttig voor varroamijtbestrijding).
Een verdere opmerking van de heer lrgmeijer was de
volgende. Stuifmeel moet je tot stof vermalen en door
de honing roeren om de in de pollen aanwezige
nuttige bestanddelen volledig door het lichaam te
Iaten opnemen . Stuifmeelkorrels zijn te hard om
geheel door het maagzuur te worden opgelost, zodat
deze het lichaam weer grotendeels verlaten zonder
het nuttige werk te doen.
Hij beschikt over een geheel betegelde slingerruimte
met warm en koud water, een koelkamer voor de
opslag van de honing. Hij bezit een groat bijenh uis
met een expositie over bijen, je kunt er zelfs in slapen.
Voorlichting wordt door hem gegeven op Expo's,
Gartenschau, gevraagd door de provinciale
overheden, met het accent op de imkerij en de
vakantieindustrie.

a
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Nu aan de lezer de volgende vragen :
• klopt het verhaal over de afscherming en het gedrag
van de mieren en bijen als ze zich niet kunnen richten
op het aardmagnetisch veld?
• klopt het verhaal met betrekking tot de pollen?
Wetenschappers/schriftgeleerden, hoe zit dit in
elkaar? Lezen we de verklaring eens in Bijen?

SEIZOENEN

lmkeren door het jaar heen
Jaap Koo ijman

vullen met lege ramen. Deze afleggertjes ontw ikkelen

In ' lnfoflits' van imkersvereniging 'Mijnstreek'

zich prima en komen altijd van pas. De beste tijd van

vertelt Jaap Ko oijman zijn imkerservaringen
ged urende een geheel sei zoe n. Hierbij zijn relaas.

de bijen naar het fruit gaan, zet ik als de onderste

het jaar om raten uit te bouwen is het voorjaar. Voor
twee bakken vol bezet zijn met minimaa l twaalf ramen

Het is rustig in de bijenhal en het wintert nu (19 februari)

broed, de derde bak op . Hi erin een raam uitlopend

nog steeds. We moeten de bijen niet storen. In de

broed met er naast twee uitgebouwde lege ramen , de

loop van maart even controleren of er genoeg voer

rest ramen met kunstraat. Deze ramen worden bij

aanwezig is. Een of twee raampjes aan de zijkant van

goed weer in enke le dagen uitgebouwd. Tussen de

het volk optil len en ik weet genoeg. Na de eerste grote

tweede en derde bak een rooster. Voor de fruitbloe i

reinigingsvlucht wordt er een voerraam opengekrabd

controleer ik altijd of de kon in gin geknipt en gemerkt

aan de zijkant van het volk. Tussen dit raam en het volk

is, dat geeft mij de zekerheid dat er op het fruit geen

wo rdt een leeg, reeds eerder bebroed, raam gehangen .

zwermen verloren gaan. Als de fruitbloei voorbij is

Bij heel sterke volken kan dit aan beide zijden van het

controleren . Afhankelijk van de toegepaste bedrijfs-

vo lk (broednest) worden gehangen. Verder doe ik niets

methode moet men dan de nodige maat rege len tref-

aan de vo lken tot begin april. Drijfvoeren doe ik nooit.

fen om de vo lken door de zwermperiode heen te helpen

Controle aan de vliegplank zegt me voldoende . Op

om ze weer in optimale conditie te hebben voor de

mooie dagen, en die komen er beslist, is er dan altijd

zomerdracht. En ... laat de sl inger maar draaien .

genoeg te zien. Natuurlijk moeten de vo lken waaraan
in de afgelopen herfst of winter abnormale dingen

KORT

wa ren te zien, bij geschikte temperatuur wei gecontroleerd worden. In november vloog een sterk volk als

Buckfastdag BBV Regio Noord

enige bij lage temperaturen, waarbij ook darren te
zien waren, dit wijst op moerloosheid. Na de vorstperiode in december had dit volk zeer veel dode bijen.
Een 6-raams reservevolk zal wei redding moeten
brengen. In maart en april kunnen de volken zeer veel
stu ifmeel binnenha len en de imker kan aan de kleur
zien waarop de b ijen vliegen. Meestal is de volksontwikkeling dan zodanig dat ze voor de fruittee lt op voile
sterkte zijn. Enkele imkers uit onze regia lukt het soms
om nog wat honing van de wilg te slingeren maar in
het algemeen zal het toch van de fruitb loei moeten
komen . In normale jaren is dit eind april begin mei .
Volken die niet op sterkte zijn kan men verenigen met
andere volken of met rese rvevolken. Dit geeft in het
voorjaar geen enkel probleem. Let wei aileen sterke
volken kunnen op het fruit een honingoogst geven.
De laatste tien jaren was bij mij 12 kilo per volk de
laagste opbrengst. Afgelopen jaar 20 kilo en ze
stonden maar tien dagen in de boomgaard.
Als men in het voorjaar verenigt, zet dan altijd de overto ll ige voerramen opzij . Deze komen in de zomer
altijd van pas . Het is raadzaam als we verenigen een of
meerdere afleggertjes te maken. Een raam voer aan
de zijkant, een raam liefst uitlopend broed met b ijen
en koning in, een ra am met losse honing en stu ifmeel.
Hierop nog een raam met bijen afslaan. De rest aan-

Zaterdag 8 maart a.s. organiseert Regia Noord een Buckfastvoorlichtingsdag, toegankelijk voor aile
ge·interesseerde imkers, in het Terra-College te Eelde,
Burg. Leg roweg 29 (tu inbouwschool). Met medewerking
van Ulf Gri:in, de nestor van de kon inginnenteelt in
Zweden, o.a. auteur van 'Werkboek koninginnenteelt voor
de gewone imker'.
Programma
10.00 uur: Opening en enkele huishoudelijke zaken,
informatie over de activiteiten van de teeltgroepen.
10.45 uur: Pau ze.
11.00 uur: Ulf Gri:in 'lmkeren met Buckfast, nu en in de
toekom st' .
12.00 uur: Pauze. Soep en broodjes verkrijgbaar. Een
aantal handelaren is aanwezig met kon inginnenteeltmateriaal. Mogel ijkheid de door hem geschreven
boekjes over koninginnenteelt door Ulf Gri:in te Iaten
signeren (onder voorbehoud).
13.00 uur: 'Koninginnen te len voor eigen gebruik' door
Geert van Eizenga en Ko de Wit.
14.00 uur: Discussie 'Hoe verder met de Buckfastbij?' (met
Ulf Gri:in).
14.30 uur: Toelichting op het plan van Regia Noord om
koninginnenteelt bij de individuele imker te stimuleren.
15.00 uur: Sluiting.
De entree bedraagt /5,-. Nadere inlichtingen bij
Wietse Faber, Oosterbroek 3, Eelde, 050-3093666.
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JEUGDIMKERS

lmkers van de toekomst
J. Beekman

Zoals bij de meeste imkersverenigingen is ook de
vergrijzing aan de orde bij vereniging Helmond e.o .
Om hier iets aan te doen heeft het bestuur van
deze vereniging een campagne gestart met het
resultaat dat zij acht jeugdige 'imkers' in het
verenigingsregister hebben mogen bijschrijven . Een
resultaat dat onder de bezielende Ieiding van de
voorzitter, de heer A . van Grinsven, de secretaris,
de heer H. van Ekert, en niet op de laatste plaats
dankzij de cursusleiders, de heren J . Naaykens en
B. Lemmens, tot stand is gekomen .

54
Men startle op de scho len van Helmond met het
verzoek om tijdens gastlessen en op prikborden aan
te kond igen dat er een cursus imkeren voor jeugdigen
opgestart ging worden, een opstapcursus naar de
basiscursus imkeren. Ook de media werden hierbij
ingeschakeld. Het resultaat was verbluffend; acht
jeugdigen beneden de twaalf jaar hebben zich
gemeld, met hun ouders. Een vader was zo onder de
indruk van het bijengebeuren dat hij zich ook in liet
schrijven. De cursus bestond uit tien lessen, gehouden
op zaterdagmorgen. Het aanwezigheidspercentage
was 94%. Als lesstof voor het 'kennismaken met de
bijenteelt' is behandeld:
• Materialen en gereedschappen van de imker.
• Het maken van raampjes en insmelten van kunstraat.
• O ntwikke ling van het bijenvolk door het jaar
hee n/voedse lvoorraad.
• Voorjaarsinspectie in theorie en praktijk.
• Zwermen, kunstzwerm in theorie.
• Het maken van kunstzwerm in de praktijk, volgens
de 'Aalstermethode' .
• Doppen breken in de praktijk, geboorte nieuwe
koninginnen.
• Controle voedselvoorraad.
• Het merken en knippen van koninginnen.
• Honingslingeren en inwinteren.
Aan het einde van de cursus werd een klein schriftelijk
examen afgenomen over de behandelde stof. Ook
werd een voordracht voorbereid.
De afsluiting van de cursus was op zondag
22 september 1996, in aanwezigheid van fami lie leden
en de secretaris van de Bond van Bijenhouders, de
heer J. Beekman. De cursisten hebben een voordracht
ge houden over het geleerde, varierend van honingsl ingeren t ot de opbouw en samenstelling van een
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bijenvolk. De heer Beekman heeft hierna de getuigschriften aan de cursisten uitgereikt, voorafgegaan
met een praatje 'waarom wordt je imker en hoe wordt
je dat?', en waarom een imkersorganisatie? Nadat de
cursisten een potje zelfgeslingerde honing in ontvangst
hadden genomen werd het officiele gedeelte afgesloten en werd het samenzijn voortgezet onder het genot
van een drankje (a lcoholvrij voor de jeugdigen) .
De vraag is gesteld: wat nu, en hoe verder?
Afgesproken is dat maandelijks een morgen besteed
wordt aan verdere informatie en dat de cursisten
begeleid worden door een mentor. Aile cursisten
hebben een bijenvolk, de meesten thuis, enkelen in de
verenigingsbijenha l. Nieuwe aspirant-cursisten zijn
alweer aangemeld. Een felicitatie voor het bestuur van
de veren iging Helmond e.o . is op zijn plaats. Zij
hebben het aangedurfd om deze cursus te starten.
Natuurlijk zullen van deze jeugdige cursisten enkele
afvallen, maar zij zu ll en terugkeren naar de bijenteelt
omstreeks hun dertigste jaar. Onderzoeken hebben
aangetoond dat de meeste imkers omstreeks hun
dertigste jaar met imkeren zijn begonnen. Dit is dus
onze doelgroep. Nog te vermelden is dat het getuigschrift is voorbereid door het secretariaat van de Bond
en bewerkt is door vormgeefster mevrouw N. van
lersel uit Eindhoven . Namens het bestuur van de Bond
van Bijenhouders NC B worden de cursisten gefeliciteerd met het behalen van het getuigschrift. Een initiatief
dat als voorbeeld kan dienen voor aile verenigingen
'lmkers van de toekomst, huidige imkers doe nu iets!'
Voor inlichtingen : 013-5836350 (aileen maandag).

Dejonge cursist en werden g oed beschermd.

PERSON EN

In memoriam Rudolf Hendrik Geskes
Een wijs en beminnelij k mens g ing van ons heen :
op 13 december 1996 is overleden de heer Rudolf
Hendrik Geskes, erelid va n de VBBN, op de leeftijd
van 93 jaar.
In zijn lange Ieven was hij Hoofd der School, leraar in
Land- en Tuinbouwonderwijs en leraar
Bijenteelt. Deze bijenteelt was ook zijn
grate hobby en speelde een belangrijke rol in zijr. Ieven . Op vee/ gebieden van de bijenteelt heeft hij zijn
bijdrage geleverd. Op bestuurlijk vlak
was hij actief voor de VBBN in plaatselijke afdelingen, het hoofdbestuur
en in verschillende commissies zoals
die voor onderwijs, honing en koninginnenteelt. Als onderwijsman verzorgde hij vee/ cursussen en lezingen .
Maar verreweg de meeste tijd heeft
hij gewijd aan het Carnica Bevruchtingsstation op Schiermonnikoog. Mede hierdoor is hij
ook tot ver over de Nederlandse grens bekend.
AI deze activiteiten waren in 1983 aanleiding om hem
koninklijk te onderscheiden tot Ridder in de Orde van
Oranje Nassau. ledereen die met hem heeft mogen
samenwerken, weten hoe nauwgezet hij was zowel in
de administratie, de organisatie en in de imkerij zelf.
Nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan als
weer een groep belangstellenden - imkers of andere

Even voorstellen
Rob Molenaar
In het voorjaar van 1981 organiseerde de
bijenverenigingen in Blaricum (A BTB) en
Laren (VBBN) gezamenlijk een beginnerscursus voor imkers; officieel met diplomauitreiking. Twee avonden theorie werden
gevolgd door acht praktijklessen op de zaterdagmorgen. Met de handen tot de ellebogen in de
zakken meldde ik mij bij docent Rijsterborg, die het
praktische gedeelte voor zijn rekening nam. En hoe
vreemd kan het gaan? Van dat hele koppeltje bijna
Iauter nieuwelingen, was ondergetekende de eerste
die bijen in het hok had . Tijdens de cursus timmerde
ik al twee bouwpakketten in elkaar en begin jul i kon ik
mijn eerste zwerm huisvesten; mij aangereikt door een
clublid. We tellen nu 16 jaar later en voor mij is het
een hobby met vele aspekten geworden. 'Praktijk' en

mensen - op Schiermonnikoog voorgelicht wilde
worden over de imkerij als zodanig en de koninginnenteelt in het bijzonder. En passant werd door hem
op dat paradijse lijke plekje van alles verteld over de
flora en andere fauna. Met twinkelende ogen werd
voor elke groep een didactisch
aangepaste lezing gegeven, en
altijd zeer enthousiast! De
Schiermonnikogers kenden hem en
herhaa ldelijk bleef het hek naar de
boot Ianger open als men
'mijnheer Geskes' zag naderen .
Tot op hoge leeftijd bleef hij zich
interesseren voor aile actualiteiten
en betrokken bij het wei en wee
van de imkerij. Gelukkig heeft hij
bijna tot de laatste maanden over
zijn scherpe verstand kunnen
beschikken.
Het is niet eenvoudig om iemand die zo lang actief
was in aile opzichten recht te doen. Wij zijn hem
dankbaar voor de inzet van zoveel energie en kennis
d ie van onschatbare waarde is voor de imkerij. Wij
zullen hem missen, maar door zijn werk en innemende
persoonlijkheid blijft hij bij ons. Onze gedachten
vergezellen hem op zijn laatste vlucht.
Stichting Station voor Carn icateelt
Hoofdb estuur van de VBBN
'kennis' in elkaar schuiven is een boeiende
zaak. September 1991 kon, met financiele
medewerking van de gemeente Blaricum
en een stevige inzet van de !eden, onze
bijenschans worden geopend op een
prachtige lokatie bij de Woensberg.
Mw. Le Coultre, de toenmalige burgemeester van ons dorp, verrichtte de ingebru ikneming met onthulling van de tenaamstelling: 'Steegland'. Historische grand van
weleer. Kom eens langs! Of bel even met onze secretaris dat u komt. Van mei tot en met september is
onze schans iedere eerste zondagmiddag van de
maand bemand. Nu ik al weer enige tijd deel uitmaak
van het Hoofdbestuur van de ABTB , heeft men mij
gevraagd zitting te nemen in de redactie van Bijen
i.v.m. de vakature Wim Wieleman. lk zal dat met vee!
plezier doen. En wellicht komen we elkaar op een
stand, in het veld of in Veenendaal nog eens tegen.
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BEDRIJFSRAAD
- Het is zinvol om een aantal zaken !!Oed ar te stem men.
zoals wat te doen bij spuitsc hade e~ ook het besluit dat :

LLTB

Uit de bedrijfsraad
} .Beekman
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Het bestuur van de Bedrijfsraad kwam op 18 november
1996 in Ti lburg bij een. De volgende pumen werden
besproken:
• Op last van de gcmeente moet de Bijenstal op 'Schier ·
worden ve rplaatst. De kosten hierva n zijn onge veer
f 70.000,-. Het bevruchtin gsstation is een Stichting en
zal ze l f z;:tken moeten docn met de Gemeenrc.
• Tot nu toe werd de bijdrage van de imkers aan de
Ambro iushoeve door het L andbouwschap
overge maakt. De !eden van de Bedrijfsraad gaan ermee
akkoord dat de seeretari s va n de Bedrijfsraad nu
recht streeks deze bijdrage zal ove rmaken.
- Het geru cht deed de ronde dat Bclgie via de Europese
Unie subsidie zou ge en voor ziektebestrijding. De.
feitelijke situatie is:
- Er word t geen subsidie verstrekt via de Europese Unie.
- Voor het georgan iseerd bestrijd n va n de varroamijt
(Yarroatose) geeft de Belgische overheid 50 o/c subsidie.
• De onderzoekvoorstellen 1997 voo r de Ambro iushoeve
zijn goedgekeurd.
• Voor spuitschade bij een Nederl andse imker in Frankrijk
kan de Bedrijfsraad geen partij zijn naar de Fran se
overh eid .
• Spuitschade 1996
- Er is nog geen reactie onrvangen van de LTO en de CTS
(Commi ss ie Toelating Spuitmid lelen) op de bri even va n
de Bedrijfsraad .
- In o erleg met de Ambro ·iushoeve en de imkers uit de
omge ing va n B oeke! zal de A ID ee n project sranen om
de oorzaak va n de regelmatig optredende bijcns terf'te op
Le sporen. Dit onderwerp staat ook op de agenda va n het
overl eg mel de Plantenziektenkundige Dienst van 6
december 1996.
- De !eden van de Bedrijfsraad hebben het zeer positief
ervaren dat de voorzitter van de B ed rij fs raacl, de heer
D. Vunderink . zo snel hee ft gereageerd naar de pers op
de eerste schademeldingen afgelopen zomer. Hij
verdient aile lor voo r zijn alerte optreden.
- Hel onderzoek naar residuen va n bestrijding middelen
kan aileen door de A ID worden georgan iseerd . De
Ambros iushoeve heeft hiervoor niet de middelen.
• Wat moet er allemaa l geregeld wo rd en nu de Afdeling
Bijenteelt van het Landbouwschap is opgeheve n:
- De coorclinati e va n de mede- finan iering van de
Ambrosiushoeve.
- Het overl eg over de bcstuivingsvergoeding. Voor 1997
is de huidi ge rege li ng nog van kracht.
- Onderwij s.
- Ri chtlijnen bes trijding Am rikaan s vuilbroed.
- lndienen va n onderzoekvoorstcllen voor de
Ambrosiushoeve.
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Men geen lid kan zijn van een imkersorganisatie :.onder
de bijdrage t'WI f 10. - voor de Ambrosiushoel'e af te
drag en.
De Bedrijfsraad worclt als tlllttig ervarcn. Belangrijk is
dat de Raad daadkrachti g optreedl. Een commi ssie uit de
Bedrijfsraad zal een notitie ·Hoe verder mel de
Bcdri}fsraad · opstellcn. Deze zal op de volgende
vergadering worden besprok en.
• Het lande lij k Drachtplantenove rl eg
De !eden van de Bedrijbraad vinden dat dit overleg
moet blijven. De kosten hierva n zullen bij toerbeurt
door de organisaties worden gedragen. Er zal een
modelbrief worden opge~Lelcl die door de i mkersorganis3ties. kringen en ve renigingen naar boseigenarcn .
beheerders va n natuurgeb ieden en andere overh eden kan
worden gestuurd . In cleze brief za l de noodzaak va n de
aanplant v::t n dracht bomcn worden beplcit.
• Een ontheffingsverzoek voor het gebruik van mierenzuur zal worden opgcsteld en bij het Bureau Reg istratie
Diergeneesmiddelen in Wagcningen worden ingediend .
• Commi ss ie Concurrentic Bijen met andere lnsekten
- De samenstelling va n de Cornmi ss ie is bekend.
Natuurm onumenten. I VN. KN V zijn in de co111mi ss ie
vertegenwoordi gd.
- Een belangrijk doe! zal zijn 0111 wederzijds begrip te
kwe ken en onbegrip weg te ncmen.
• Api111ondia Congres 1997 in Ant\\ erpen
- De voo rzi tter van de Bedrijfsraad zal Nederland
ve rt egenwoordi gen.
- Overwogen wo rdt om een excursie va n het Congres
naar de A111brosiushoeve Le regelen.
- lndien nodig dan kunnen cr materialen worden geleverd
voor de stand waar de Nederlandstalige iml-.crs zich
zu ll en presenteren.
-

Legpenning voor P. Gijsbers
m w. A. van de Linden
Tijdcns de A mbros iusv iering va n zaterdag 7 december jl.
mocht dhr. P. Gijsbers de legpcnning in ont va ngs t ncmen
vanwege het feit. dat hij 60 jaar imker \ as.
Dhr. Jo Janssen. hoofdbestuurslid . was hiervoor spec iaal
naar Boeke! gekomen 0111 hem dczc o n de r ~c h e idin g te
overh andigen. hctgeen hij deed samen met mw. A nnie
van de Linden. Hij schetste in het ko rt cnke le ve rdi ensten
van de jubilaris.
In cle loop van 1936. op vij i'tien-jarige leertijd. bcsloot
Pi et bijenhouder te worden en wc rd hij lid van afdeling

Boeke!. Van zijn vade r kreeg hij inde rtijd acht bije nkas te n
cadeau. o mdat hij al reeds vier korven had. Pi et is kl ein
en tcngcr en zijn co li ega 's noemen he m ·ons Pietj e'. Hij
is niet aileen ee n be ke nd imker. maar ook een van de
meest sociale bije nho ude rs in de reg io. Hij staut ultijd
klaar voor andere !ede n, is ni e t uit o p cigen belang en
doet a nde re n g raag een plezier.
Pie t ' as ruim 40 jaar sec re ta ri s van a fde lin g Boeke! e n
to t aan de dag van vandaag nog steeds bes tuurslid . Omdat
de vere ni ging nict voldoende fin anc icn bezat we rd
gedurende vel e jare n bij he m aan hu is de
' Ambrosiusviering ' geho uden. Hi erbij werd hij trouw
door zijn in 1995 overlede n vro uw Tin a terzijcle gestaan .
Piet heeft nog vel e fun cti es binne n de vere ni ging: o .a .
coordinator voor het re ize n naar koo lzaad. fruit e n heide :
keurmeeste r voor de bcdrijfswedsrrijcl: me nto r voor
beg innende !ede n: is meestal aanwezig bij Ope n Dagen
en markte n: ont vangt sc hoo lkindere n op excursie e n zorgt
voor de bchandc ling van ve rvc le nde wes pe nncs te n.
Verd e r heeft hij nog ve le ho bby's. zoal s kaarte n, bilj arte n
e n knut sele n bij de Ho bbyc lub.
Voo r al deze verdicn ste n we rd hij in 1994 o nderschcid e n
met de e remedaille in zil ve r. verboncle n aan de Orde van
Ora nje Nassau .
Dhr. Jan sse n vo nd , dat im ker~ zoa ls Piet. meer n::~ ar
buiten zoude n moete n trede n e n same n met ande re
natuur- e n mili e uve re ni gin gen aa n de weg moete n gaan
timmere n.
Wij , al s bijenhoude rs, kunne n . a me n me t o nze bijen e n
and e re bestui vende insekte n. ee n grate bijdrage levere n
aa n he t be houd van onze natuu r. Oo k moete n w ij de
bij e nhoucl erij uitdrage n naar he t grote publie k e n zo zo u
ik nog eve n kunn e n doorgaa n me t ad viezen.
Piet, nog maa ls bedankt voo r j e inzet e n gegevcn
voo rbeeld e n ik cle nk. dat je oo k va n j ouw Ie ve n een
prac htige ko rf hebt gev lochte n. PROFICIAT
Hi e rn a we rd de legpc nnin g aa n de jubilaris ove rh andi gd .
De voorz itte r va n afde ling Boeke! e. O. sprak ook nog ee n
ge luk wens uit aan he t ad res va n dhr. Gij sbers, die op zij n
be urt icde reen bedankte voor zij n ont va nge n
o nde rsche idin g.

Verslag Drachtplantenoverleg
]. Beekman
Op 9 dece mbe r 1996 heeft de Drachtpl a nte nco mmi ssie
va n de bond vergaderd met de coo rdinato re n
drac ht verbete rin g va n de vere ni gin ge n in de
A mbros iu shoeve te Hil vare nbeek . 24 vere ni gin gen ware n
aa nwez ig met 36 perso ne n.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
• Ope ning va n de ve rgadering door C. Haverm ans. d ie
aangaf dat de A mbros ius hoevc de pla ats is 0111 ove rdrncht e rbe te rin g te vergacle ren . Verde r dee lde hij 111ee
dat de Bestui vin gs rege ling ook in 1997 va n krac ht blij ft
e n dat de Bedrij f. raad heeft bes loten 0111 de drac ht verbe1e rin gsco111111i ss ie (landelij k) te Iate n bes taa n. De
orga ni se re ncle vereni ging/bo ncl nee mt de kostcn voor
zij n reken ing.

• De drachtpl ant e nfo ld ers, waarvan me n kopieen kan
maken. zijn uit gere ikt. Ze kunnen als strooi folde r
worden ge brui kt. De fo lders zijn same ngeste ld e n
worden uitgegeve n doo r Lie Bedrij fsraad .
- Verder hee ft de Bed rij fs raad een aanbevelin gsbri e f.
hande le nd over de assortime ntske uze, be planting e n
onderhoud natuurgebeide n o pgeste ld .
- De Beclrijfsraad ste lt ook fo ld ers beschikbaar o ver de
Tiibinger e n Brand enburger zaadme ngse ls.
• De drac htpl a nte nm ap:
Na di scussie o ver het bijho ude n/aan vull e n van de ma p
i bes lo te n o m deze te ha ndh aven. Aan te vull e n met
bo me n. struike n en bo lle n. Ook eve ntuele ro ndschrijve ns
e n folders kunne n in de map be waard worde n. Rondte
sture n door de secre ta ri s. Name n van insta nti es e n film s
wo rden aa ngepas t.
• Het gezame nlij k te Iaten vergaderen van de coordinatoren
voo r d rachtpl ante n e n zie ktebestrijding was voo r de
aa nwez ige n gee n problccm (mecs tal deze lfde pe rsone n).
E.e.a. zal in de Alge me ne Ve rgade rin g aa n de ord e
wo rden gesteld.
• Conc urre ntie tu ssen ho ning bije n. solitaire bijc n e n
ande re inse kte n we rd inge le icl door C. Have rrn a ns. Er is
wc ini g of gee n begrip bij ande re 'groengroepe n · m.b.t.
o nze ho nin gbijcn. E r zou tcveel co nc urrentie zijn. wat
te n koste gaat van de aa nwezigc insekte n. Een commissie
( IKC ) is bezig o m vooroorde le n weg te ne me n e n een
lite ratuuro nderzoek op te starte n. Vi a shee ts li et de inleicler zie n cla t er bij na geen co ncurre nti e is. Waar andere insekte n o p vliegen worden ho nin gbijen maar ze lde n
waargeno me n. Een wate rva l van plante n e n inse kte n
werd ten tonele gevoerd . Een goed voorbercide inle iding.
• Nu e r gee n koo lzaad mee r in Nede rl a nd ve rbo uw d
wordt.~m oeten wij zelf naar dracht uitkijke n c. q. in zaa ie n. Dit o nde rwerp we rd goed ge'illustreerd me t de
video film 'Patrijzen op de rand ·. uit gegeve n door de
' Sti chting Be houd Natuur e n Leefm ili e u '. Deze
Sti c htin g heeft oo k de nodi ge fo lde rs bcho re nde bij de
videoba nd ge leverd . De toon was contac t te legge n mel
natuu rbeheerde rs. o m te probe re n randen va n akke rs in
te zan ie n me t drac htplante n. De land bouwer speel t
hi e rbij een g ro te ro l.
• Natuur o p bra ::~k ge l egd e pe rcele n e n ni e uwe gewassen
door C. Smeeke ns in geleid . ln Nede rl a nd is± 300
hectare braakgelegd. e n me n is aa n het onde rzoeke n o r.
e n zo j a. we lke bloeie nd e gewassen e r o p staa n. Er ko mt
gee n ge ld mec r van De n Haag. e n een la ndboll\ e r zal,
als hij aa n braak legg in g wil doe n. e.e.a. me t de prov incie moete n rege le n. Vee! gewassen zij n ni e t interessa nt
vo r de Ian lbouwer.
- Met C ra mbe (ce n eenj arig gewas) zijn w issele nde
ervarin gen m .b. t.ho nin g- en zaadopbre ngst.
- Bos li e f gee ft ec n goede o pbrengs t.
- Teunisbloem zou weer in de be la ngs telli ng staan .
- Goudsb loe m nog niet intc ressa nt.
- Afri kaan tj es. nie uw soort in o ntw ikkelin g,
aaltjcsbestrijder. Wordt door bij e n mati g bevloge n.
• Nu de Afdel ing Bije nteelt van he r Landbouwsc hap is
opge heve n is de Bedrijfsraad is het aansp ree kpunt naa r
De n Haag e n Bru ssel.
• De afspraak is gemaa kt om eenmaa l per j aar de
drac ht plan tc ncoordi natoren bij elkaa r te roepen.
~~~~dbiad ·~~~i i;;;k~~; ·i~·b;~~·;i ·1997 ·~~;~~i9i~9~~~~·~~~

57

VBBN

22 maart ledenvergadering

58

De A lgemene Lede nve r gadedng word! gehoud en op
zate rda g 2 2 maart 1997 in het C ong resgcbouw va n he t
Wa genin gs lnternationaal C ong res Ce ntrum (WI CC,
voorheen l AC), Lawickse A llee Jl te Wa geningen ,
aan vang 10.00 uur, eind e 13.00 uur. Vana f 9.30 uu r
ontvan gst met kofti e.
AGEN DA
I. Ope ni ng Joor de A lgemeen Voo rzitte r
2.
otu le n AV 23 maart 1996 (Zie Bij en 5(7/8): 2 172 19 ju li/aug ustu s 1996)
3. IVIededelin ge n e n inge kome n slllkken
4. Onue rsc heidingen (Voor een erekorlje worden voorged ragen de heren J .J . Spee lziek te Teu ge e n W. van
Berge n te Driehuis)
5. Jam·verslag 1996 (toegezo nde n aan de secretarissen
va n de subve rcniginge n en de g roepen)
6. Financiclc jaarstukken 1995/ 1996 (uitvocri ge stukken
toegezonden aan de secretari sse n van subvereni gingen
en groepen) Vragen over de tinanciele stukkcn dienen
u!Le rlijk een week van te voren sc hriftelijk worden ingedt end.
7. Commissie Nazie n Boeke n. Ve rs ing va n de co mmi ssie (toegezondcn aan de sec retarisscn va n subvere nigingen en groepen). Nieuw lid commi ssie: aflredend
de heer G.D. Klooste rboe r uil de G roep Zeeland. A is
o pvo lger wordt cen kandidaat uit de Grocp NoordHolland 2.ezocht.
8. Begroting 1996/1997 e n co nce ptbegrotin g 1997/
1998. Mondeling toegelicht door le pcnning meeste r.
9. Spuitsc hadc 1996
10. Lez in g
Kofli e pauze 11.00 - 11.30 uur
I I. Het I00-jarig bestaan va n de VB B N
12. Een ni e uwe eeuw. een ni e uwe naam (zie voorstel.
toegezond e n aan de . ec re tarissen va n de subvereni gin ge n e n groe pen)
13. Ve rki ezing Hoofd bes tuur (Aftrede nd en he rki es baar:
G . van Wes th rce ne n, secretari s e n B. van Kuijk. lid)
14. Beleid Beslllur 1997-2000 (Be leidsplan is toegezo nden
aan de secretari ssen van s ub vereni gin gen e n groepen
I 5. Rondvraug
16. Slu itin!! .
lidd ag p•·~gra mma in het Bije nhuis
Vanaf 13.00 uur staat o p he t Bije nhui s de koffie voor u
klaar. Ook zijn e r lun chpakke tte n te koop. U kunt alvast
lunchpakkette n rescrveren. bestelformulieren zijn aan de
secre tm-i sse n van de . ub e reniginge n tocges tuurd .
De co mmi ssies va n de VBBN zu ll e n me t een stand aanwez ig zijn voor inform~ti e e n voor lichting. Tevens za l
een de mon stratie van de jubile um -C D gegeven worden.

Hoe komt u bij het Cougrescentrum WICC/IAC?
Openbaar \'en •oer:
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- Yanaf station Arnhem: M idnel bus 50. 80 en 8 1 (resp.
richtin g Utrecht, Ame rsfoon en Utrec ht)
- Vanaf stati on Ecle/Wagcningcn: Mid net bus 83 en 84
- Vanar station Rhe nen:- Miclt~et bus 50. 80 en RI (ri c hting
.A rnhem)
Voor a ile bussen gelclt: halle WICC/IAC
De treintax i brengtu voor .(6.- vanaf stati on Ede/
Wageninge n tot voor de deur van hel Congrescentrum.

Met de auro:
- Via N225 va naf Rhenen/ Brecla (A I5), Ie kruispunt me t
verkeersli.c hte n (links Ko rtenoordallce, recht s
Costcrweg, recbtdoor Lawi ckse Allee). recht oversteken
en direc t de ventweg aan uw rechterhand nemen. na
200 m parkeerruimt e lAC aan uw rec hte rband .
- AL u be t te rrein va n bet Bijenhuis vc rlaat gaat u rechtsa f, bij de verJ...ee rsli c hte n rechtdoor ( ijenoordallee).
Deze weg vo lge n tot tweede verkeersli c ht (u rijdt tege n
het Agrobusinesspark aan). linksa f de Korrenoordall cc
op, doorrijd e n tot he t tweede verkeerslicht (rechtsar
ri c htin g Rhenen) . U slaal hier linJ...sar ric hting Centrum.
metee n de ventweg aan uw rcchte rha nd inrijden. na
200 m parkeerruimtc lAC.
- Vanar Ede (AJ 2) ri c hting Wage nin gen rijuen. op he t
kruispunl (verkecrslichten ) me t de Nijenoordallee (links
Cafe/Re. ta urant De Keij zer) rec htsaf slaan. Zic verd erc
aanwij zin gen hi e rboven vanar 'Nije noorda ll ee · .
- Vanaf Arnhem/Nijmegcn: bij het vierde verkecrslicht
(Fordclea le r VanderKo lk ) linksaf richting ce ntrum e n
meteen weer rec hts. a) op he r parkeenerrein rechts
meleen parkercn. volg het voetpad over de grac ht naar
het WJCC/ IAC; b) voorbij Schouwburg JunushoiT (links
Postkant oor) rcchtsaf. einde weg weer rechts. na ca.
I00 m rec hts parkee rruimle W lCC/IAC.

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vu nderink
Het vri es l hard op dil moment e n da t zou goed voo r de
bije n zij n. lk wil dal best ge loven. maar ik kan niet be lpen dat ik met ze te doen hcb. Ook met de sc hapen in hct
land overi ge ns, maar die ovcrl even he t ook. Dus maar
weer ge loven.
Eve n terug naar hel o ud.., jaar. Het ei nde leverde enkele
goedc berichten op. Ee n flinke win. t voo r Hande l in
tegenstelling lot de verwachting door het matige bijenjaar. Nauwe lijks ledenverlies. terwijl dal de laalste jaren
zeker zo ' n 2% was.
En wonder boven wo nd er komt de EG (de COPA) met
ee n voorstel voo r . te un aan de bijenhoudcrij met name
voor de ve rbetering va n produktie en marke tin g van
hon in g. Natuurlijk o mgeven met allerlei regels waarvan
een lastige is dal de la ndclijke ove rhe id voo r 50 % de
projecten moet mee fin a n ·ieren. Maa r wij gaan kijken wa t
er voor ons moge lijk is.
Henk va n de Brock en ik gi nge n op bezoek bij de
Vlnamsche lmkerbo nd om de C D-ro m tc demonstrcrcn en
zij too nde n z ic h zeer geYntcresseerd o m mee te docn. De
vorm moet nog worden bepaald maar hee l bclangrijk is
dat w ij ove r al he t beeldmateriaal van Prof. F. Jacobs
kunnen beschikken. Een prac ht gebaar. En d us krij gen wij
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steeds meer geloor in dat sch ijfje. Ook ancleren di e een
demon strati e zicn , zijn enthousiast.
Nog even de VIB. In september 1997 is het Apimoncliaco ngres i n An twe rpen. Wij hopen gezamenl ijk de
Neclerlancl sta lige im kerij te present'ren en een mogelijkheicl is een excursie naar Nederland mei het thema be ~ llli 
ving. En natuu rlijk moet u de kans niet voorbij Iaten gaan
om tenmin ste een keer een Ap imondiacongre> t bezoeke n. U krij gt het nooi t meer cli chter bij huis. Het kan met
een cl agbezoek, maar ook voor drie or zes dagen. Ga va~t
sparen en huur een bus. Aile inli chtingen bij het secretaria::rt van de VBB . De subvc reniging Leiden bcstond 85
jaar en daarmee pro fi ciat. l k noem niet elk jubileum maar
voor de grootste subvereniging maak ik een uitzonderin g.
En vee) Lcidenarcn hebben constru ctief \ erk voo r de
VBBN verricht.
Er klink en regelmati g suggesti es om iets aan de groepsinde ling te verancleren: ' de reisafstanclen zij n te groot. cr
word t toch niets onclern omen onder ling of de culturen
ve rschi !len te vee! ·. Wij hebben claar eens naar gekeken
en natuurlijk zijn er wei wat versch uivingen mogelij k.
Maar als je aile wen sen zou samenvoegen krij g j e groot
verschi I in aantal sub verenig ingen per groep en bl ijk t
opn ieuw dat ook deze op lossing weer nieuwe problemen
gee ft. We hebben dit besproken in de Groep V luweNoord. waar deze vragen zeker Ieven. Toen wij daar nog
eens duidelijk maakten dat een groepsbes tuur als minimum moct zorgen voor twee bijeenkoms ten als schakelpunt tu sen de ve reni gingsbes turen n het Hoofdbestuur.
besloot men toch maar zo verder te gaan. Is enkele subve renigi ngen samen iets willen organi seren, een markt.
een cursus. is dat prachtig. maar dat betekent niet dat de
hele groep onder sociale druk kom t te staan om in te
hakcn. Will en ze dat wei , dan wo rdt het steeds mooier.
M aar het minimum is di e twee bijeenkom ten . Daar vind t
de be'inv loeding van het VBBN-be leicl plaats. En dat voor
twec rei ze n per jaar in dit min i-landje!

Vacatures Hoofdbestuur VBBN
Op de A lgem ene Ledenvergadel'ing va n 22 maart 1997
zijn de volgende HB-Ieden statutair aftt·edend:
B. va n W es threenen, sec•·etal'is en B. van Kuijk, lid
Zij stellen zich beiclen herkiesbaar. Tegenkandidaten voor
een van deze twee fun ti es kunnen tot en met I maart
1997 hun sollicitatie ri chten aan: VB BN. t. a.v. het
Hoo fd bestuur. Pos tbu s 90. 6720 AB Bennekom. (A ile sollicitanten worden opgeroepen voor een gesprek mer de
·ollicitatiecommi ssie.)

HB-vergaderingen eind 1996
Heyta van der Reijden-Rynja
• Heleidsplan
Een beleidsplan voor 1997-2000 is na overleg mer de
groepsbes turen vastgestelcl en toegest uurd aan aile subveren igingen.

• Commissie Bijengezondheidszorg
De commi ssie zoekt nog een voorzitter en mensen die mee
de co mmissie w illen dragen . De commi ss ie is va n plan
een dag over nosema te organiseren sam en met de VI B.

• Com missie Honing
In ~a menwerkin g met de Zu id >Jijkc bo ndcn is tijdens de
Open Dag van de Arnbrosiushoeve d
ation ale Honingkeuring georgan iseerd . Oit bl ek ee n ges laagd plan, de
Ambrosiu. hoeve was zeer revreden over de opkomst.
Op 2 november i een symposium atuurzui ve rc Honing
gehouden. met sprekers uit binn en- en buiten land. Het
was een goedbezochte dag. en de bezoekers wa ren zeer
love nd ove r hct programma.
• Commissie Ondenvijs
De eindtermen zullen om de twee jaar worden vastgesteld. Er word t aan gewerkt om op korte termijn ecn
op leidi ng bij enteeltleraar te stanen.
• Externe co ntacten
Met de V laamse l mkersbond za l wo rd en samengewerkt
bij de tot standkomi ng va n de CO-rom . Ook is er een
voors tel gedaan in de richting van kon inginnenteelt.
- Frederiksoord : nieuwe tekenin gen zijn gemaakt voor de
pro ftuin en. waarbij hopelijk w at meer r ' kening is gehouden met het eisenpakket an het Pl at form Groen.
• Jubileumviering
- ~ymposi um: er is gesproken over locatie en sprekers. De
concrete uit werking is nog niet rond.
- CD-rom: de ontwikkeling va n de CD-rom loopt vo lgens
schema. A ls proj ec tleider is hct HB -Ii d H.J.J . va n den
Brock aanges teld, hij onderh oudt nau we contacten met
de pr ducent. De eerste fase, een CD voor beginncnde
imkcrs en lekcn. zal vo lge ns planning in het voo rj aar
va n 1997 gereed zijn .
- het jubileumboek: het manuscript is i n december naar de
drukker gczond n voor een ecrstc proef, in september
1997 zal het boek gereed zijn .
- predikaat koninklijke: een aa nvraag hiertoe is naar de
Gemeente Wageni ngen gestuurd . voo rz ien van een dik
pakket bij lagen.
- po ·tzegel : de PTT hee ft de aa nvraag voo r een spec iale
bij enpos tzegel in 1997 helaas afgekeurd.
- fondsenwe rving: de mees te aan geschreven fondsen en
subsidiegevers hebben arwijze nd gereageerd . Tot nu toe
is een bedrag va n .f l 7.000.- gereal iseerd .
• Overleg m et de gt·oepen
Er is een vergadering belegd met ve rtegenwoordi gers
va n de subvereni gingen van Veluwe- oord. om te praten
ove r oplossingen inzakc bestuur en moge lijke herindel ing. M et Gelders Ri vierengebied zijn gesprekken gaande naar aanleiding va n het jaar er lag 1995. In enkele
groepen bestaan nog vacatures in het bes tuur. over het
algemeen loopt de samenwerkin g binn en de groep en
met het HB goed.
• Stat.uten
In juli zij n door de notari s nieuwe co nceptstalllt en
gemaa kt. M et een k leine groep deskundigen wordt er
nog eens naar gekeken. Een sta tutenw ijziging moet in
elk geva l wac hten tot zeker is or het pred ikaat koninklijke wei of ni et wo rdt toegekencl.
• Spuitschade 1996
Vee! imkers hebben cli t jaar te make n gehacl met bijensterfte door spuitsehacle. Helaas vie ! cleze schacle in de
'komkommcnijd ' zo lat de pers meer aanclacht clan normaa l a:lll clit renomeen besteclcle. met hier en claar een
negatieve bijk lank: o.a. het woord ' lui zenhoning· en het
gerucht dater bestrijdingsm iddelen in de honing zouclen
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zitten. In cen extra vergadering van de Bedrijfsraad wcrdcn de noodLakelijke stappen besproken .

Op 13 december 1996 O\crlccd op 93-jarigc lcertijd ons ere lid

• Sponsorloterij
Een poging om geld binnen te krijgen. Geen promotie
van kansspelen. Meer informatie bij het Seeretariaat.

VBBN-Nieuwsbrief
Heyta van der Reijdeu-Ryuja
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Regelmatig wordt de ieuw~brief naar de seeretarinten
van aile ·ubverenigingen en naar de groepsbesturen en
depots gestuurd. Het is de bedoel ing dat ook de !eden
deze Nieuwsbrieven te leze n krijgen . bijvoorbeeld als
ingek.omen stuk bij een vergadering, of deels overgenomen in uw eigen verenigingsblad. Tn de Nieuwsbrief
staat informati e voor VBBN-Ieuen over bestuurlijke
zaken. over nieuw propaganuamateriaal , over zaken die
snel bekend moeten z ijn zoals uitbrakcn van ziekt n of dit
jaar de spuitsc hade en andere wetenswaardigheden. Hee ft
u de Ni e uw ~ brier nooit gezien. dan kunt u er bij uw secretari s om vragcn.

R.H. GESKES
De heer Geskes was imkcr in hart en niercn. Daarnaasl
be!..leedde hij van 1962 tot en met 1980 diverse bestu ursrunctics binncn onzc subvcrenigi ng.
Ais tuinbouwschoo ll eraa r verzorgdc hij ecn grool aantnl jarcn
de beginners- en gevorderdcncu rsusse n en was hij t.ccr <1C lief
voor hct Carni cateeltslati on chicnnonn ikoog.
Van 1964 tol 1984 was hij Hoofdbe,tuurslid va n de YBBN en
in 1984 wcrd hij benoemd tot erdid van de YBBN.
Hij t.ul nog lang in onze gedachten blij ven.
Bcstuur en !eden
YBBN subvcrcn iging Nietap

Op 2 december is van ons heengcgaan onze bijel1\ riend
JAN WILLE:\! VRUGGJNK

I nhoud Nieuwsbrieven 1996
35 <feb ruari/man rl): van het secretariaat: HB -vergaderinge n januari/februari; statu ten : stand van zaken
Frederiksoord: registratiekaanen: worden in april aan de
groepe n uitgedeeld; Allerhande tips: magne tron om
honin g te verwarmcn. ni et opvolgen; verzoek aan de
groepen: . tuur op tijd de agenda van de groepsvergadering n i.v.m . planning HB - Ieden.
36 (mei): van het sec retariaat: vraag om opbouwende en
albrekende kritiek aan het H B en 'Wageningen': verslag
HB-vergade ring april : infonnatie over het jubileum; vertaling fo lder: peiling be langs telling voor een beknopte
honing fo lder in Turks en/of Marokkaans: reee pt baclava
37 (juni): van het secretariaat: vakantierooster: verslag
HB-ve rgadering mei; stand van zaken jubile um-voorbereiding; aankondiging IV -dagen ; het nicuwe werkboe k bijen houden : recepte n: rabarberpi e en honin gij s
38 (ju/i): ni et verschenen
39 (aug ustus): specialc uitgave over bij c nste rfte door
bladlu isbestrijdi ng
40 (september): van het secre tariaat: mededeling over
niet-versc hencn numme r 38: bestrijdingsmidde len op
inte rne t: stand van zaken jubileum; vers lag HB -vergadering september: 1 rogramma honingsy mposium me t bijlage: verslag Nati o na le Honin g keuring: aankondiging
Apimondia 1997 met bijlage; eerste resultate n melding
spuischade
41 (1101'e111ber): van he t sec re tariaat: aanvulling op sprekerslijst; verslag vergadering g roe psbesture n/ HB 5 ok tober: o proe p fotomateriaa l jubileumboek
42 (december) : decentrale jubileum vie rin g; fondsenwervin g voo r de groepen.

Lijsten en fonnu lie•·en
Bij het Algemeen Sec retariaat zijn de volgende lij sten e n
fo rmuli e re n aan te vragen: Ho nin gkeurmecs ters. een
informatiepakket ledenwe rvin g . kos ten overzic ht e n lessc he ma c ursus ·verzorgcn bijenteclt' (voor beginners) e n
'Uitvoeren bijenteclt'(voor gevorde rd e n). spre ke rs lijst.
schadeformuli •re n. spuitschadeformuliercn en natuurlijk
de bckende folders.
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op de lecft ijd van 72 jaar.
Wij zijn hem dankbaar voor zij n aanwczigheid in onze
vercni gi ng.

Wij wensen zij n vrou" Gerda
vcrlics tc kunnen dragen.

~:eer

vee! sterkte toe om dit

Best uur en !eden
YBBN subvcrenigi ng 1-! olt cn-Marke lo

Op I 0 decembe r 1996 O\ crl ced op 72-jarige !eel'! ijd ons
bcstuun.licl
HENDRIK BERNARD WOLSINK

Met grote vcrslagcnhcid hebbe n wij kcnnis gcno mcn va n
het overlijden van onze t.ccr gewaardecrdc im!..crsvricncl
Henk Wolsink.
Ruim '27 jaar was hij lid van onze vercn iging waarvan vcle

jarcn a!, bestuur,Jid.
We hebbcn hem leren kennen als ccn vricncle lijk en bchulpzaam imk cr. maar \Ooral als iemand die zich al!ijd stcrk
betrok~cn hccft gcvocld bij hct wei en wee van anderen.
Hij hi eld van de natuur. De vclc bijenreizen die we mel hem
maakten waren al!ijd een groot feest.
Henk . we zu ll cn jc waardevo ll e inbreng missen.
Wij wenscn Gerda. Ben nie en Riny vee! ~!er!..t e toe om dit
vc rli cs tc dragcn en te verwerkcn .
Bestuur en !eden
YBBN subveren igi ng Zcl hem e.o.

