COLOFON EN INHOUD

Van de redactie
Maandblad voor imkers ISSN 0926-3357
Jaargang 7, nummer 4, april 1998
Uitgegeven door de lmke rsbond ABTB, de Limburgse Landen Tuinbouwbond (LLTB), de Bond van Bijenhouders van de
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) en de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN)

98
-

Hoofdredacteur J . Beetsma
Redactie mw. M.L. Boerjan, A. M. Kuypers, R.H . Mo lenaar,
en M. Schyns.
Vaste medewerkers M.J . va n lersel , mw. N. de Jong ,
P. Liefbroer, A. Neve, en K. Zoet.
Redactiesecretaris mw. M.J.E.M. Canters
Postbus 198, 6720 AD Bennekom Telefoo n 0317 42 24 22
Telefax 0317 42 41 80 E-mail bijenhuis@tip .nl
Serveraansluiting VBBN zoemlijst: listserv@lifenet.nl
Financiele administratie
Spoorlaan 350, 5038 CC Tilburg
Telefoon 013 583 63 50
Bankrelatie RABO-bank Tilburg,
reken ingnummer 18.52.12.077, ten name van ' Bijen' .
Postbanknummer van de bank 10.88.813
' Bijen ' verschijnt 11 kee r per jaar omstreeks de 15e van de
maand (het juli-en augustusnummer wordt gecombinee rd).
Oplage 8.200
Tarieven voor handelsadvertenties: op aanvraa g b ij de
redactiesecretaris.
Niet-commerciele advertenties in 'Vraag en aanbod':
!20,00 per 20 woorden, elk extra woord /0 ,50
Betaling bij opgave.
Aile in ' Bijen' gepubl iceerde meningen en inzichten b lijven
voor rekening van de auteurs. De redactie houdt zich het
recht voor de bijdragen in te korten of te redigeren .
Overname van artikelen en illustraties aileen met toestemming van de redactie en dan met bronvermelding .
Kopij, opgave en betaling van advertenties moeten
uiterlijk zes weken v66r de datum van verschijning aan de
redactiesecretaris worden opgestuurd. Tekst bij voorkeu r
op een diskette insturen. Zo mogelijk met foto 's of dia's.
Vormgeving en opmaak Grafisch Atelier Wageningen
Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom

81j de voorplaat: Waarschuwende prentbriefkaarten uit
de verzameling van John en Marijke Driebergen.
Foto Guy Ackermans, Wagenmgen.

maandblad voor imkers apri/1998

Wanneer u deze aflevering van Bijen onder handen
krijgt is het voorjaar naar ik hoop goed op gang
gekomen . Op dit moment van schrijven is het dat nog
allerminst. Natte sneeuw, hagelbuien met daar
tussendoor af en toe wat zon, een typisch Hollands
weertje . Het daarbij behorende Hollandse geklaag zal
ik achterwege Iaten.
Met de lente voor de deur ontwaken de programma's
van koninginnentelers en selecteurs. In dit nummer
het traditionele uitgebreide programma van de
bevruchtingsstations en van de overlarfmogelijkheden .
Daarnaast voldoende leesvoer met andere inhoud ,
zodat ik maar weer hoop dat u allen aan uw trekken
zult komen . Rest mij via dit stukje de gelukwensen
over te brengen aan onze redactiesecretaresse, Marga
Canters, haar man Boy Visje en hun dochter Jessie.
Ab Kuypers
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RESISTENTIE

Resistentie van de varroamijt
tegen pyrethrinoYden
F. Jacobs(1 ), E. Bruneau(2), J. Trouilfer{3)

Materiaal en methode

De resistentie van de varroamijt tegen de
pyrethrino"iden (acrinathrine, fl umethrine (Bayvarol)
en fluvalinaat (Apistan) zou rond 1991 in Sicilia
ontstaan zijn. In 1992 w erd ze ontdekt in Noord-

Om resistentie op te sporen worden twee technieken
gebruikt: een zeer betrouwbare laboratoriumtest
waarmee de gevoe ligheid van een varroapopulatie
voor fluvalinaat bepaald kan worden en een veldtest

ltalie, in 1995 in Zuid-Fran krijk en in 1996 in de
Elzas en de noordelijke Vog ezen.

die vergelijkbaar is met een effectiviteits-micro-test,
die sneller is maar minder nauwkeurig .

Sedert 1995 hebben, Vit a Europe, de firma die
Apistan produceert, en de verdeler voor Frankrijk en
Belgie, Swarm SA, in samenwerking met de
diergeneeskundige diensten en de imkerverenigingen
van verschillende Ianden van Europa, campagnes
georganiseerd om de resistentie te ontdekken . Door
deze kon de uitbreiding van de resistentie in Europa
op relatief nauwkeurige wijze gevolgd worden .

Laboratoriumtest

Doelstelling
Daar het resistentiefront zich steeds verder uitbreidde,
werd in het begin van 1997 beslist een Belgische
onderzoekscampagne te organiseren in samenwerking
met Cari (M .E. Bruneau) (Wallonie) en de Universiteit
van Gent (Prof. Dr. F.J . Jacobs, en het lnformatiecentrum voor Bijenteelt) (VIaanderen). De proeven die
eind augustus werden uitgevoerd, zouden niet tot een
goed einde gebracht kunnen zij n zonder de medewerking van de Belgische imkers, die steeds ter onzer
beschikking stonden. lk zou ze hier dan ook hartel ijk
willen bedanken voor hun zeer nuttig werk. Zij waren
be reid nog laat in het jaar hun bijenkasten te openen
en ons broed en bijen beschikbaar te stellen .
Uit studies die in ltalie, Frankrijk, Zwitserland en
Oostenrijk uitgevoerd zijn, blijkt dat de resistentie zich
voortbeweegt in de vorm van een front dat aile
bijenvolken van een gegeven regio omvat. In
bergachtige streken daarentegen, is deze homogene
uitbreiding veel minder uitgesproken. De resistentie
b reidt zich uit door de verspreiding van een 'varroavarieteit' die behandel ingen met bestrijdingsmiddelen
van het type pyrethrino"ide overleeft. De varroa varieteit wordt overgebracht door o.a . het beroven
van verzwakte volken door sterkere volken en het
vervliegen. De resistentie breidt zich uit met een
snelheid van 100 kilometer per jaar. Bovenal wordt
deze uitbreiding nog versneld door het reizen met
bijen en de aankoop van volken en koninginnen .

De varroamijten worden verzameld uit een monster
van levend, gesloten broed en worden in contact
gebracht met fluva linaat door middel van capsules
bedekt met paraffine, die doordrongen is met een
nauwkeurig bepaalde dosis fluval inaat. Na een
contactperiode van 6 uur, worden de varroamijten in
een Petrischaaltje geplaatst samen met bijen larven
(zodat de mijten zich zouden kunnen voeden) en na 48
uur wordt de mortaliteit van de mijten genoteerd. Bij
de condities waaronder onze test uitgevoerd wordt,
worden aile gevoelige of norma le mijten gedood,
terwijl slechts 8% van de resist ente mijten gedood
wordt. Een dertigtal mijten is voldoende om reeds een
zeer betrouwbare meting te verkrijgen. Uit het aantal
overlevende mijt en na 48 uur wordt het resistentieniveau van de onderzochte populatie bepaald .

Veldtest
Besmette werksters worden in een plastic cilinder
geplaatst, waarvan de bodem bestaat uit een rooster
dat aileen de mijten doorl aat en niet de werksters. De
bovenkant van de ci linder wordt afgesloten door een
deksel waaraan een Apistanstrip gehecht is. Door zich
in de cilinder t e verplaatsen nemen de werksters
fluvalinaat op. De gevoeli ge mijten worden verlamd,
komen los van de werksters en va llen door het rooster.
Na een contactperiode van 3 uur, worden de dode
mijten get eld . O m het aant al overgebleven mijten te
bepa len worden de werksters gewassen met een
wasmiddel. De verhoud ing tussen het aantal dode
mijten na het wassen van de bijen en het aantal va ll ende mijten t ijdens de contactperiode met fluval inaat,
geeft het pe rcen t age res istentie van de onderzochte
varroapopu lat ie . Een populatie wordt als gevoelig of
normaal beschouwd indien ten minste 95% van de
mijten losgekomen is gedurende de contactperiode
van 3 uu r. O ok voor deze test zijn dertig mijten
vold oende om bet rouwbare informatie te verkrijgen.
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Vlaanderen
Monster
La borato riumtest
%
#
resistentie
mijten
1.
0
34
2.
0
81
3.
0
73
4.
0
66
5.
0
25
6.
0
69
7.
0
13
8.
0
63
1,7
49
9.
10.
0
45
11 .
0
35
12.
12,5
86
13.
0
16
14.
0
21
15.
0
23
16.

Veldtest
%

#

efficientie

mijten

95

125

96
88

52
16

97

36

95

43

Resultaten
De monsters: 28 monsters werden geanalyseerd uit
verschillende regie's in Belgie . 12 monsters werden
geanalyseerd
uitgezonderd
geanalyseerd
uitgezonderd

uit verschillende Waalse provincies,
de provincie Luik. 16 monsters werden
uit verschillende Vlaamse provincies,
Vlaams-Brabant.

Conclusie
Uit deze gegevens blijkt dat aile onderzochte
monsters uit Wallonie, behalve een, resistentie
vertonen . Deze regie 's zijn geen ge·l·soleerde gevallen,
maar stemmen overeen met een resistentiefront. Hoe
noordelijker men gaat, hoe zwakker de res istentie is of
zelfs helemaal afwezig is. Dit toont aan dat de
maandblad voor imkers april 1998

Wa/lonie
Monster

Laboratoriumtest
#
resistentie
mijten
20
25
69
9.4
6,8
79
51
6.4
10,6
75
13,7
87
10,9
79
75
7.2
9,5
95
%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

20,5
14,7

34
95

Veldtest
#
efficientie
mijten
%

92
90

158
160

85

188

92
95
87

125
38
15

resistentie Belgie waarschijnlijk binnengekomen is via
Frankrijk of Luxemburg . In Vlaanderen vertonen
slechts twee monsters resistentie, waarvan een
afkomstig was van een volk waarmee naar Namen
gereisd was. De grens van het resistentiefront valt nu
ongeveer sa men met de taalgrens. Er is echter geen
informatie beschikbaar over het westelijk deel van de
provincie Henegouwen , de provincie Luik, VlaamsBrabant en Brussel. Het huidige resistentiefront slu it
echter niet de aanwezigheid van lokale, verspreide
resistentie uit in Vlaanderen , voornamelijk in de buurt
van volken waarmee regelmatig naar Wallonie (op
koolzaad , naar de Ardennen) gereisd wordt.
(1 ) Universiteit Gent, (2) Cari, (3) Universiteit van Udine

BIJENZIEKTEN

Nosema, de vergeten bijenplaag
Catherine Reker
Tijdens vier zaterdagen zijn in het voorjaar van 1997
op verschillende plaatsen in het land door de VBBN
cursusdagen georganiseerd. Het was een basiscursus met als onderdelen besmettelijke
bijenziekten en stuifmeelprepareertechniek.
Na aile aandacht voor de varroamijt en Amerikaans
vuilbroed vond de commissie Bijengezondheid van de
VBBN dat nosema een onderschatte en verwaarloosde
ziekte dreigde te worden . Om de cursus toch
aantrekkelijk te maken voor imkers die hun buik vol
hebben van ongezondheden, was de suggestie om
naast het microscopisch onderzoek van nosema en
amoebe ook een gemakkelijke stuifmeelprepareertechniek te introduceren . En dat bleek een gouden
greep te zijn!

lessen van 45 minuten :
- biologie van nosema, amoebe en stuifmeel;
- preventie en bestrijding van nosema en amoebe
- microscopische en prepareertechniek voor
onderzoek van bijenziekten en stuifmeel;
- werken met microscoop en onderzoek van nosemaen amoebemonsters;
- het maken en onderzoeken van stuifmeelpreparaten
van eigen honing.

Trekpleister
Vooral het maken en onderzoeken van stuifmeelpreparaten van eigen honing was de trekple ister!
Enthouisast deden de cursisten mee aan elk
onderdeel. Bijvoorbeeld met de microscoop, die aile
aandacht vergde en ongekende mogelijkheden bood .
Het was steeds weer een solidair gezelschap wat zich
uitte in elkaar helpen bij eventuele moeilijkheden .
Omdat de voorkennis van de cursisten erg verschilde
was dat wat voor de een gesneden koek was, voor de
ander abacadabra . Geanimeerd tot de schoolbel het
einde aankondigde ging het door met vertellen,
vragen stellen, onderzoek opzetten , kuntselen . Dit
laatste was vooral het geval bij het maken van de
honingpreparaten met een vrij eenvoudige methode:
de 'koffiefilter-methode'. Omdat de imkers
honingmonsters meebrachten uit eigen omgeving,
konden zij constateren , althans voor een groot deel,
welk stuifmeel in de honing voorkwam; dus welke
planten in hun omgeving bloe iden . Met de
stuifmeeltabellen van de Keuringsdienst van Waren ,
samengesteld en besch ikbaar gesteld door Jaap
Kerkvliet, was vooral dit een levendige les. Het
aanbod van de heer Kerkvliet om een dag in
Amsterdam bij de Keuringsdienst van Waren een
postdoctorale cursusdag te organiseren, werd in dank
aanvaard.

Dank

Enthousiasme
In totaal namen zo ' n 90 personen deel aan de cursus,
zeker door het enthousiasme van de leraar Rob
Veldhuizen warende deelnemers zeer te spreken over
het -overvolle- programma . De cursus bestond uit vijf

Rest mij nog mijn dank uit te spreken voor aile
mensen die meededen, maar vooral aan Rob
Veldhuizen, die onvermoeib~ar de stof samenstelde,
veranderde, het land doorreisde, les gaf en er vrolijk
onder bleef: monnikskap af! Ook Joop Beetsma, die
direct meedeed toen de aantallen voor Rob te groot
werden . Tevens de randfiguren die opperden : mensen
hielpen links en rechts, koffie zetten en opruimden :
dank!
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Marr van lersel

De darrenraatmethode (vervolg)
In het vorige nummer van Bijen schreef ik over de
darrenraatmethode als een mogel ijkheid tot
varroamijtbestrijding . Het grate voordeel van deze
methode is dat zij aansluit bij de natuurlijke gang van
zaken in een bijenvolk en geen onnatuurlijke stoffen in
het bijenvolk achterlaat.

Weinig tijd op een kritiek moment

-
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In theorie is er weinig tijd tussen het uitlopen van het
laatste darrenbroed en het sluiten van het eerste
werksterbroed van de jonge moer. In de paar dagen
die daar tussen zitten moet de door de imker
ingehangen vangraat met darrenbroed zijn werk
doen. Bij grate bijenvolken gaat de jonge moer
meestal niet meteen na de paring aan de leg. De
bijen leggen zich eerst toe op het binnenhalen van de
zomerhoning en schuiven de vorming van het nieuwe
broednest rustig naar een later tijdstip. Dan is er wei
voldoende tijd om aile mijten te vangen . We weten
niet of het inhangen van een raam open darrenbroed
een stimulerende werking zal hebben op het leggen
van de jonge moer en daardoor de tijd om mijten te
vangen verkort. Een bestrijding op dit moment in het
bijenjaar moet succesvol zijn om te voorkomen dat
het bijenvolk in het najaar alsnog met Apistan of iets
dergelijks behandeld moet worden . Daarom zou het
goed zijn het aan de leg Iaten komen van de jonge
moer naar een wat later tijdstip op te schuiven . Oat
zou kunnen door op de tiende dag na het maken van
de veger aile doppen te breken. Het bijenvolk wordt
dan hopeloos moerloos en daarmee heeft de imker
het volk onder controle voor wat betreft het vangen
van de mijten uit het laatst-uitlopende darrenbroed.
We moeten dan wei zorgen voor nieuwe eitjes en
larven.

Koninginnenteelt
De darrenaatmethode laat zich heel goed combineren
met koninginnenteelt . Als het bijenvolk hopeloos
moerloos is geworden is het heel geschikt om
koninginnen te kweken . Op aile jonge larfjes die de
imker aanbiedt worden met graagte moerdoppen
gebouwd. Het is aan te raden na het breken van de
doppen enige uren te wachten met het inhangen van
nieuwe eitjes en larven zodat ze hun situatie van
hopeloze moerloosheid goed beseffen . Het volk is nu
prima geschikt als pleegvolk. Het enige probleem dat
maandblad voor imkers april1998

de imker op moet lassen is hoe hij aan jonge larfjes
van een goede afstamming moet komen . In dit blad
wordt regelmatig bericht over overlarfdagen . Zo'n
overlarfdag is een mogelijkheid om aan bijenlarfjes
van goede kwaliteit te komen . Deze larfjes worden
opgekweekt in het volk waarvan ze de moer gaan
worden . Ze worden door de bijen moeiteloos
geaccepteerd. Geen risico 's met invoeren van een
nieuwe moer. Het vraagt wei een goede planning . De
vegers moeten tien dagen voordat men de larfjes
gaat halen, gemaakt worden .

De darrenraatmethode
Dit is geen artikel over koninginr1enteelt maar over de
darrenraatmethode. Dus terug naar het moment van
doppen breken op de tiende dag. Zodra het volk
hopeloos moerloos is geworden en opnieuw doppen
op moet trekken heeft de imker tien dagen extra tijd
voor het vangen van mijten . Oat heeft veel voordelen.
Als de veger zij~ darrenraten niet onmiddellijk belegt
maar daar wat meer tijd voor nodig heeft, is de
bestrijding niet meteen mislukt. Er is nu extra tijd. De
langere tijd van hopeloos moerloos zijn zal ook aan de
mijten duidelijk maken dat ze in een hopeloze situatie
zitten . Ze zuilen zich dan met graagte op het laatste
raam darrenbroed storten . Dit laatste is misschien
meer een voorbeeld van wishful/ thinking dan van een
effectievere bestrijding .

Een goede bestrijding
We imkeren alweer een flink aantal jaren met bijenvolken met varroamijten. Met Perizine en Apistan
waren die mijten goed onder de schadedrempel te
houden . Het succes van deze bestrijding liet ons de
bedreiging die de varroamijt vormt, onderschatten .
We werden zorgelozer. Observeren hoe ernstig de
besmetting was, was nauwelijks nodig. De dreiging
van chemische vervuiling van was, propolis en honing
zet veel imkers ertoe aan naar een alternatieve
bestrijding te zoeken. Een bestrijding waarvan we de
effectiviteit nog niet ervaren hebben . Het volgen van
de besmettingsgraad van onze volken door controle
van de mijtenval op de onderlegger is daarmee hard
nodig . De ondergang van veel bijenvolken bij onze
Duitse collega's is mede te wijten aan het
onderschatten van de verwoestende invloed die de
varroamijten hebben op bijenvolken.

. . . . . . . . . . . . . .. . ...... ··········r·ll~Wt:U!~t:'!'!?~'¥"·~·· ···· · ··· ·· . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . .
Stinkende gouwe (Chelidonium majus L.)
Wie het kleine niet eert .. .

Dat is aan het gedrag van de bijen ook wei te zien ,

In lijsten van drachtplanten staat de stinkende gouwe

want ze verzamelen er uitsluitend stuifmeel op en,
zoals dat bij het stuifmeelverzamelen gaat, is het
bloemenbezoek gehaast en vluchtig . Ze lopen snel
door de meeldraden en gaan na een kort bezoek al
weer op de vleugels om het stuifmeel in de klompjes
te werken .
Voor de bijen heeft de plant opvallende bloemen,
want behalve geel kaatsen de kroonbladen ook het
voor de bijen zo goed zichtbare ultraviolet terug . Het
midden van de bloem wordt voor de bijen extra
gemarkeerd doordat het begin van de kroonbladen
geen ultraviolet terugkaatst, maar het deel is zo klein
dat het optisch eerst effect heeft als de bij op de
bloem is geland.

over het algemeen niet hoog genoteerd . De bloemen
kunnen de bijen door het ontbreken van nectarien niet
de gewenste zoetigheid leveren, echter wei stuifmeel.
Maar de score die de plant daarvoor krijgt, is meestal
laag , ondanks de aanwezigheid van vele meeldraden.
Maar, zoals in deze rubriek al meermalen is betoogd,
wie het kleine niet eert ...

Enige soort van het geslacht

-

104 Stinkende gouwe behoort tot de papaverfamilie
(Papaveraceae) en is de enige soort van het geslacht
Chelidonium L. Het verspreidingsgebied ervan ligt in
Eurazie. In ons land is hij een algemeen voorkomende
plant, en we vinden hem vaak op verstoorde gronden
in de omgeving van bebouwingen. Hij houdt van een
iets beschaduwde standplaats en een kalkhoudende
bod em.

Overblijvende plant
De plant is overblijvend en heeft een stevige
penwortel. Hij overwintert met bladrozetten, waaruit
zich in het voorjaar stengels vormen. Het blad is
veerdelig en heeft een oneven aantal bladslippen,
waarvan de rand grof gekarteld is. Zowel de steel als
de onderzijde van het blad is zacht behaard .
In mei begint de stinkende gouwe te bloeien, en de
bloei zet zich voort tot in de herfst. De bloeiwijze is
een armbloemig los scherm, staande op een lange
steel aan het eind van de stengel. Uit de oksel van het
blad onder een scherm zet de stengel zich telkens
voort en ontstaat er een nieuwe bloeiwijze. Er zijn
twee kelkbladen, ze vall en af zodra de bloem
opengaat. De kruislings geplaatste eivormige
kroonbladen staan haaks op de bloemas. De bloeitijd
van een enkele bloem is maar kort, na twee dagen is
hij uitgebloeid. De talrijke meeldraden hebben een
lintvormige helmdraad die onder de helmknop
versmalt.
De bloemen zijn proterandrisch : eerst nadat het
stuifmeel vrijgekomen is, worden de beide stempels
rijp om stuifmeel te ontvangen .

Pollenbloemen
De bloemen van stinkende gouwe zijn typische
pollenbloemen : geen nectarien en veel meeldraden.
maandblad voor imkers april1998

Geneeskrachtig en giftig
In aile delen van de plant vinden we melksap . Het
heeft een oranje-gele kleur en geurt onaangenaam,
vandaar de naam stinkende gouwe. In het melksap
heeft men meer dan 20 alkalo"lden kunnen vaststellen,
waarvan een deel giftig is. Er zitten er echter ook
tussen met een geneeskrachtige werking . Over die
geneeskracht van de plant is een groot aantal
publikaties verschenen (Hartwell) .

Verspreiding door mieren
Het vruchtbeginsel groeit na bestuiving uit tot een
langgerekte vrucht, waarin zich geen tussenschot
bevindt. Als de zaden rijp zijn springt de vrucht met
twee kleppen open, te beginnen van onderen . De
zaadlijsten komen daarbij los te staan. De glanzende
zwarte zaden hebben een aanhangsel , dat ontstaat uit
een woekering aan de zaadstreng, het steeltje
waarmee het zaad aan de zaad lijst is verbonden . Het
aanhangsel, ook wei elaiosoom genoemd, bevat een
olie waar mieren verzot op zijn. Ze slepen de zaden
weg en zorgen zodoende voor de verspreiding. Wie
een plant in de tuin heeft staan, vindt op de meest
onverwachte plekken zaail ingen .

Literatuur
Hartwel l, J .L. (1970): Plants used aga inst cancer. Lloydia 33:
322.
Jans, B.P. (1973): Untersuchungen am Milchsaft des
Schollkrautes. Ber. Schweiz. Bot. Ges. 83: 306-344.
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Stinkende gouwe (Chelidon ium majus L)
A dee l van p lant met bloeiwijzen; B meeldraden; C st uifmeelko rrel: 1 polair, 2 equatoriaal , 3 korreloppervlak
tussen de aperturen (mesocolpium); D stamper; E vruchten; F opengesprongen vrucht; G zaad met aanhangseL
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Bijen beter beschermd tegen spuitschade
door nieuwe wetgeving.
In 1996 was er veel spuitschade aan bijenvolken die
honingdauw verzamelden, vooral bij aardappelen. De
getroffen bijenhouders konden hun schade niet
verhalen omdat de bestrijdingsmiddelenwet daa rvoor
onvoldoende mogelijkheden gaf. Mede door
aandringen van de Bedrijfsraad voor de bijen houderij
zijn de wettelijke teksten nu verbeterd.
Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) heeft de bestrijdingsmiddelenwet
aangepast. Voor de bijengevaarlijke middelen zal een
nieuwe ' bijenzin' in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift
(WG) worden opgenomen . Deze zin luidt als volgt:
Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet
106 toegestaan is toepassing in bloeiende gewassen of in
gewassen wanneer deze actief bezocht worden door
bijen of hommels. Niet toegestaan is toepassing
wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.
Ter nadere uitleg van deze zin zal in de Gebruiks
Aanwijzing (GA) het volgende worden opgenomen .

Bijen kunnen actief vliegen op niet-bloeiende gewassen, bijvoorbeeld om honingdauw te verzamelen die
door luizen is afgescheiden.
Met deze aanpassing van de wet is ook het risico
afgedekt van blootstelling bij bespuitingen van
gewassen die zelf onaantrekkelijk zij n voor bijen, maar
waartussen bloeiende onkruiden voorkomen waarop
wei bijen vliegen. In 1992 was bijvoorbeeld bloeiend
perzikkruid tussen aardappelen de oorzaak van
massale bijensterfte.
Het WG en GAvan de middelen die betrokken zijn
geweest bij de massale bijensterften in 1996 en in
1992 wordt op zo kort mogelijke termijn aangepast
(streefdatum: voor het seizoen 1998). Het betreft aile
middelen op basis van dimethoaat, fosfadion, parathion en parathion-methyl. Het WG en GAvan de
middelen op basis van de overige in aanmerking komende werkzame stoffen zal uiterlijk voor het seizoen
1999 worden aangepast. Door deze aanpassing van
de bestrijdingsmiddelenwet zijn de bijen beter beschermd en kan met hulp van de Algemene lnspectie
Dienst de schade aan bijenvolken geclaimd worden.

Honingonderzoek Amerikaans vuilbroed.
In Duitsland is een methode ontwikkeld om vast te
stellen of de bacterie die Amerikaans vuilbroed veroorzaakt, Paenibaccillus larvae, in bijenvolken aanwezig is, voordat de verschijnse len van deze ziekte zich
openbaren.
Hiervoor wordt met een lepel suiker/honing verzameld
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van de randen met voer rand het broednest. Er
worden verzamelmonsters gemaakt van maximaal zes
bijenvolken. Dit monster word door het lnstituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid (ID/DLO) onderzocht
op de aanwezigheid van sporen van Paenibaci/lus
larvae. Door het ID-DLO is een monster set ontworpen bestaande uit een monsterpotje, een beschrijving
van de monstername en een retourenveloppe . Bij het
terugsturen moet het potje in een goed gesloten
plastic zakje worden ingepa kt. De kosten voor het
toesturen van het monster setje en het onderzoek
bedragen /15 te betalen nadat u de uitslag van het
onderzoek heeft ontvangen. Bijenhouders kunnen het
monstersetje telefonisch bestellen bij ID/ DLO:
Edelhertweg 15, Postbus 65, 8200 A B Lelystad,
telefoon 0320 -238238
Om bij de aankoop van koninginnen of larfjes risico 's
voor de insleep van Amerikaans vuilbroed op de eigen
bijenstand te voorkomen, is navraag van een onderzoeksrapport bij de leverancier nodig. Koop dus aileen
koninginnen en larfjes bij koninginnentelers die vooraf
hun teeltvolken op deze wijze hebben Iaten onderzoeken. lnvoer van koninginnen, bijenbroed , bijenvolken en bijenteeltmaterialen is aileen toegestaan met
een gezondheidsverklaring van een officieel erkende
instantie uit het land waarvan de bijen afkomstig zijn.

EU steun voor de bijenhouderij.
Door de EU is een verordening ingesteld voor subsidie ter verbetering van de productie en afzet van
honing. De lidstaten kunnen voor dit doel projecten
indienen . Een belangrijke voorwaarde is dat de
betreffende lidstaten ook eenzelfde bedrag beschikbaar stellen . De gelden mogen niet rechtstreeks aan
bijenhouders worden gegeven maar moeten gebruikt
worden voor structurele maatregelen. Nederland heeft
de volgende projecten ingediend:
1. Onderzoek resistentie van varroamijt tegen
fluvalinaat.
2. Verder onderzoek darrenraatmethode.
3. Onderzoek gebruik organische zuren en etherische
olien voor bestrijding van de varroa.
4. lnvloed bedrijfsmethoden op toename van de
varroamijt.
5. Cursussen biologische varroabestrijding.
6. Beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal.
7. Onderzoek kwaliteit Nederlandse hon ing.
8. Diagnose monsters bijen bij de Ambrosiushoeve.
Deze projecten zijn goedgekeurd . Door de EU is voor
1998 /200.000 beschikbaar gesteld.

INTERVIEW

'Bijenmicroscopie' boeiende hobby
Tussen de kraampjes in de hal van het Bijenhuis,
opgesteld ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de VBBN, viel de kraam van Ronald
Bohm op. Geen honingprodukten, postzegels of
keramiek, wei microscopen en veel foto's die op het
eerste gezicht weinig met bijen van doen lijken te
hebben. Maar de foto's hebben wei degelijk 'de bij'
als onderwerp . Uit een gesprek met Ronald Bohm
b lijkt dat hij geen imker is maar wei houdt van
bijen : onder de microscoop . In dit artikel vertelt hij
over zijn hobby.

Preparee rvreugde
'De laatste twee jaar word ik door een goede vriend
voorzien van bijen, een bron van veel prepareer
vreugde. De bij Ievert van angel tot facetoog
bijzonder boeiend prepareermateriaa l, dat, in alcohol
bewaard, menige winteravond zal vu ll en.'
'Autodidactisch heb ik de microscopische technieken
geleerd door elk boek over dit thema t e verslinden en
zoveel mogelijk in mijn boekenkast te verzame len. Na
het maken van veel preparaten breidde de hobby zich
uit met het maken van foto's door de microscoop.
lk werk bij een krant en heb ik al eens in de
exporuimte van ons kantoor een uitstalling van zo'n
twaalf foto's gemaakt. In een artikel in de reg ionale
krant is er uitgebreid aandacht aan mijn hobby
besteed. Daarop reageerde een enkeling.
Enkele maanden geleden ging ik op zoek ging naar
een boek over de anatomie van de honingbij. Via de
bibliotheek kon ik van de Kathol ieke Un iversiteit
Nijmegen het boek 'Anatomy of the Honey Bee '
lenen. Dit was een dusdanige openbaring, dat ik vond
dat het ook in onze boekenkast thuis hoorde. Via via
belandde ik bij het Bijenhuis Wageni ng en, waar ik
Roel ten Klei sprak. Hij werd enthousiast over mijn
hobby en nodigde mij uit om op 25 oktober een
expositie te houden. Met een paar foto's op zak ging
ik naar Wageningen, waar Roel ten Klei mij vroeg om
met nog meer foto's te komen. Toen begon het pas.
lk moest zien snel aan nog meer materiaal te komen.
lk sprak met een vriend af weer naar de bijen, ergens
op de hei te gaan.
Met een potje met alcohol en volledig ingepakt in
kap, handschoenen en elastiek om de broekspijpen
heb ik het verenigen van volken aanschouwd. Daarna
ging menig dar en werkster in het conserveerpotje.
Met ruim voldoende nieuw materiaa l zijn we aan de
slag gegaan achter de stereomicroscoop. Dat leverde

uiteindelijk een aantal mooie platen op waarmee ik de
expositie in het Bijenhuis heb ingericht.
De twintig ingelijste vergrotingen heb ik voorzien van
visitekaartjes. lk was benieuwd, hoe men op deze
aparte hobby zou reageren. Nou, ik stond versteld. lk
had amper tijd om versteld te staan, zo druk was ik
met antwoord geven op de vele vragen . Vragen, over
de techn ieken van het prepareren, of het materiaal
ook te koop was en of ik oak lezingen of cursussen
gaf. Tot nu toe heb ik dat nog niet gedaan. lk kom er
echter niet meer onderuit, om in de toekomst af en
toe eens een lezing te geven. lk heb een aantal heel
interessante contacten kunnen leggen. Kortom, het
was een bijzondere dag en mijn eerste stappen naar
het grotere ge·l·nteresseerde publiek zu llen oak zeker
niet de laatste zijn.'
'Ter verklaring een foto (doorsnede van de kop met
linksboven het facetoog) om een indru k te geven van
wat mij nog eens 23 jaar (en hopelijk meer) zal blijven
fascineren. Tevens hoop ik u ooit, nog meer tekst en
uit leg te mogen geven over hoe men de schoon heid
van de microscopische anatomie van de honingbij op
de foto krijgt.
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Linksboven het facetoog. Foto Ronald Bohm .
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Ko Zoet
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Honinganalyse

Het geheim van de smid

Ook vorig j aar half ju li een fl ink aantal volken van de
Terschellinger imkers naar de Boschplaat gebracht
waar de bijen zich naar hartelust konden uitleven op
het bloeiende lamsoor. Het weer werkte mee, er werd
goed 'gevlogen ' maar uiteindelijk minder 'gehaald'
dan verwacht. Zijn de omgevingsfactoren voor het
lamsoor in de loop der jaren veranderd? Speelt het
weer een rol? Honinganalyse gaf aan dat ook in 1997
het aandeel pollen van het lamsoor laag was, slechts
8%. Toch was de kenmerkende geur en smaak van
lamsoorhoning aanwezig. Het aandeel pollen van het
lamsoor is wellicht ondervertegenwoordigd of geeft
de plant weinig stuifmeel? Aan het laatste ben ik gaan
denken toen in 1996 de lamsoorvolken weer in de stal
stonden . Bij zeer matig weer waren het deze volken
die fanatiek stuifmeel verzamelden, terwijl de volken

Hetzelfde kopje trof u ook aan in Bijen januari 1998
waarin werd verwezen naar een tabel waarin kon

die niet op reis waren geweest het voor gezien
hielden. Opvallend in de Boschplaathoning is het
pollenaandeel van het zandblauwtje, tot maar liefst
35% . Hoe speelt dat nietige bloempje het klaar om
zowel een goede nectar als stuifmeelleverancier te
zijn . 'Bij voorkeur voorkomend op een droge zandige
bodem zoals de humusarme zuidhellingen van de
duinen' aldus Arjen Neve. Wat ons nog meer verbaast
is dat de bijen zo massaal het zandblauwtje bevliegen
met honderden hectaren lamsoor binnen vliegbereik.
Of, is het pollenaandeel van het zandblauwtje misschien oververtegenwoordigd? Vragen, vragen en nog
eens vragen . Deze onderwerpen kwamen o .a. ter
sprake tijdens een bestuursvergadering en doorpratend over honinganalyse in het algemeen zaten we
plotseling met een onbeantwoorde vraag. Waar en
hoe komen pollen in de nectar terecht?
Tijdens het verzamelen van de nectar in het veld?
Wordt de nectar dan 'verontreinigd' met stuifmeel?
Tijdens de vlucht van de haalbij naar de woning waarbij de nectar de eerste bewerking ondergaat? Tijdens
de overd racht van de nectar aan de huisbij of tijdens
het rijpingsproces? Het meest voor de hand liggend
leek ons dat de haalbij nectar met daarin kenmerken de stuifmeelpartikeltjes mee naar huis neemt. Blijft de
vraag waar en hoe het stuifmeel in de nectar terecht
komt.
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worden afgelezen wanneer uit een gelegd eitje een
vliegbij ontstaat. Het artikel waste lang , de drukker
onverbiddelijk en de tabel kon niet meer worden
geplaatst, vandaar dat u deze nu alsnog aantreft. Hoe
gebruikt u de tabel? Stel uw voorjaarsdracht valt in de
periode van 1 tot 22 mei. Zoek in de derde kolom de
datum 1 mei , ga naar kolom 1 en u ziet dat een eitje
gelegd op 5 maart een vliegbij oplevert d ie bij het
begin van de dracht juist gestorven is. Zoek nu in de
tweede kolom de einddatum van de dracht 22 mei , ga
naar kolom 1 en u ziet dat een eitje gelegd op 16 april
haalbij wordt als de voorjaarsdracht net is afgelopen .
Voor elke dracht kunt u nu in een oogopslag bepalen
wanneer een extra inspann ing van de koningin is
vereist.
Om honing te oogsten heb je sterke volken nodig en
dat geldt zeker in het voorjaar omdat het dan nog
vaak akelig koud is. Uit ervaring is me gebleken dat

Drachtkalender
Een eitje
gelegd op:

wordt vliegbij
van

5 maart

10 april

12 maart
19 maart
26 maart
2 april
9 april
16 april
23 april
30 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 ju li
6 augustus

17 april
24 april
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 juli
10 juli
17 juli
24 juli
31 jul i
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus
4 september
11 september

tot
1 mei
8
15
22
29

mei
mei
mei
mei

5 juni
12 juni
19 juni
26 juni
3 ju li
10 juli
17 juli
24 juli
31 juli
7 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus
4 september
11 september
18 september
25 september
volgend jaar

VAN

IMKER TOT IMKER

volken met minder da n acht raten broed bij aanvang
voorjaarsdracht geen of weinig oogstbare honing
opleveren. Om sterke volken te krijgen maak ik van
drie volken twee. Toen ik vroeger mijn bijen in de
bebouwde kom had staan, ontstonden tijdens de
eerste grote inspectie rond 20 april volken met 9 tot
12 raten broed. In de bovenbak kwamen 8 raten
broed geflankeerd door raten voer en de rest in de
onderbak. Vervolgens een moerrooster en een lage
honingkamer. Om de bijen erin aan het werk te
krijgen werden de geslingerde raten van vorig jaar
met een plantenspuit nat gemaakt. Op mijn huidige
stekkie is de voorjaarsontwikkeling veel trager door
de lage temperatuur en een standplaats in het vrije
veld zonder noemenswaardige stuifmeelbronnen .
Tach is de aanpak niet veel anders dan vroeger. De
kleinere volken krijgen tijdelijk de beschikking over
een broedkamer en daarop een moerrooster en lage
honingkamer. Op die manier is het me tot nu toe elk
jaar gelukt voorjaarshoning te oogsten, die in een
t iental dagen moet worden binnengehaald van hoofdzakelijk de kruipwilg. Na het afnemen van de honing
wordt een tweede broedkamer geplaatst met veel
kunstraat en ga ik voeren. (zie Bijen 5(9):234(1996)

Imago en toekomst
Het imago en de toekomst van de imkerij lijkt een
onverbrekelijke twee-eenheid, maar is het niet. Bij een
gelijk imago in het verleden is het aantal imkers wei
eens het zes- of zevenvoudige geweest van het huidige aantal. lmkeren is tach het beeld van de 'eenling'
bezig met zijn of haar bijen . Niet het flitsende van de
bijenteelt bepaalt het toekomstbeeld maar het overbrengen van de 'bijenkoorts' op belangstellenden
tijdens markten, braderieen of waar dan ook.
lnfecteer ze maar.
Het toekomstbeeld van de bijenhouderij zie ik
helemaal niet somber in. Prachtig tach aile activiteiten
die regelmatig in de gelijknamige kalender voor-

komen. Die activiteiten moeten echter wei onderdeel
blijven van een groter geheel, geen eigen Ieven gaan
leiden als doel op zich want dan komen vroeg of laat
beperkingen om de hoek kijken. Men heeft elkaar niet
zo veel meer te vertellen en de inspiratie verdwijnt.
Resultaten in de bijenteelt zijn in hoge mate afhankelijk van het weer en deze factor is op het symposium
te Wageningen in het geheel niet ter sprake
gekomen. We ondergaan, mopperend of niet, het
weer van alledag. Drie maanden dagelijks weer
vormen de seizoenen. Dertig seizoenen gemiddeld
weer vormen het klimaat en daarmee is iets aan de
hand . Normaal gesproken zijn er kleine verschillen in
de elkaar opvolgende klimaatreeksen. Het werd iets
warmer, kouder, natter, droger. Na 1987 zien we dat
de gemiddelde jaartemperatuur van ons land hoog
uitvalt. De zeven warmste jaren van deze eeuw zijn
achtereenvolgens: 1990(10,9)- 1989(10,7) - 1994(10,6)
- 1995(10,5)- 1992(10,5) -1997(10,3) en 1988(10,3).
De gemiddelde jaartemperatuur van de reeks 1961 1990 bedraagt 9,4. Bovendien is gebleken dat 1997
wereldwijd het warmste jaar is geworden sinds het
begin van de waarnemingen in 1860. Maar Ko Zoet,
wat heeft dit alles te maken met de toekomst van de
bijenhouderij? 'Ais de waargenomen opwarming
mede is te danken aan menselijke activiteiten, dan is
er geen enkele reden aan te nemen dat daarin binnen
afzienbare tijd verandering komt.' De mogelijke
gevolgen voor het toekomstbeeld van de imke rij zij n
niet onbelangrijk. Een hogere gemiddelde temperatuur bevordert een goede ontwikkeling van de volken.
Wellicht dat nieuwe gewassen hun intrede doen. De
verstedelijkte gebieden zullen met hun groenvoorziening een steeds belangrijker plaats innemen. En de
imker? Die wordt gedwongen zich met teeltkeuze
bezig te houden, hij zal profiteren van een gemiddeld
grotere honingoogst en dat heeft uitstraling. Is dat
niet een beeld om je aan te warmen?

Het weer in april
Over de periode 1961-1990 geldt als landelijk gemiddelde 154 uren zonneschijn, 50 mm neerslag en voor
het midden van het land een gemiddelde maximum
temperatuur van 12,5

oc.
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normaal
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DAGBOEK VAN EEN BEGINNERSCURSUS 4

Vo o rj aars inspect ie
Peter Liefbroer

Dit dagboek volgt de 'beginnerscursus' 1997 van
het AOC Clusius College in Alkmaar. Deze cursus
heeft een al jarenlange traditie en wordt georganiseerd in samenwerking met VBBN-vereniging
Noord Hollands Midden. Cursisten komen uit heel
Noord Holland boven het Noordzeekanaal en
Amsterdam .

Het w eer
Het weer speelt voor een bijenhouder een belangrijke
rol. Zeker voor een bijenleraar. Mijn bijencursus plan ik
110 voorafgaande aan de eerste theorieles. Dat wil

-

Eerst verdelen we de kappen, berokers en beitels.
Beginnende imkers hebben tenslotte meestal nog
geen bijen en dus ook geen spullen. Dan demonstreer
ik de methode van werken. Er heerst een gespannen
sfeer. Gelukkig zijn mijn bijen over het algemeen
vriendelijk, zeker aan het begin van het seizoen .

Werkwijze
De kasten staan op twee broedkamers met twintig
ramen en een losse bodem voorzien van twee
ventilatiegaten . We bekijken eerst de onderbak en
daarna de bovenbak. We zetten de bovenbak met
dekplank eerst apart, diagonaal (onderzijde raampjes
gelijk met de onderkant van de broedkamer) op een
omgedraaid dak. Na inspectie van de onderbak
bekijken we de ramen van de bovenbak terwijl deze
nog steeds diagonaal op het omgedraaide dak staat.
Zo maken we de kans groter om de koningin te
vinden: zit ze niet in de onderbak, dan zoeken we in
de bovenbak, zonder dat ze snel naar de onderbak
kan ontsnappen .

lnspectie van de onderbak

zeggen dat ook aile praktijklessen in principe zijn
vastgelegd . Het is voor de cursus dus 'imkeren met
een agenda', terwijl het eigenlijk 'imkeren met mooi
weer' zou moeten zijn.
In 1997 was het eind maart, met Pasen, prachtig weer
voor een voorjaarsinspektie, niet gepland natuurlijk.
Ook het begin van de tweede week van april was
schitterend. De geplande zaterdag 12 april was matig :
10-14oc, eigenlijk te koud, hoewel de enkele
zonnestralen nog wei wat goed maakten.

Eerst inspecteren we de onderbak. We beginnen met
het verwijderen van een kantraam, om ruimte te
maken en de overige ramen 'op te kunnen schuiven' .
Het vertikaal hanteren van de raampjes wordt
natuurlijk geoefend. In het midden van de kast is bij
de meeste volken al broed in aile stadia (brias) . Er
wordt druk gespeurd naar eitjes (staand en liggend).
larven, gesloten broed en 'grijsjes' Uonge, pasgeboren
bijen). In een enkel volk wordt al een dar gevonden,
kunnen we mooi het merken en knippen op oefenen!
De bedoeling is dat per kast (20 ramen) de ramen
broed en de ramen bijen geteld worden. Verder wordt
gelet op de aanwezigheid van voer en stuifmeel. Als
een moer gevonden wordt moet ze gearresteerd
worden om haar later te merken en kn ippen .

De voorbereiding

Overzicht inspectie

Voor de cursus zijn zeven kasten besch ikbaar. De korf
is meer een aardigheidje, om een seizoen lang te
volgen, de korf wordt echter wei opgeklopt. De zeven
kasten worden verdeeld over 21 cursisten, dat wil
zeggen drie cursisten per kast. Dat lijkt dringen, maar
dat valt in de praktijk wei mee omdat niet altijd
iedereen kan . Soms wordt een kast wei eens twee
keer ge"lnspecteerd.

De inspectie verloopt ondanks de eigenlijk te lage
temperatuur heel voorspoedig. Niemand heeft
handschoenen aangetrokken. En maar een enkeling
heeft een steek opgelopen, zonder een allergische
reactie.
Aile volken zijn moergoed! Gemiddeld hebben de
volken 11 ramen met bijen (4 - 17) en 9 ramen met
broed (4 - 15). Elke praktijkgroep heeft een moer
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gemerkt en geknipt, er is ook al geoefend op enkele
darren. Twee al eerder gemerkte moeren zijn gezien .
Nog drie koninginnen zijn ongemerkt . Ook de korf is
moergoed en de raten zijn afgesneden met de
kromme kant van een beitel bij de eerste spijlen . Zo is
er voor het korfvolk ruimte om te bouwen .

Klaarmaken voor het fruit
De week na de voorjaarsinspektie maken we de
volken klaar voor het fruit. Het weer is nog slechter:
8°(, geen zon. Het moet maar. We inspecteren deze
keer aileen de onderbak. Broed blijft in het midden
hangen. Oude raat, raat met gaten of veel darrencellen, raat met schimmel en raat met wintervoer
wordt verwijderd en vervangen door uitgebouwde
raat of kunstraat. In elk volk komt een velletje
darrenkunstraat te hangen , om ervaring op te doen
met varroabestrijding door middel van de
darrenraatmethode.
Als de onderbak is gereorganiseerd wordt deze op de
bovenbak gezet. Nu zijn de volken klaar om de
appelbloesem te bestuiven en nectar te verzamelen.

Bovendien heeft de moer weer volop ruimte om te
leggen, zodat de volken de eerste weken nog niet
zullen zwermen.
Tenslotte bekijken we de zonnewassmelter waarin al
wat raat is omgesmolten tot zuivere b ijenwas. En al
zal niet 100% van de was op deze manier uit de oude
raat worden gesmolten, de raampjes komen mooi
schoon uit de smelter en er kan zo weer kunstraat
ingezet worden.

Aile bijenteeltrnaterialen voor de
moderne imker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks

a

f
f

180,00 per stuk
160,00 per stuk

Geopend: Zacerd ag van 8.00 - I 2.00 uur en na
telefoni che afspraak. Harremaatweg 36, 378 1
Voorthuizen , 0342-472837 I 0653 182006

Aan d e rand van Hengelo, op het terrein van de IVN, staat de stal van VBBN subvereniging Hengelo Overijssel. In
samenwerking met d e IVN worden open dagen e n lessen voor scholen georganiseerd. Op de voorgrond de honing boom
(Soph ora japonica), geplant bij het ingebruiknemen van de stal. Foto H.A. Melssen.
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ELIJKE CAMPAGNE

'Natuurlijk tuinieren'
Rob Molenaar
Op 28 januari j.l. bezochten Joop Beetsma en ik
' Nieuwspoort' in Den Haag in het kader van de
presentatie 'Natuurlijk Tuinieren'. Mevrouw Aleid
Rensen-Oosting en de heren Piet Steltman en Arco
Goedkoop leidden kort en duidelijk de strekking
van deze campagne in.

lichtingsgroepen gemeentehuizen te bezoeken om het
tuinieren met planten en dieren te stimuleren . Aan de
!eden van tuinorganisaties wordt gevraagd hun
gemeente eventueel voor te dragen voor de 'Natuur-

Die gebieden waar planten en dieren nog relatief
ongestoord kunnen Ieven, liggen in ons land verspreid
en worden gescheiden door asfalt en betonmassa's in
de vorm van wegen en steden . Het doel van de
campagne ' Natuurlijk Tuinieren' is, om onder andere

112

door middel van stadstuinen en parken verbindingen
te maken tussen de natuurgebieden. In mei start de
nationale campagne: 'Tuinieren met planten en
dieren '. Veertien organisaties en bedrijven gaan zich
inzetten voor de verrijking van de natuur, onder andere
in de stedelijke omgeving .
In onze verzakelijkte samenleving mogen we best stellen dat tuinieren een ' mooie hobby' is in de letterlijke
betekenis van het woord, een heerlijke vrijetijdsbesteding voor een groat aantal mensen . Daarbij is het
aspect van het nut van onze natuurlijke vriendjes in de
tuin een meevaller voor tuinier en plantenliefhebber.
Die hobby hoeft overigens niet duur te zijn , is met
enige begeleiding ook niet moeilijk en kan met een
advies van een vakman dan wei een tuin-hobby-ist al
snel tot een bevredigend resultaat leiden. Uiteindelijk
zal dan ook blijken dat 'natuurlijk tuinieren' leidt tot
'natuurbeheer'. Een leuk voorbeeld daarvan is het
aanleggen van een vijver in de tuin , waarbij we een
klein stukje moerasgebied maken . Oat geeft
mogelijkheden voor een andere vegetatie en de
aanwezigheid van talrijke insekten: muggen, bijen,
vliegen en vlinders. Vogels zullen zich in de tuin meer
op hun gemak gaan voelen.
'Natuurlijk tuinieren kent geen verliezers, aileen maar
winnaars' staat in de folder van het Algemeen Verbond
van Volkstuindersverenigingen in Nederland (AWN).
Nederland telt meer dan 3 miljoen kleine tuinen en
volkstuinen van gemiddeld 80 m2. Oat betekent meer
dan 24000 ha 'tuin -cu ltuur'; deze oppervlakte komt
overeen met driekwart van van Oost-Fievoland.
De heer Arco Goedkoop Iicht toe dat zowel bij de
tuiniers als bij de leveranciers van tuinbenodigdheden
kennis en ervaring op het gebied van natuurlijk
tuinieren ontbreken .
Het ligt in de bedoeling om met rondreizende voormaandblad voor imkers april 1998

vriendelijk Groen' -prijs. In de wintermaanden zullen
lezingen worden aangeboden aan verenigingen en
groepen belangstellenden; er zullen begeleide excursies in stadstuinen worden georganiseerd. Door deze
ideeen uit te dragen, worden de tuiniers gestimuleerd
om zelf iets te ondernemen.
Een belangrijk aspect van de campagne is om te
voorkomen dat door het tuinieren het water en de
bodem verder worden verontreinigd. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om geen kunstmest en plaagbestrijdingsmiddelen te gebruiken en om het
besproeien van de tuin zoveel mogelijk te beperken
en daarvoor bij voorkeur regenwater te gebruiken .
Naast deze beschouwingen over veel kleinschalige
projecten (tuinen en plantsoenen). wordt er ook
aandacht besteed aan grootschalige projecten, waarin
braakleggirig centraal staat. Daarin zullen klaver en
phacelia, beide groenbemesters, zeker aandacht krijgen.
Samengevat kunnen we stellen dat krachten worden
gebundeld om de campagne te doen slagen . Deze
campagne start in mei, en wordt gevolgd door een
nationale manifestatie: 'Groen voor nu en later' in
september. Tuinorganisaties zullen daarbij een grate
rol spelen en gemeenten zullen worden benaderd om
hun medewerking te verlenen. In het januari-nummer
van Bijen (7( 1): 17, 1998) werden imkers opgeroepen
om in de tuincentra voorlichting te geven over het
houden van bijen en over drachtplanten.
lk wens de organisatoren aile wind in de zeilen. Door
het te verwachten sneeuwbaleffect wordt natuurlijk
tuinieren dit jaar een groat succes. Daar ben ik van
overtuigd.

INZOEMEN
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De vleugel van de bij
We realiseren ons nauwelijks hoe ingenieus de
vleugels van de b ij zijn gemaakt en hoe nuttig ze zijn
voor het bijenvolk.

De vleugels als gereedschap
De vleugels helpen bij het stertselen om de geur uit
d e geu rklier op het achterlijf te verspreiden .
Met de vleuge ls brengen de bijen door een doe lgerichte samenwerking een sterke luchtstroom op
ga ng om de nectar in te dikken . De luchtstroom is zo
krachtig dat een brandende lucifer die aan het
vlieggat voor deze luchtstroom gehouden wordt, er
gemakkelijk door wordt uitgeblazen .
Vliegspie ren en vleugels spelen een ro l bij het maken
va n gelu iden . Bij het dansen om mededelingen te
doen over een dracht bron produceren de bijen
geluid en die omringende bijen betrekken bij de dans.
In het bijenvolk is steeds geluid aanwezig . Het aantal
trillingen per seconde hiervan kan gemeten worden
en dan blijkt dat er een samenhang is tussen de
toonhoogte en de toestand van het volk.

Moerloosheid, winterrust, welvaa rt , zwermen , ze
hebben allemaa l hun eigen geluidsniveau. Missch ien
wordt nog eens ontdekt dat de produktie van een
bepaald geluid een communicatiemiddel is om aile
bijen snel over een bepaalde toestand te informeren .

Het functioneren van de vleugels
De voorvleugels van de bij zijn vee! groter dan de
achtervleugels. Tijdens het vliegen worden de haakjes
van de achtervleugels aan de rand van de voorvleuge ls gehaakt. Een van die haakjes is op de foto te
zien . A ls het windstil is, kan de bij op haar vlucht een
snelheid bereiken van ca. 30 km per uur. De grote
ind irecte vliegspieren zorgen daarbij voor zo' n 180
slagen per seconde! De vliegspieren bewegen ha rde
delen van het borststuk (boven- en onderkant) die op
hun beurt weer de vleugels in beweging zetten.

Bij de foto:
Een vleuge lhaakje
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Gevoelig voor bijengif
De bijensteek blijft een intrigerend verschijnsel. Als
imker proberen we de steek te vermijden en we
vinden het meestal erg vervelend als anderen op deze
nare manier met onze liefhebberij in aanraking komen,
zeker als er daarbij sprake is van een ernstige reactie.
The American Bee Journa l publiceert daarover
interessante bijzonderheden . De betreffende passage
begint met een open deur in te trappen: lmkers en
hun familieleden hebben een grotere kans gestoken
te worden dan anderen. Bij de actieve imkers is
minder dan 1% overgevoelig voor de gevolgen van de
steek. Met overgevoelig bedoelt men hier een
114 lichamelijke reactie die verder gaat dan een zwelling
op de plaats van de steek. Terwijl van familieleden van
de imker 74% overgevoelig bleek te zijn voor het
bijengif. Onder de groep familieleden die 'geen
contact' hadden met de bijen en slechts 1 of 2 steken
per jaar opliepen was de gevoe ligheid het grootst,
89%. Bij de imkers zelf lijkt het erop dat er een
samenhang is tussen de mate van gevoeligheid en het
aantal steken dat men per jaar oploopt. Meer dan 50
steken per jaar hangt samen met niet-reageren op
steken en bij kleinere aantallen steken per jaar lijkt de
reactie heftiger te zijn. Hoe Ianger men imkert en hoe
meer steken men heeft opge lopen, hoe kleiner de
kans om heftig op een steek te reageren. De kans
daarop neemt toe als men lange tijd niet in de bijen
werkt. De algemene gezondheidstoestand en
medicatie kunnen ook van invloed zijn.
Bron: American Bee Journal, nov. '97.

-

Varroaresistente bijen?
Het is bekend dat onder tropische omstandigheden
de varroamijt minder schade aan bijenvolken
veroorzaakt dan in gematigde klimaatgebieden. Toch
lijken er in het gematigde klimaat ook bijen te zijn die
met de varroamijt kunnen samenleven. Twee jaar
geleden berichtte het American Bee Journal over
bijen in het gebied ten noorden van Wladiwostok.
Deze bijen (Apis me//ifera) zijn daar zo'n 100 jaar
geleden heengebracht bij de aanleg van de TransSiberie spoorweg. De oorspronkelijke gastheer van de
varroamijt, Apis cerana is in d it gebied inheems. De
lange periode van samenleven in een gebied van Apis
mellifera en de varroamijt zouden onze honingbij de
kans gegeven kunnen hebben om erfelijk overdraagbaar afweergedrag te ontwikkelen.
maandblad voor imkers april 1998

Vergelijkingen tussen volken in Amerika en in dit
Russische gebied lieten zien dat de besmettingen van
zowel werkster- als darrenbroed in het Russische
gebied veellager waren. Wat daarvan de oorzaak is, is
niet bekend . Het zouden milieuomstandigheden
kunnen zijn. Het zou ook kunnen dat daar een minder
agressief type varroamijt leeft. In juni 1997 zijn er 100
koninginnen van de Russische volken naar een
quarantaine station voor bijen gebracht. Het station
bevindt zich op Grand Terre Island, Louisiana. Daar
kunnen ze onder gelijke omstandigheden met
Amerikaanse volken en mijten vergeleken worden.
Bron: American Bee Journal, nov. '97.

Transgene planten
Genetisch veranderde planten bloeien en produceren
nectar en stuifmeel. Deze produkten worden door
bijen verzameld en komen in de honing terecht. De
EU kent verordeningen om de aanwezigheid van
genetisch veranderde produkten in voedsel op de
verpakking van dit voedsel aan te geven. De vraag is
of dit ook geldt voor honing die van genetisch
veranderde planten afkomstig is. De Duitse imkerbond
is van mening dat honing een natuurprodukt is dat
niet door mensen gemaakt wordt en dat daarom de
EU-verordeningen hierop niet van toepassing zijn.
De Nieuw-Zeelandse imker kijkt met genoegen naar
de onvrede van het publiek over voedsel waarin stoffen van transgene planten gebruikt worden. In Nieuw
Zeeland plaats men geen bijen bij transgene planten .
Daarmee komt hun honing in een nog betere positie
op de wereldmarkt. Ze spreken daarbij de wens uit dit
zo te houden totdat onderzoek aangetoond heeft dat
niemand schade zal ondervinden van het eten van
honing en stuifmeel van transgene planten.
Bron: The New Zea land Beekeeper, dec. '97, Deutsches
Bienen Journal 1/98.

Het mellifera project
De lnteressegemeinschaft fUr die Dunkle Biene,
Naturgemasse Bienenzucht und Bienenbiologie geeft
sinds 1997 een tijdschrift uit. Adres: Kai-M. Engfer,
24247 Mielkendorf, Ostlandstrasse 1. in Duitsland, tel.
004943478861. Prijs per jaar DM 20,-. In het tijdschrift
vindt men adressen waar men donkere koninginnen
kan verkrijgen en berichtgeving over o.m. de donkere
bij, de donkere bij op internet, koninginnenteelt in
Engeland .

STUDIEDAG

De koninginnenteeltdag
J.E.A Hertsig
In zijn openingswoord herdacht voorzitter Jan
Dommerholt het overlijden van M . Beynen. Hij sprak
zijn waardering uit voor hetgeen Michel gedaan
heeft voor de koninginnenteelt in Nederland.
Daarna schetste de voorzitter kort de ontwikkelingen vanaf 1947 en vervolg ens ontvouwde hij het
plan voor het instellen van een werkgroep die in
Nederland een overlarfproject gestalte moet gaan
geven. Een project dat door de eerste spreker de
heer J. Charpentier nader werd toegelicht.

de spreker een vereenvoudigd schema aan:
dag activiteit
2
imker maakt goed gevulde vegers.
11 de imker voert jonge moeren in de stamvolken in
en dus niet in drie-raamskastjes
De in Ieider kreeg tijdens de discussie veel positieve
opmerkingen. Zijn aanbevelingen het overlarfproject
te Iaten begeleiden door deskund ige te lers en de
bijenteeltleraren in deze richting bij te scholen werden
instemmend ontvangen.

Hoe te starten en met welke bij?
Het overlarfproject

Lastige stappen overlaten aan de vakman

Dit was de vraag die door de tweede spreker, de heer
J. Dommerholt, werd toegelicht.
Om het project te doen slagen moet goed studiemateriaal in omloop worden gebracht. Het overlarfproject zou centraa l moet staan op de beginnerscursussen . Hiervoor zijn wei goed ge'lnstrueerde
leraren nodig. Verder moeten we zorgen voor
kwaliteitsbijen als uitgangsmateriaal.
In Nederland is op d it moment een weinig zuivere
populatie bijen aanwezig, die op dit moment niet
voldoet aan de wens van een zachtaardige bij d ie
weinig zwermt. De spreker wil in het overlarfproject bij
voorkeur met de carnicabij starten omdat deze
voldoet aan bovengenoemde wensen. De carnica
heeft in onze buurlanden een breed verspreidings-

In het overlarfproject worden de lastige stappen van
selectie en teelt aan de vakman overgelaten. Het
project kan aileen maar slagen als er van de standbevruchte moeren niet wordt nageteeld . De heer
Charpentier liet aan de hand van een schema zien hoe
een seizoen er voor de deelnemende imker uitziet (zie
schema opgenomen in Bijen (6/4 pag. 99-101 1997)
Voorjaar: de imker geeft aan de koninginnenteler door
hoeveel moeren hij/zij nodig heeft. (zie hieronder) .
Om de methode breder toepasbaar te maken beveelt

gebied . Het is een oorspronkelijke ras uit Duitsland ,
Oostenrijk en Slovenie . De morfologische kenmerken
zijn duidelijk omschreven.
De slogan die voor dit project zou moeten gelden is:
'Hoe komen we van die stekelighe id af, bij de bijen en
bij de imkers?'
In de discussie die na deze woorden volgde kwamen
vrij vee l positieve reacties naar voren. Aarzeling werd
uitgesproken over de eenzijdige keuze van de carnica
als uitgangsmateriaal. De groep aanwezige Buckfast-

Koninginnenteelt moet in de toekomst een essentieel
onderdeel worden van de bedrijfsmethode van aile
imkers. Stelselmatig moet er naar gestreefd worden
de bijenpopulatie in stand te houden en te verbeteren . Oat kan door een methode van koninginnentelen
die voor elke imker, ook de beginner, uitvoerbaar is.
Het project moet gezien worden als een vervanging of
verbetering van de alom bekende Aalstermethode .
Het overlarfproject gaat uit van de teelt van kwaliteitskoninginnen in moergoede productievolken. Hiervoor
wordt uitgegaan van larfjes uit volken die geselecteerd zijn op zachtaardigheid en geringe zwermdrift.

dag
-6
-1
0
2
5
11
21

activiteit imker
pleegvolk klaarmaken: legruimte voor koningin
pleegvolk controleren op zwermcel len; twee ramen open breed boven rooster en ruimte voor teeltraam
teeltraam met aangenomen moerce llen wordt opgehaald en in lege ru imte in het pleegvolk gehangen .
teeltraam controleren op aantal aangenomen doppen - kernvolkjes klaar zetten: drie vier ramen jonge
b ijen, een raam open, een raam gesloten breed, een ra am met voer. Kastjes drie dagen in arrest zetten .
verzegelde moerdopp en in kluisjes. De kernvolkjes worden verspreid opgesteld en gecontroleerd op
moerloosheid. Er moet wei redce llen opgetrokken zijn !
de moeren komen uit en de kluisjes worden voorzien van een honingprop, in de kernvolkjes gehangen .
Jonge moer in de kernvolkjes aan de leg .

a
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telers stelden zich ten aanzien van het project positief
op. Zeker toen de inleider stelde, dat de rassenkeuze
volledig vrij hoorde te zijn .

De 'Schierbijen'
De derde spreker was mevrouw M .J. Duchateau. In
een korte inleiding schetste ze de geschiedenis van
het bevruchtingsstation op Schiermonnikoog. Op het
eiland is de lamsoor een belangrijke dracht die in
1997 400 kg opbracht. Daarna ging zij in op de
werkwijze: de moeren worden geteeld door middel
van overlarven waarna de aangenomen doppen in
moergoede pleegvolken worden gehangen. De
moeren laat men uitlopen in een broedstoof. Er
worden Kirchhainers gevuld en deze worden voorzien
van een jonge moer. De bevruchte moeren worden
116 vervolgens per trein naar de imkers vervoerd. In 1997
waren dat er 240 .

-

Waarom paren koninginnen met zoveel
darren?
Dit was de titel van de voordracht door de heer
H.H.W. Velthuis. Door het paren met een groat aantal
darren ontstaan er in het volk subfamilies met aile
dezelfde moeder maar met aan andere vader. Omdat
de aanleg voor niet zo freq uent voorkomende taken
vaak afkomstig is van de vader, is elke subfamilie
specifiek voor de uitvoering van een zeldzame taak,
bijvoorbee ld het verwijderen van dode bijen. Zo wordt
er gedacht dat het hygienisch gedrag ook via de
vaderlijn wordt doorgegeven. Met andere woorden de
paring met meerdere vaders resulteert in meerdere
subfamilies waardoor het volk beter functioneert.
Verder ging de spreker in op de paringsystemen bij de
vliesvleugeligen en de doelmatigheid hiervan. Ook dit
thema za l in een van de volgende nummers van Bijen
aan de orde komen .

De Schiercarnica en inteelt

Koninginnenteelt en Amerikaans vuilbroed

De Schiercarnica is op het eiland gedurende lange tijd
geselecteerd en verzorgd door de heer Geskes en zijn
opvolgers, hierdoor is ze anders dan de Duitse
carnica. De spreekster gaf een duidelijke uiteenzetting
over de genetische achtergronden van inteelt. Hierop
zal in een van de volgende Bijen nader op in worden
gegaan.
Vervolgens ging zij in op de mogelijkheid van inteelt
in de volken die op Schiermonn ikoog staan. Door de
ge.lsoleerde ligging en de lange tijd van doortelen met
hetze lfde materiaal zijn de volken interessante
onderzoeksobjecten geworden.
De Schierpopu latie bestond uit 32 volken, maar vijf
volken hadden geen moer en drie moeren kwamen
niet aan de leg, zodat het onderzoek naar inteelt
beperkt tot 24 volken moest worden.Voor het onderzoek heeft mevrouw Duchateau de koningin op een
arrestraa m gezet en na anderhalve dag het aantal
gelegde eitjes geteld. Vier dagen later heeft zij het
aant al larfjes op de arrestramen geteld . Na een statistische verwerking kwam zij tot de conclusie dater in
de 'Sch iervolken' gemiddeld 25% van de larfjes
verdwijnt. Aangenomen wordt dat de verdwenen
larfjes d iploid zijn en dat er dus enige mate van inteelt
is. Om de mate van inteelt te verminderen beveelt
mevrouw Duchateau aan om op zoek te gaan naar een
geschikt e carnica lijn voor nieuw (zachtaardig)bloed op
Schiermonnikoog.
De volken op Schiermonnikoog waren groot en sterk,
ook na de moerteelt. Er is met dertig volken
voldoende materiaal voor een goede bevruchting
aanwezig.

Dit thema werd door de heren van Schuppen en
Mevius behandeld. De heer van Schuppen gaf een
overzicht van de in EU verband opgestelde richtlijnen.
Vooral richtlijnen van de handel in en het vervoer van
bijen zijn belangrijk .
De Nederlandse imkerij richt zich steeds meer op uit
het buitenland afkomstige bijen : bijvoorbeeld carnica
en Buckfast. Het is vrijwel zeker dat het importeren
van moeren en bijen de besmetting met AVB in ons
land heeft gebracht.
De richtlijnen met betrekking tot invoer en aanmelding
van verdachte volken moeten strikt worden nageleefd.
Het Nederlandse beleid blijft gericht op uitroeiing van
de besmetting omdat:
- dit beleid de voorkeur geniet van aile deskundigen,
- dit het advies is van de O.I.C.,
- bij een lage uitbraakfrequentie volledige vernietiging
de grootste zekerheid biedt.
Als we overgaan tot medicatie dan moeten we ons
zeer wei realiseren dat:
- we gaan imkeren met AVB,
- dat de besmetting aanwezig blijft,
- de verspreiding steeds verder doorgaat.
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Resistentie
We moeten het risico op het ontstaan van resistentie
tegen medicamenten en het ontstaan van residuen
niet onderschatten . De methoden die in Duitsland
worden toegepast zijn in Nederland verboden.
Koninginnentee/t is een specia/isme. Import gaat
samen met risico's. Vee/ besmettinghaarden met AVB
vinden hierin hun oorsprong!

STUDIEDAG

EELT & PARING 1998

De koninginnente lers moeten een zeer nauwkeurige
registratie voe ren en de control e op de registratie
moet via de Bed rijfsraad lopen. Hierbij is periodieke
contro le (minstens 1x per jaar) noodzakelij k. Verder
zou er een register bijgehouden moeten worden en
moet men een strenge hygienische gedragscode in

Als in de onderstaande lijst wei een telefoonnummer, maar
geen adres vermeld wordt, is dat om te voorkomen dat u
onaangekondigd larven komt afhalen . Veelal zal men een
kleine ve rgoeding voor de larven vragen.

Overlarfdagen Carnica

acht nemen .

Van de Cam icavereniging Oost-Nederland

Onderzoek op 10-DLO

Meppen
Zaterdag 6 juni 1998 14.00 uur. Beschikbare lijnen: Celie en
twee verschillende 07 lijnen.
Punt van samenkomst in overleg met de contactpersoon
Albert Koops, De Wulp 75 Vriezenveen, tel. 0546-562523.

De heer M evius, werkzaam op het lnstituut voor
Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) in Lelystad,
vertelde hoe verdachte monsters onderzocht worden.
In het juli/a ugustus nummer van Bijen zal een uitvoerig
artikel over het sporenonderzoek geplaat st wo rden.
De spre ke r waarschuwde de aanwezigen dat indien
men monsters honing in Celie laat o nderzoeke n men
bij de interpretatie va n de resultaten er vanuit moet
gaan dat er in Duitsland een zekere mate van
besmetting wo rdt gedoogd . In Duitsland gaat men uit
va n beheersing va n de kwaal en niet van bestrijding .
De werkgroep Amerikaans vuilbroed heeft een
rapport samengesteld over de bestrijd ing van AVB in
Nederland (zie het maartnummer van Bijen).

Discussie
Naa r aanleiding van de inbreng van de heren van
Schuppen en Mevius ontstond er een levendige
d iscussie. Algemeen werd de wens geuit om via een
uitgebreid sporenonderzoek een overzicht van de
Nederlandse situatie te krijgen . Zijn er latent overal
spore n aanwezig, of is dit onjuist? Als het Ministerie
zich uit het o nderzoek terugtrekt dan zul len in de
toekomst aile kosten voor beheersing van de ziekten
door het bedrijfleven (lees: de imkers) gedragen
moeten worden. De bal ligt nu bij de imkerij : met de
res ultaten van een dergelijke inventarisatie zou het
Ministerie benaderd kunnen worden met de v raag om
het bestaande beleid eventueel te wijzigen. De prijs
van het monsteronderzoek door ID-DLO bedraagt

!15

per monster.
Omstreeks 4 uur kon de voorzitter de zeer

Oldenzaal
Van half mei t/ m eind juni kunt u op het Carnica-proefstation
'Het Hulsbeek' te Oldenzaal elke zondag terecht voor larven,
aangebroede doppen van de Carnicalijnen : Celie, 03,
Pechets (Menge) en 1075. Graag een afspraak maken met
Stef Leushuis in Deurningen, tei.074-2772489 of met Johan
Olde Dubbelink in Oldenzaal, tel. 0541-515228.
Deurningen
G. Lutke Velthuis, tel. 074-2772514. Gedurende het gehele
seizoen kunt u hier, na afspra ak, larven halen van de
Carnicalijnen Cel ie, 07 en 03.
Glanerbrug
RoelofWaaijer, tel. 053-4612416. Op dit adres zijn, na
telefonische afspraak, larven beschikbaar van begin mei tot
half juli van de carnica lijnen Celie, 03, 1075 en Hoffmann.
Brengen van bevruchtingskastjes van Twente naar Lemmer
Vanuit Enschede, Pathmossingel 150 en Vriezenveen,
Verzetsstraat 54, verzorgt Roelof Werkman, tel. 053-43 15349,
de transporten van en naar het landbevruchtingsstation
Lemmer. De transporten vinden plaats op de vo lgende data :
23 juni brengen, 7 juli halen en brengen en 21 juli hal en .
Aanleveren van de kastjes in overleg met Roelof Werkman .
Dit jaar mogen oak weer 3-raams kastjes worden ingestuurd .
Uiteraard voorzien van darrenroostertje.
Overige overlarfmogelijkheden Carnica
Op de volgende adressen kunt u, voor zover men thuis is,
het hele seizoen terecht (na telefonische afspraak).
J. Kruit, Ter Apel (G r.). tel 0599-581471 , Carnicalijn 07.
E.R. Pi et erse, Maarn (Utr.). tel. 0343-441651, verschillende
Carnicalijnen. R. Kakes, Lemmer (Fr.), tei.05146-2066,
Carnicalijn 03

geanimeerde bijeenkomst afsluiten. Hij sprak de hoop
uit dat het overlarfproject in de loop van dit jaar
gestalte gaat krijgen .

Overlarfdagen licentienemers
Buckfast Be/angen Verenigd
lmkerij lmmenhof.
M & G Hal lmans, Rijksweg 224, 6582 AB Heumen.
Tel. 024-3584543.
Overlarven zaterdag 16 mei, 23 mei en 30 mei.
Overgelarfd wordt van GMH95-78: GR92-391 x UG92402:. 92-TR 13 x TR72: .90-B342XB0288:enz.
En van GMH95-59: GMH252 X UG92-402:.91 -B314 X
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B62:.90-B238 X B0214:enz.
Dochters van deze lijnen trokken in korte tijd de
afleggerkasten van 16 ra men vol. Ook ve rzamelden ze tot
Ia at in het jaar stuifmeel. Verder voldoen ze aan a lies wat je
van een goed Buckfastvolk kunt verwachten .
Graag ruim tevoren aanmelden.
Teeltstation Ameland
De overlarfdata zijn alsvolgt:
Zaterdag 16 mei bij de fa. van Dam te Jubbega van 10.00 tot
12.00 uur.
Zaterdag 23 mei bij lmkerij de Woldstreek te Schildwolde
(fam Postma) van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag 1 juni (tweede Pinksterdag) bij het lelgat te Amen
(Bert Pranger) van 10.00 tot 12.00 uur.
Er wordt overgelarfd van de volgende lijnen :
B136(A M) = 95- B30(AM)xB236(GB)
B26{AM) = 96-B31 (AM)xB211 (TR)
B108(AM) = 94-B178(HR)xB137(TR).

-
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Teeltgroep Zuid
Overgelarfd kan worden van de TGZ0395, de TGZ0296 en de
TGZ1896.
De TGZ0395 is afkomstig van Pau l Junge ls. Haar dochters
hebben een vroege voorjaarsont wikke ling, waa rbij gelet
moet worden op vroeg ruimte te geven. De vo lken zijn zeer
sterk uitgewinterd.
De TGZ0296 is een dochter van de TGZ0195, d ie
ge·lnsemineerd is met darren van dochters van A 156, een
Anatolica.
De TGZ1 896 is een dochter van TGZ0096 (B 164PJ)xA 156. De
dochters van deze twee zitten in het eerste testjaar,
gegevens over uitwinteren en honingopbrengst ontbreken
dus nog. Ondanks de slechte weersomstandigheden
ontwikke lden de volkjes zich goed. Bij zeer slechte dracht
volgt een duidelijke verm indering van de broedaanzet, wat
resulteert in ee n laag voer verbruik. Zodra er weer 'dracht'
(voeren) ontstaat, wordt dit voer in het begin weer volledig in
broed omgezet, waardoor de volken flink groeien.
resultaten
raatzit
honing
zwe rmd rift

TGZ0395
4,7
5,0
3,7

TGZ0296
4,7

TGZ1896
4,2

5,0

5,0

De overlarfdagen zijn:
2 mei en 30 mei F. v.d. Heuvel, Hoofdstraat 77, Heeswijk,
tel. 04 13-292603
9 mei en 13 juni C. Haan, Bos en Beemdweg 131 ,Tilburg,
tel . 013-4563563
9 mei en 13 juni B. Kliipp ing, Puttenst raat 30, Maa rheze
tel. 0495-591828
16 mei en 6 juni H. v.d.Berg, Gv.v.Sonsbeeklaan 17, Reuver
tel. 077-4742587
16 mei en 20 juni C. Coremans, Marnixstraat 1, Etten-Leur,
tel. 076-5014116
Wilt u zich enkele dagen van tevoren melden?
Teeltgroep Fiveldal.
G.C. van Eizenga en A.H . de Witt. tel. 0598-422293.
1 juni (tweede Pinksterdag), op de open dag van Bijenstand
'Het le lgat' van 11.00-12.00 uur.
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13 juni op de bijenmarkt te Eelde/Paterswolde van 10.00 tot
11.00 uur
Verder op telefonische afspraak tot 1 juli via A. H. de Witt.
Wij staan dan voor u klaar met larven van o .a. onze bekende
Lreso-lijnen .
Te eltgroep ' De vlijtige bij ' .
Overgelarfd kan worden op zaterdag 2 mei en zaterdag 16
mei bij: P.J.A. Verkooijen, Stationsweg 22, Heinkenszand.
Tei.0113-562476. Graag van tevoren even bellen.
Te eltgroep Proefbijensta nd ' De Hondsrug '.
Overgelarfd wordt van:
RJ -95:.95/RJ-93XHD-217:. 93/RJLXBP391 :.92/HDLXHDL:.90/ HDLXHD391 :.89/LXHD154: etc Br.
Adam.
RJ-9618:. 96/RJ-93XUG-9041 :.93/RJL93XBP391 :.92/HDLX HDL:.90/HDLXHD391 :.89LXHD-154: etc. Br.
Adam.
RJ-9622: .96/RJ-93XUG-9041 :.93/RJL-93XBP391 :.92/ HDLXHDL:.90/HDLXHD-391 :.89/LXHD-154: etc. Br.
Adam.
Van deze lijnen is larfmateriaal te krijgen bij Roel Jonker,
Eext. Tel. 0592-261499.
BP-94:.94/UG-9041XBP-391 :.92/UG-904XUG-9041 :.90/ UG8856XEK-8602:.88/BM883XUG-8537:.86/UG-8666XYG8537: .B-366XB-366 ect. Br. Adam.
van deze lijn is larfmateriaal verkrijgbaar bij Bert Pranger,
Annen . Tel. 0592-271826 of 389349.
Teelt groep Pampus
Dit jaar wordt er niet overgelarfd.

Bevruchtingsstations 1998
Zoals gebruikelijk dienen de bevruchtingskastjes vrij te zijn
van darren. De vlieggaten moeten zijn voorzien van een
geponst darrenroostertje met een doorgangsruimte van
maximaal 5,2 mm (controleren!). Koninginnen in de kastjes
mogen wei gemerkt worden, als het maar niet met een
merkplaatje is. De kleur van het merkje hoort dit jaar geel te
zijn. Een geel stipje dus.
Onder bepaalde voorwaarden accepteert Lemmer kastjes
zonder darrenroostertje . Deze voorwaarden zijn dat gebruik
wordt gemaakt van kleine eenraamskastjes waarvan de
zijkanten uit glas bestaan, de zogenaamde EWK's.
EWK's waarin darren voorkomen worden geweigerd, ook al
gaat het maar om een dar.
Graag aandacht voor het volgende
Denkt u aan de juiste hoeveelheid bijen in de kastjes! In een
gewone EWK hoort 200 ml bijen. In een kleine {Erlanger)
EWK hoort 60 mi.
Genoeg voedsel is oak belangrijk. De EWK's hebben 500
gram suikerdeeg nodig . Om roverij te voorkomen is het
verstandig om suikerdeeg zonder honing te gebruiken.
Suikerdeeg is in de handel kant en klaar te koop.
Het staangeld is in Marken en Lemmer fl 6,50. Voor de
andere stations kan de beheerder u over de prijs in lichten.
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Carnica stations
Bevruchtingsstation Lemmer
Op dit station staan darrenvolken van de carnicalijn 03. Vanaf
half mei kunnen bevruchtingsvolkjes worden gebracht op
dinsdag -en donderdagavond en op zaterdagmorgen.
Hoewel er voorkeur is voor de zogenaamde EWK's zijn dit
jaar ook weer drieramers welkom . Graag tevoren een
afspraak maken met een van de beheerders. Dhr. Toben, tel.
0514-562386 of dhr. Kakes, tel. 0514-562066
Bevruchtingsstation Neeltje Jans (Zeeland)
Op dit station staan darrenvolken van de Carnica lijn 07. De
bevruchtingsvolkjes kunnen worden aangeleverd op 6 juni .
Graag tevoren een afspraak maken met de beheerder dhr. P
de Meester, tel 0118-616966
Bevruchtingsstation Kreverh ille (R.K.H.)
Dit bevruchtingsstation is een initiatief van Belgische en
Nederlandse koninginnetelers en is gevestigd in het
grensgebied. Het station is geopend van 1 juni tot 1
augustus. Volkjes kunnen worden aangeleverd tot 15 juli. Om
gebruik te maken van d it station moet men lid zijn van de
vereniging die dit station beheert. Het lidmaatschap kost BF
200 of /1 1. Daarnaast moet per kastje aan staangeld BF 75
of f4 word en betaald. Voor dit station worden, net als in
andere jaren, preventieve maatregelen getroffen ter
voorkoming van AVB besmetting. Voor inlichtingen:
C. Dewindt, Meerdonk Belgie, tel. 03-773-3232 of G.Arens,
Hulst Nederland, tel . 01 14-314819.
Bevruchtingsstations onder auspicien van de vereniging
Buckfast Belangen Verenigd
Bij het aanbieden van de gegevens voor Bijen waren de
gegevens nog niet bekend van de bevruchtingsstations
onde r aspicien van de BBV. U kunt eventuee l contact
opnemen met de u bekende adressen.
Bevruchtingsstation Marken 1998
1997 was een bijzonder bevruchtingsjaar! In 1996 liet het
zich nog aanzien dat de vergroting van de zwa luwenpopulatie op Marken voor het bevruchtingsresu ltaat fataal
zou zijn. 1997 kenmerkte zich door veel zwa luwen en erg
veel bevruchte koninginnen. Precies kan ik het niet nagaan,
omdat nogal wat inzenders hun resultaten niet hebben
doorgegeven, maar van degene die dat wei gedaan hebben
was het bevruchtingsresultaat ± 85%. Jammer dat er zo
weinig belangstelling was. Slechts 137 volkjes zijn
ingezonden, door 14 inzenders. Er bestaat kennelijk weinig
behoefte aan eilandbevruchte koninginnen . De oorzaak is
misschien dater veel koninginnen Kl worden bevrucht of dat
men bang is voor AVB-besmetting .
Onder voorbehoud van het resultaat van het AVBsporenonderzoek van de darrenvolken zal in '98 een omloop
zijn en wei op zaterdag 4 juli, brengen en op zaterdag 18
juli, halen. De opgestelde darren stammen af van een
combinat ie van mijn beste Buckfastlijnen. Het voordeel van
een combinatie is dat de volken van de hierdoor bevruchte
koninginnen actiever zullen zijn met minder inteeltverschijnselen .

Mocht u van plan zijn kastjes in te zenden, wi lt u dan ru im
van tevoren reserveren . (Bellen 0299-36811 4, donderdags
tussen 19.00 en 21.00 uur) Brengen en halen, tussen 10.00
en 11.00 uur, op de dijk bij de drie windmo lens.
Om de risico's van Amerikaans vuilbroed besmetting nog
meer tegen te gaan zijn voor Marken 'aanvullende
voorschriften'van kracht.
Deze voorschriften zijn opgest eld om te trachten:
a. De ingezonden volkjes te vrijwaren van AVB-besmetting.
b. De opgestelde darrenvolken te vrijwaren van AVBbesmetting.
Waarschuwing!
ledere imker dient zich echter goed te realiseren dat hij een
risico neemt door zijn volkjes naar een bevruchtingsstation te
sturen. Zij worden met vele andere op een relatief klein stuk
grond dicht bij elkaa r opgesteld. De kastjes worden
weliswaar zo danig opgesteld dat de vliegopeningen zovee l
mogelijk versch ill end van elkaar georienteerd zijn, maar er
zullen toch vele bijen zich vervliegen of gaan roven (slechte
Buckfast-eigenschappen). Gevolg is dat er een innig contact
za l zijn tussen uw vo lkjes en die van uw mede-inzender.
Mocht een mede-inzender het niet zo nauw met de hieronder bedoelde voorschriften nemen, dan kunt u de klos
zijn!
Aanvullende voorschriften voor Marken
1. Door een ID-DLO onderzoek zal jaarlijks vastgesteld
worden of de darrenvolken, van het bevruchtingsstation
Marken, AVB-sporenvrij zijn .
2. lmkers die hun koninginnen op Marken willen Iaten
bevruchten dienen al hun volken (ook hun afleggers) op
AVB-sporen te Iaten onderzoeken. lndien deze imker
samenwerkt met andere imkers of met andere imkers
gezamenlijk bijenvolken hebben opgesteld in een
bijenstand of bijenpark dan dienen deze imkers hun
volken oak op sporen te Iaten onderzoeken. (Onder
samenwerken wordt verstaan: uitwisseling van materiaal of
gezamenlijk gebruik van gereedschap enz, maar ook
imkers van dezelfde teeltgroep.) Dit sporenonderzoek
moet uitgevoerd worden door de ID-DLO in Lelystad.
3. De tijd tussen het nemen van de honingmonsters voor het
sporenonderzoek en het inzenden van de volkjes naar het
bevruchtingsstation mag niet Ianger zijn dan 6 maanden.
4. De imker die kastjes naar Marken brengt moet de
keuringsrapporten van al zijn volken, oak van zijn onder 2.
bedoelde mede-imkers, aan de beheerder ter inzage
geven.
5. lndien bij een imker of bij zijn onder 2. bedoelde mede
imkers sporen zijn geconstateerd, ongeacht op we lke
stand van deze imker(s), mag hij geen volkjes insturen.
6. De imkers moeten persoonlijk hun volkjes bij het
bevruchtingsstation aanbieden .
7. De te bevru chten koninginnen moeten door de inzender
zelf uit overgelarfde eitjes geteeld zijn. (Dus ook niet uit
aangeblazen doppen)
8. De kastjes moeten gevuld worden met eigen en op
sporen gecontroleerde werkbijen van eigen stand .
9. Naam en adres van de inzender moeten duidelijk op de
zijkant van aile kastjes onverwijderbaar (inbranden met
soldeerbout) staan aangegeven.
10. De voorschriften zoals deze in de voorgaande jaren zijn
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opgegeven blijven van kracht voor zover ze niet in strijd
zijn met het bovenstaande.(zie Bijen 4(6): 179 (1995) of
Buckfast Bulletin 24: 7 (1995).
11. De 'verklaring' op de vooraf in te vullen
bevruchtingskaart dient door de inzender ondertekend te
worden. Hij verklaart hiermede; dat hij op de hoogte is
van aile voorschriften die voor het bevruchtingsstation
Marken gelden en dat zijn inzending voor 100% voldoet
aan a/ deze voorschriften en dat hij de bevruchtingskaart
naar waarheid heeft ingevuld.
12. De beheerder heeft het recht om inzendingen, die hij niet
vertrouwt, te weigeren.
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Ed Oortman Gerlings, Floris Simonszstraat 22, 1135 HE
Edam, tel. 0299-368114.

getoetst op zachtaardigheid, raamvastheid en honingopbrengst. Vergelijken we de standbevruchte moeren van
beide lijnen dan scoort de lijn CT Celie duidelijk hager
wanneer het gaat om zachtaardigheid en raamvastheid. In
opbrengst doen ze niet voor elkaar onder. Beide lijnen
vertonen een prima haaldrift.
Voor het seizoen 1997 - 1998 hebben we de beschikking
over drie standen binnen hetzelfde drachtgebied n.l . 't
Hulsbeek. In navolging en op advies van het L.V. Hannover en
Weser Ems, zullen de lijnen CT Celie, CO 3 en C 1075
evenredig verdeeld worden over deze drie standen. De
lokatie aan de Oude Almeloseweg blijft het overlarfstation .
In het afgelopen jaar zijn hier door carnica-imkers bijna 1000
eendags-larven afgehaald. Oak dit jaar is ons proefstation
van half mei tot eind juni elke zondag van 12.00 -14.00 uur
geopend. Voor liefhebbers van de carnica en andere
belangstellenden houden wij eind mei - begin juni een
opendag. Heeft U belangstelling, laat ons dit dan tijdig
weten. U ontvangt dan van ons het programma.
Dit jaar bieden wij niet aileen eendagslarven aan maar tevens
aangepapte doppen, onbevruchte moeren en drieramers met
eilandbevruchte Duitse moeren van diverse lijnen. Voor
collega-imkers zijn de eendagslarven uiteraard gratis. Van te
voren even be/len in verband met het zetten van de koffie .
Ons proefstation aan de Oude Almeloseweg is eenvoudig te
bereiken via de A 1, afrit 32 bij Oldenzaal. Volg de borden 't
Hulsbeek' en U vindt ons tegenover parkeerplaats P1.
Johan Olde Dubbelink, Hulstlaan 9, 7573 CS Oldenzaal,
tel. 0541 -515228
Stef Leushuis, Deurningerstraat 36, 7561 RP Deurningen,
tel. 07 4 - 277 2489

't Hulsbeek te Oldenzaal

Carnica van Duitse eilanden

In 1996 zijn we begonnen met de lijnen CT Celie en C 1075.
Beide lijnen zijn afkomstig van Duitse keurvolken die zonder
kap, handschoenen en rook behandeld kunnen worden. Van
beide lijnen kwamen, op grand van onze waarnemingen,
twee volken in aanmerking voor inwintering en nateelt.

Wang eroog
Carnica Troiseck, lijn Celie. Openingstijden van 2 juni tim 13
augustus. EWK's worden aileen op dinsdag en woensdag
aangenomen. Verzendadres: Belegstelle voor Bijenkoninginnen, Charlottenstr. 56, 26486 Wangeroog . U kunt
EWK's op maandag en, na afspraak, voor verder transport bij
mevr. W. Richter afgeven . Verder bestaat de mogelijkheid
zendingen aan de boot in Harlesiel voor verder transport
naar Wangeroog af te geven. Beheerder: Waltraud Richter,
Marienstr. 59, 26452 Sande, tel. 0049-44221057.

Of een inzending aan a/ de voorschriften voldoet kan op een
aantal punten 'visueel ' gecontroleerd worden. Er zijn echter
punten die niet gecontroleerd kunnen worden en waar het
aankomt op de mentaliteit en betrouwbaarheid van de
inzender. Jk verzoek u dan oak, indien u niet voor 100% aan
deze regels wenst te voldoen of dat u de opvatting huldigt
dat 'men maar moet leren Ieven met vuilbroedsporen', geen
koninginnen naar Marken te sturen .
De voorschriften heb ik, met zes jaar ervaring als beheerder
van het bevruchtingsstation Marken, opgesteld . lk ben er mij
echter van bewust dat er eventueel nag meer of andere
maatregelen genomen zouden moeten worden om AVBbesmetting te voorkomen. Weet u nag iets? Neem dan a.u.b.
kontakt met mij op!

CT Celie 1996-1997.
Teler
Stammoer
Wangerooge
lnteelt
J.oD 27 -1996 lnst.Celle 643-95 CT Celie 46/ 93 0%
J.oD 30-1996 lnst.Celle 643-95C CT Celie 46-93 0%

Honing
7,5 kg-120%
8 kg-128%

Zachtaardigheid

Raamvastheid

Zwermlust

4

4
4

3
3

Nordenay
CT-07
CT-07

lnteelt
0%
0%

3,8

c

1075 1996-1997
Stammoer
Teler
R. 358-93
SA.L.72-96
R. 358-93
SA.L.75-96

Honing
7kg-119%
8kg-136%

Zachtaardigheid
3,8
3,5

Raamvastheid Zwermlust
3,8
4
3,5
4

Klassificatie van eigenschappen: 1 = s/echt; 4 = zeer goed.
Van beide lijnen zijn eind 1996 tevens standbevruchte
dochters ingevoerd in productievo/ken . Deze F 1-vo/ken zijn
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Spi ekeroog
Carnica Troiseck, lijn Hoffmann. Openingstijden van 30 mei
tim 8 augustus 1998. EWK's worden dagelijks aangenomen.
Verzendadres: Belegstelle voor Bijenkoninginnen, 26474
Spiekeroog, lnsel. Tel. 0049-4976619 van 18.00-19.00 uur.
Beheerder: Reinhard Andritschke, Sudstr. 14, 31832 Springe,
tel. 0049-5044708; Aribert Pril, Bamingstr. 11, 31832 Springe,
tel. 0049-50448583.
La ngeoog
Carnica Peschetz. Openingstijden van 2 juni tim 20 augustus.
EWK's worden wekelijks aangenomen op maandag of na
afspraak: Afleveren bij beheerder G. Flindt, Varel , op dinsdag
en woensdagmorgen : op het eiland Langeoog,
Herrenhusdunen, 26465 Bahnstation Langeoog. Beheerder
Georg Flindt, Brunsdamm 6, 26316 Varel OT, Obenstrohe,
tel . 0049-44513167.
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Nordern ey
Eerste periode Carnica Kirchhain, tot 15 juli. Tweede periode
Carnica Troiseck 1075, vanaf 15 juli. Openingstijden van 3
juni tim 20 augustus, laatste aanlevering 4 augustus. EWK's
worden tot dinsdagavond aangenomen bij de beheerder W.
Bruchert, Hollanderweg 19, 26506 Norden, tel. 004949315633.
Just
(arnica Sklenar linie 47 / H/47. Openingstijden van 1 juni tim
4 augustus. EWK's worden aileen op dinsdag aangenomen
maar kunnen ook tot maandagavond ingeleverd worden bij
de beheerder Georg Rosenbohm, Leda-Jummeweg 24,
26842 Ostrhauderfehn, tel. 0049- 4952563 . Verzendadres:
Belegstelle voor Bijenkoninginnen, Hafen Just, 26571 Just.
Aanwijzingen die men in acht dient te nemen voor de
bevruchting van koninginnen op een bevruchtingsstation op
de Duitse waddeneilanden. De koninginnen en de bijen
moeten uit een bijenvolk genomen worden, dat een
varroabehandeling heeft ondergaan. Bijen uit een met
Amerikaans vuilbroed besmet gebied mogen niet verstuurd
worden. Een verklaring van de Rijksdienst voor keuring van
Vee en Vlees, moet daarom bij iedere zending worden
ingesloten; zendingen zonder deze gezondheidsverklaring
worden op kosten van de afzender direct teruggezonden.
Elke inzender moet aangeven bij welke vereniging hij
aangesloten is. Aile koninginnen moeten met de kleur van
het jaar gemerkt zijn. Zendingen waarbij ook maar een dar
aanwezig is, worden op kosten van de afzender, plus de
kosten van het bevruchtingsstation, teruggezonden .
Het bevruchtingsgeld bedraagt OM 7.50 per koningin.
Zendingen zijn aileen mogelijk in EWK's (1 / 3 normaalmaat).
Voor het transport van de EWK's dient men de hiervoor
bestemde transportkisten te gebruiken. EWK's en
transportkisten moeten voorzien zijn van naam en adres. Bij
de zending moeten volledig ingevulde retourpapieren
gevoegd worden.
Een gezondheidsverklaring van de Rijksdienst voor keuring
van Vee en Vlees kan men aanvragen bij het kringkantoor van
de R.V.V. waar men woonachtig is. De kosten bedragen
!10,00. Op deze verklaring komt te staan dat binnen het
betreffende gebied gedurende de voorafgaande 30 dagen
geen Amerikaans vuilbroed is geconstateerd.
Voor verder in/ichtingen: Roe/of Waaijer, tel. 053-4612416.

10 Jaar teeltstation Am eland
In 1997 was het 10 jaar gel eden dat wij op Am eland zijn
gestart met de Buckfastbij. In die 10 jaren hebben we de
nodige ups en downs gekend, maar op die manier ook de
nodige ervaring opgedaan. Na gestart te zijn met materiaal
van Harry Dijkema, hebben we in de loop van de tijd een
brede basis aan Buckfastmateriaal ontwikkeld. Wat ook
belangrijk is, dat de volken gezond zijn en dus ook geen
vuilbroed hebben . We kunnen nu constateren dat Ameland
een aantal stabiele lijnen heeft waarvan met veel plezier
overgelarfd kan worden . Oat bewijst ook de belangstelling
die er in Nederland is voor ons teeltstation.
De Buckfastbij is bestand tegen het soms grillige weer vooral
in het voorjaar. Door het zeewater blijft de temperatuur lang
laag . Desondanks geven de vroege teelten goede resultaten.

In de toekomst is het noodzakelijk dat de bestaande
Buckfastlijnen worden voorzien van nieuw bloed. Ameland zal
hieraan ook meedoen zodat we de komende jaren verzekerd
kunnen blijven van goed materiaal.
In het kader van ons jubileum, wil len wij de imkers die in
1998 koninginnen betrekken van Ameland en overlarven
(minimaal10 larven) op de door ons te houden overlarfdagen
iets bieden. Degene die aan het bovengenoemde voldoen
komen in aanmerking voor de volgende prijzen, door toting
aan te wijzen.
1e prijs: een raszuivere koningin van 1998
2e prijs: een dag te gast, met uw partner, bij het teeltstation
3e en 4e prijs: een standbevruchte koningin.
De trekking zullen we na het seizoen Iaten verrichten door
een officiele instantie, na het seizoen 1998.
De overlarfdagen vinden op de volgende data en lokaties
plaats:
Zaterdag 16 mei bij de Firma van Dam te Jubbega van 10.00
tot 12.00 uur.
Zaterdag 23 mei bij lmkerij de Woldstreek te Schildwolde
(Familie Postma) van 10.00 tot 12.00 uur.
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag) bij het lelgat te Amen
(Bert Pranger) van 10.00 tot 12.00 uur.
lnlichtingen bij Jan Kienstra, tel. 05 19-542644 en Gosse van
der Velde, tel. 050-5421794
E-mail adres: gvdvelde@worldonline.ni

Carnicamoeren van Schier
Jan Charpe ntier
Wie op zoek is naar zachtaardige, produktieve bijen kan een
of meer moeren bestellen die geteeld zijn op het carnicateeltstation Schiermonnikoog. Deze carnicamoeren worden
'aan de leg' afgeleverd. Ze zijn voornamelijk bedoeld om van
na te telen (standbevruchting). In die nateelt ontstaan door
het heterosiseffect prachtige volken, die de zachtaardigheid
van het moedervolk bewaren. Het afgelopen jaar werden ca .
250 koninginnen onder imkers in Nederland en Belgie verdeeld. Met dit aantal is de capaciteit van het teeltstation zowat bereikt. Voor de bepaling van het aantal te telen moeren
en de daarmee samenhangende werkzaamheden vragen wij
de ge·lnteresseerde imker ons zo spoedig mogelijk (uiterlijk
10 mei) hun bestellingen op te geven. De moeren worden
dan op zaterdag 11 juli op de gebruikelijke manier op de NSstations afgeleverd . We zijn voor het bereiken van goede
resultaten van het weer afhankelijk. Mochten we moeren
tekort komen dan geldt: wie eerst komt, het eerst maalt.
Bestellingen plaatsen bij: Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ
Berlicum, 073-5037030. De kosten zijn f35 per moer, bij
bestelling te voldoen op gironummer 28.59.193 t.n.v.
Stichting Station voor Carnicateelt te Harlingen.
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HONINGKEURING

De uitslag van de nationale honingkeuring
Joop Beetsma
Tijdens de Open Dag van de VBBN op 25 oktober j.l. werd ook de Nationale honingkeuring gehouden. Door
52 personen werden 139 inzendingen ter keuring aangeboden. In de categorieen stuifmeel, gebak en mede
werden geen inzendingen ontvangen . De prijsuitreiking door mevrouw Eva Schild-Schofaerts en de heer Geri
Glastra vond plaats in de overvolle hal van het Bijenhuis. De bezoekers vulden niet aileen aile ruimte tussen de
vele gevarieerde stands, maar dromden ook samen rondom de tafel waar de prijsuitreiking plaats vond. De
prijswinnaars konden daarbij maar net een plaatsje vinden . De uitslag is als volgt:

-
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Klasse

Winnaars van de 'eerste prijzen '

1. Vloeibare hon ing
2. Gekristalliseerde honing (inclusief creme honing)
3. Kristalliserende honing en heidemelangehoning
4. Heidehoning
5+6.Zomer- en heideraathoning
7. Brokhoning
8+9.Wasbodems (ook kaarsen en wasfiguren)
Propolis
13. Opmaak en verpakking
Vlechtwerk, korven e.d.
Creatief handwerk
De Ridder van Rappardprijs werd gewonnen door

R. Molenaar en J.H. Doornweerd

Het mooiste handwerk was tevens het enige. De maakster mw
E. Langerak won er de eerste prijs mee.

C. Kleijer

G.H. Hilhorst
J.H. Doornweerd
C. van Holland

C. van Holland
5. Brunneberg

5. Brunneberg
J. Driebergen

mevr: F. Bos
mevr. E. Langerak
C. van Holland

Prijsuitreiking door mevr. E. Schild en dhr. G. Glastra.
Rob Molenaar met beker. Foto's: Joop Beetsma

1e kwaliteit bijenproducten in bulk of afgevuld, met of zonder etiket
• Spaanse pollen: korrels,
tabletten en capsules.

• Koninginnegelei :
vers (in honing) en capsules.

• Propolis: tabletten,
capsules, tinctuur en zalf.

• Diverse honingsoorten,
kruidenwijn en honingbonbons.
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dank versc huldi gd voor de wijze waarop hij in zicht heeft
gegeve n in de ont stane situatie . Uw verslaggever hoopt
nu op een spoedi ge afwikkeling door de Bonden met de
Honin gzemerij . in het belang van de bijenhouderij.

Excursie naar Belgie
]aarvergadering A.B. T.B.
R ob Molenaar
Op zaterdag 7 maart j. l. kwamen de !eden van de
lmkersbond ABTB in ' De Lutte ' bijeen, om present te
zijn op de jaarvergadering van hu n bijenvereni gin g.
Het Bestuur had besloten deze keer geen persoonlij ke
uim odig inge n aan derden te versturen, om de vergaderi ng
duidelij kheid te kunnen vcrschaffe n omtrent de nog
lopende afhand e lin g van de honingzemerij . Op deze wij ze
konden we on ' vrij b lij vend ori cnteren c.q. ui tsp reken.
Nu de heer Holl ander zich, m door hem gemotiveerde
redenen, uit zijn bes tu urs l"un ctie heeft teru ggetrokken,
werd de vergadering voorgezeten door de waarnemend
voo rzitter, de heer B. Vi sser. Aanwezig wa ren 40 !eden.
De heer Vi sser opent de ve rgadering. Er zijn ingeko men
stukken van de afdelinge n Doetin chem, Wehl en Doe burg, di e door de voorziuer op correc te wij zen worde n
afgehandeld . Hetj aar verslag 1997 krijgt vervo lge n. aile
aa ndac ht waarin we ui teraard nog eve n teru gbli kken naar
de viering v::m ons -o-jari g bestaan. Dezelfde plek waar
we nu zitten te vergaderen .
We ste llen vast dat het Ameri kaans vu il broed on ze deur
voorbij is gegaan, maar anen t blijven is geboden! De
spuitsc hade heeft in het Oosten van het land onnodig een
te grote omvang gekregen. Uiteraard krij gt ook de
Honingze merij aand acht in dit j aarverslag 1997. T.a. v. het
bes LUi vings reglement zij n opnieuw ges prekken gaande.
' Bedrij f matige Imkers ' hebben een ande re visie. Daar
wordt iets aa n gedaa n. Het finan cie le verslag over 1997
ziet er goed uit. Maandblad 'B ijen' ko n per I j an uari 1998
iets goedko per worden geproduceerd , door o.a. de
verschijnin gsdatum naar het midden van de maand te
verschu ive n. De begt·oting voor 1998 mag gezien worden.
Benoemi ng van ee n ' Kas-comm issie' ka n ons nog eens
f 400 per jaar ex tra bespare n. Een woord van dan k aan
Ri en Ve ldkamp, die naast de fi nancie le beslo mmeri ngen
nog het Sekretari aat beheert, is dan ook ste llig op zij n
plaats ! De onderh ande lingen met de honi ngze merij zij n
nog niet in een afh andelings fase aan geland, maar er is
ge noeg inzet om het ka rwei op zorgvul dige wij ze af te
ronden . We nemen afscheid van de heer Pot uit het
Hoofdbestuur. d ie om gezo ndheidsredenen zich laa t
verva ngen door de heer Wijnbergen. Oat doen we ook van
on ze voorzitter. dhr. Hollander. die zich laat opvo lgen
door dhr. B. van Schai k. Tot slot dee I ik u dan mede dat
de overeenk omst d ie er m1 li gt tussen de drie Bijenbonden
en de Honingzemerij ter be. tudering. tot ee n oploss ing
moet kunnen leiden. Mocht een van de Bijenbonden
afh ake n, dan moet er eerst een ni euwe A lgemene
Vergadering bijee n worden geroepen om tot een ni euwe
overee nstemming te kunnen geraken. Om 17 .1 5 uur slui t
de beer Vi sser de vergaderin g. We zij n hem bij zonder vee!

Rob JW'o lenaar
De lmkersbond van de ABTB organiseert een vierdaagse.
gehee l verzorgde trip per tourin gcar naar Belgie. De re is
is gep land va n vrijdag 22 tot en mer maa nd ag 25 mei, met
twee overn ac htingen in Gent en cen in Han-s ur-Lesse in
de Ardennen. En ~1ite raard perfect voorbere id met een
aa ntal interessante attrac ties:
• Bijenteeltmuseum Kalmthout, met o .a. bezoe k nan het
Arboretum ;
• Fabri kage va n im kersmateriaal en ee n biLk in het proces
va n honin gverwerkin g te Kortrijk;
• Praktijkmuseum voor bijenleelt en lllinen van de
Uni versite.it in Gent, met lezing van prof. Jacobs;
• O ve rn achting in Han-s ur-Lcsse, met bezoek aan Hasse lt
(kon ingin neteeltstat ion):
• Het bijenmuseum in Til f:
• Afsche idsdiner in een gezellig restaurant.
Aile secretari ssen va n de onderafde linge n van onze Bond,
hebben een insc hrij vi ngsfo rm ulier gekrege n. De kosten
bedragen voor deze bij zondere re is: f550 p.p. op bas is
van een 2- pe rsoo n ~ kamer. Voor een 1-persoons kamer
bent u een toes lag versc hu ldi gd. Leden van andere imkerorgani saties zijn uiteraa rd van harte we lkom. Zij kun nen
te lefonisch een inschrij f-fo rmuli er met aa nvrage n bij dhr.
G . Ho ll ander, tel. : 0 14-683329 te Kild er (na 20.00 uur).

••
AMILIEBERICHTEN
Ee" "ie t.~w !eve._, e e " \d ei" wo>\.l.e v
1-\e t- \di.,kt- z.o _,ewoo>\, """'"'v is voov O>\S z.o \:>liz.o".l.ev

Jessie Kelisst>~.
Be\:>ove>\ op I 0 "'"'"'vi- '<! ~,
z.li wee.,t- '3700 Bv"'"'
e" is S2. CIM ' "'"B

Met droefheid hebben wij kcnnis genomc n va n hel overlijden
van ons lid

GERRIT KUSTE RS
Gerril overlced op een lce ftij d van 77 jaar. Hij is meer dan 60
jaar lid gewees1 van onze vercniging. Wij kennen Gen·i1 als een
rus1ige en besc heiden man. Hij hi eld vee! van de natuur en zijn
bijen. Wa nneer er onderh oud aan onze drac hlplante lllu in nod ig
wa. , was Gen·i t vaak van de partij.
O nze dee lnem ing gaat uil naar zij n vro uw. kinde ren en fami li e.
Bestuur en !eden
lmkersvere ni gi ng Horst e.o.
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VBBN

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vrmderink
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Een week voor de Algemene Yergadering lukt het me
moeil ij k om me daarvan los te maken . Maar het heeft
wci ni g Lin te fantaseren over de uitkomst van iets wat nog
moet gebe uren . Oat ku nn en we beter reserveren voor het
me i-nummer. Maar waarover da n we i? Want mijn
gedac hte n vloeien steeds terug naar de AY. Laat ik Bijen
van maart da n maar pa kke n. a de ' bee boos ter' lees ik
over het probleem voor de bijen bij het ' uitnutten · van rode
klaver. Kunnen Jan van den Eijnde en Atjen Neve
mi sschien ook een booster voo r di t probleem ontwikkelen')
Met kans op meer zaden per bloem.
Zonde r onderl inge afspraak pleit ik in mijn an ike! 0\ er
varroabesrrijding o.a. voor de darre nraatmethode en legr
Mari van lersel de methode nog een haarfijn uit. Ze lden
werd een o peningsz in van mij 'tijd voo r een nie uwe fase ·
zo sne l beves tigd . Maar nu ook andercn aan hct woord.
lk vind dat Bijen meer di aloog moct bevatten. Wij imkers
weten beter dan wie ook, da t w ij eigenwij Lerikken zijn.
maar da t komt weinig tot uitin g in ons lijfb lad. Er bloeide
even ee n mooi b loempje toen Marleen Boetjan o ns
prikke lde met de verspl in terin g in de bijcnhou lerij . Wei,
voorjaa r en zomer zijn onderwcg. d us prima tijd voor meer
bloempjes.
Nog meer ake li gs in het maartnummer: het Am erikaan s
uilbroed-gebeuren. (Zo' n modewoord 'gebe ure n· heeft
gee n andere literaire fun cti e dan blad vulling voor ee n
voorzitter in de aan loop van de AY). Hoe kun je het waarnemen en wat vindt de werkgroep? lk kan me nauwelijks
voo r tellen dat iedereen de in houd in vo ile bewondering uit
het hoofd lee rt. Du s sro f tot di. cussie. ' lk ben beni e uwd' ,
om Jan Tempelman maar weer eens aa n te ha len.
Ee n mo nument voor bijen van was o p png. 83. gevo lgd
door een houten monument. het Arboretum bij de
mbros iu hoeve. Het valt mij steeds weer o p bij het
bij enh ouden dat er zo vee! ve rschi ll cnde kanten e n
nev naspecten aan zijn verbo nden: het wee r. be langrijke
plan ten en bo men en de temperatuur die ze nodi g hebben,
de ple kj e natuur waar je in terecht ko mt, of balancerend o p
de trekker va n de fruitte ler. Je wordt je dat weer bewust a ls
j e de verbazing ziet van ni e uwe !eden o f de vee lhe id van
as pecren die atelij ne in haar ni euwe functie om en door
het hoofd vliegen. En dan Iaten we nu zake n als HMF en
dimethoaat maa r eve n liggen.
ee, dimethoaat toch ni et he lemaal. U hebt kunnen lezen
dat dank zij onzc prole ten over de spuitsc hade in 1996 het
gebruik va n dimetho haat en parathi o n wordt be perkt.
Daaro m opnie uw: me ld eventue le spuitschade! Het geeft u
geen schadevergoedin g, maar we hebben goede gegevens
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nodi g om schade te beperken . Namens de Bedrijf~raad
loopt overigen~ een procedure om de aansprake lijkheid
voor schade aan bijen door bespuitin<> met toeoe ·tan e
middelen , te testcn . Het h.o~t tijd , ma~r u hoor~er later
van .
Een goed bericht is dat vol gens te lefonische medede ling
o nze EU-subsidieaanvraag geho noreerd wordt. Zoa ls ik
eerder sc hreef. door de korte tijd was er geen andere
mogelijh.be id dan de projecten van de Ambros iushoeve
voor de aanvraag in te zetten . Yoor 1999 kunt u
voorstellcn doen. maar het moet gaan o ver vcrbetering
van honingproductie en -marketing en er moet ook altijd
een bijdrage van de ederlandse overheid zijn . Ziet u, zo
gemakkelijk is dat! Yoorlopig. succes met de producrie.

Nieuwsbrief
Catelijne Rauch
Dir is mijn eer te ' nieuwsbrief', die ik voortaa n niet meer
apart zal verstu re n, maar in Bijen zal publicercn. Omdat
ik minder uren werk dan Heyta. is hct helaas niet
moge lij J.. om een aparte Nieuwsbrief tc mak en. lk hoo p
via deze weg iedercen toch op de hoogte te houden van
re levante VBBN-zaken .

Onderscheiding 50-jarig lidmaa tschap
Zoal s in de vori ge ie uwsbrief al door Hey ta is ge me ld.
is er een nie uwe ondersc heiding. Het is gewo rden een
zeskanti g houten schildj e met inscriptie. Aan te vragen bij
her secretariaat.

Rapport IKC
On langs is door het lnfo rmatie- e n Ke nni scentrum
Landbouw ecn rappo rt uitgcbracht meta ls tite l:
'Co ncurrenti e tussen honingbijen en andere bloembezoekende insekten · . Hierin staan de co nc lusics van een
uitgebreid intern ati onaa l literatuur-onderzoek. Helaas i. er
maar een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. Maar
dege ne di e echt interesse heeft kan op het secrctari aa t ee n
exempl aar aanvragen.

Expositie
Op dit moment wo rdt er hard gewerkt om de ex positieruimte van het Bijenhui s te moderni seren. Om de
ruimte in te ri chten kunnen we altijd materi aa l gebruikcn.
We denke n hi erbij o.a. nan fo to's en gebruiksartikelen.
Uiteraard in goede staat. Mocbt u nog materi aal voor ons
hebben, wilt u dan co ntact o pnemen, dan o verlegge n we
o ver het tran sport.

lnformatiepa kket ledenwe r ving
Op het secretari aat is ee n pakket voor ledenwerving
verkrij gbaar. Het pakket bestaat uit : een voorbee ldtekst
voo r publikati es in de pers; een handl eidin g om ee n
introdu cti ecursus va n dri e lessen op re zetten; een uitl eg
o ver de rol va n de mentor. Yoor mensen die mee r will en
wete n van bijen-ho ude n, maar nog niet zeker weten o f ze
echt will en gaan imkeren, is het vo lgen van een
introdu cti ecursus zcker aa n te be velen.

