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Van de redactie
Bladerend door de drukproef van dit nummer valt het op dat
ook wij werken volgens de seizoenen . Natuurlij k worden we
daartoe. gedwongen door de bijen zelf: die gaan nu op rooftocht tenzij we aan het voeren zijn of we de volken naar de
heide hebben gebracht. Maar ook uit de kopij blijkt dat we
weer in het seizoen met de korte dagen en lange avonden
komen . De inhoud deze Bijen is dan ook meer gericht op
toekomst en beleid . In het hoofdartikel een bespreking van
de resultaten van het onderzoek in Ki rchain (Duitsland) naar
de mogelijkheden voor selectie op varroatolerantie. Aan dit
proj ect wordt ook door imkers meegewerkt en kan dus als
voorbeeld dienen voor de Nederlandse situatie. Ko Zoet vat
zijn ervaringen met de DarrenRaatMethode samen .
De Ambrosiushoeve meldt de ontdekking van Europees
vuilbroed en Ab Kuypers ging op stap met medewerkers van
de RW. Tijdens het bemonsteren van vo lken in een vervoersgebied kreeg hij volop de gelegenheid vragen te stellen over
het huidige beleid ron dom de bestrijding van het Amerikaans
Vuilbroed . Kortom allemaal zaken die ons de komende winter
bezig zullen houden . De resultaten van de Reuma-enquete
gehouden onder imkers door drs. Vermeer (zie februarinummer) zijn uitgewerkt . Hieruit blijkt dat imkers in het algemeen minder gewrichtsklachten hebben dan de niet-imker. In
het november publiceren we de gedetail leerde resultaten.
Marleen Boerjan
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VARROAMIJTEN

Perspectieven voor een teelt op
resistentie tegen varroa
Ralph Buchler
Op het imkercongres te Luzern kreeg een lezing
van Ralph Buchler veel aandacht. Hij ging onder
andere in op eigenschappen van bijen die
resistentie tegen de varroamijt mogelijk maakt.
Ook wees hij er op dat enkele eigenschappen grote
kansen bieden voor teelt en selectie. Hieronder
volgt voor Bijen een bewerking van de lezing door
Mari van lersel.

Toekomstperspectief
Varroatolerantie is wegens de complexe samenhang
nog voor een groot deel onbegrepen en is er nog
veel behoefte aan onderzoek om de selectie van bijen
met een verbeterde weerstand snel vooruit te kunnen
brengen.
Toch staan we niet meer helemaal aan het begin.
Resultaten, waarover later meer, van de veldproeven
in Kirchain bewijzen duidelijk, dat de daar uitgeprobeerde selectiemethode daadwerkelijk tot een verbetering leidt en in de praktijk van de teelt aangewend kan worden . De weg, waarop telers samen
verder kunnen gaan, is geeffend. Net zoals het met
de eigenschappen voor de honingopbrengst in de
achter ons liggende jaren gegaan is, kan ook hier een
gestadige verbetering bereikt worden. Een bijzondere
rol speelt in dit verband een centrale uitwerking van
aile toetsgegevens met moderne methoden voor
schatting van de teeltwaarde. Met deze methoden
wordt het mogelijk de resultaten van afzonderlijke
bijenstanden direct te vergelijken , zodat met
voldoende volken gewerkt kan worden en inteelt kan
worden voorkomen .
Bij een passende uitwisseling van goed teeltmateriaal
en een goed gebruik van paringsstations leidt deze
weg tot duurzame vooruitgang.
De imkergemeenschap is voor een grote uitdaging
gesteld. De huidige resultaten dienen als bewijs dat
de inspanningen van de telers uiteindelijk met
resultaat bekroond zullen worden. We hebben nu nog
geen varroatolerante bijen , dat wil zeggen volken die
zonder bestrijding duurzaam overleven. Op korte
termijn zullen teelt en selectie de imkerij nog niet
bevrijden van het werk om de mijt te bestrijden.
Binnen 10 tot 20 jaar zal de teelt wei als de effectiefste oplossing van het varroaprobleem gezien

kunnen worden zonder negatieve bijwerkingen.
Hieronder volgt een korte uiteenzetting van het werk
dat tot nu toe in Kirchain is verricht.

Wat moeten w e onder tolerantie verstaan?
Een volk is varroatolerant als het langdu rig een
varroabesmetting kan overleven zonder dat bestrijdingsmaatregelen door de imker nodig zijn.
Het gaat daarbij om de vraag: met hoeveel mijten kan
een volk nog overleven? Ook als de weers- en
drachtomstandig heden slecht zijn en er een zware
aanslag wordt gepleegd op het weerstandsvermogen
van het bijenvolk.

Biologische achterg rond
Bij honingbijen blijkt de verhouding waard-parasiet (in
dit geval dus honingbij-varroamijt) gecompliceerd te
zijn. De volgende factoren spelen hierbij een rol.

• lnvasie, het binnenkomen van de mijten
De eerste besmetting met mijten wordt veroorzaakt
door het binnenkomen van mijten uit buurvolken . Hier
spelen eigenschappen van het volk als bewaking van
het vlieggat, aanvliegvaardighe id , speurzin en neiging
tot roverij een belangrijke rol. Speciaal in de late
zomermaanden kan roverij tot een drastische toename
van de besmetting leiden als sterk aangetaste volken
in de omgeving sterven en leeggeroofd worden.
• Het broedgedrag van het volk
Voor de ontwikkeling van de mijtenpopulatie is de
hoeveelheid broed van beslissende betekenis: De
duur van het broedseizoen, mogelijke broedpauzes en
de hoeveelheid darrenbroed zijn beslissende factoren
voor de groei van de mijtenbevolki ng.
• Aantrekkingskracht van het broed
Wij weten nu dat bijenlarven een verschillende
aantrekkelijkheid voor mijten hebben en daarom
verschillend sterk geparasiteerd worden .

• Broedhygiene van de bijen
Besmette broedcellen worden door sommige
werksters herkend en vervo lgens geopend,
ge'inspect eerd en eventuee l uitgeruimd. Daardoor kan
een vermeerdering van de mijten in deze cellen
onderbroken worden.
• Vruchtbaarheid van de mijten
Ni et aile in het broed binnendringende mijten komen
daar daadwerkelijk tot vermeerdering. lntegendeel, er

maandblad voor imkers sept ember 1999

-

231

VARROAMIJTEN
zijn aanzienlijke verschillen in vruchtbaarheid
vastgesteld. Deze houden duidelijk verband met de
eerdere verblijfplaats van de mijten op de bijen en de
voedselopname bij de larve in de eerste uren na het
binnendringen in de eel.
• Ontwikkelingsduur van het broed
Het aanta l binnen een broedcel volwassen wordende
nakomelingen hangt uiteindelijk af van de
ontwikkelingsduur van de pop in de gesloten eel.
Terwij l het in de werkstercellen op gemiddeld 1,5 ligt,
kan in darrencellen op gemiddeld 2,2 vrouwelijke
nakomelingen gerekend worden.

• Afweergedrag

232

Het staat heden buiten kijf dat bijen door actief
afweergedrag in staat zijn mijten af te schudden,
eventueel met hun mondwerktuigen vast te pakken en
te beschadigen.
• Nestvlucht en afsterven van het broed
Bij Apis Cerana, de oorspronkel ijke waard van de
varroamijt, zijn nag andere faktoren van betekenis.
Deze bijen maken sterk besmet darrenbroed niet
open of Iaten het complete broednest in de steek.
Deze gedragingen zijn tot nu toe bij onze bijen nog
niet waargenomen .

Wat is belangrijk?
Om een uitspraak over de weerstand van een volk te
kunnen doen gaat het niet aileen om het aantal mijten
dat bij een volk naar beneden valt. Tot nu toe ging
men er van uit dat bijenvolken ten onder gaan zodra
ongeveer 15% van de bijen besmet is . Nieuwe
waarnem in gen Iat en zien dat sommige bijenvolken
zich op eige n kracht van een veel hogere
besmettingsgraad kunnen herstel len . Mogelijkerwijs
spelen hierbij oak door virussen of bacterien
veroorzaakte ziekt es een beslissende rol. De belasting
door de varroa mijt wo rdt st ellig door de ge hele

Poetsende bije n. To ekomst? Foto: Ma rleen Boerjan.

maandblad voor imkers september 1999

constitutie van een volk bepaald, zoals de
voedselvoorziening, de kwaliteit van de raatbouw, de
temperatuurregeling , het aantal storingen van
buitenaf en dergelijke. Steeds weer stoot men in dit
verband op interessante gevallen, waarin volken onder
gunstige levensvoorwaarden beslist meerdere jaren
zonder varroabestrijding kunnen overleven, ook in
onze streken .

Aangrijpingspunten voor de teelt
Factoren die de moeite waard zijn om in een
teeltprogramma opgenomen te worden moeten aan
een paar voorwaarden voldoen:
- Het kenmerk waarop men wil selecteren moet
vofdoende verschillend bij volken voorkomen .
- Deze verschillen tussen volken moeten het gevolg
zijn van erfelijke aanleg.
- Controle op het resultaat moet op eenvoudige wijze
mogelijk zijn, zodat het in de praktijk gebruikt kan
worden .
Op grond van deze voorwaarden blijven er van deter
sprake gebrachte biologisch belangrijke factoren maar
weinig over om mee te selecteren en verder te
kweken . Naar verwachting is selectie op de duur van
het gesloten broedstadium bijvoorbeeld weinig
succesbelovend omdat dit kenmerk maar weinig
varieert. In hoeverre het vatbaar zijn voor bijkomende
ziektes erfelijk is, is tot op heden nag onzeker.
Naar de huidige stand van zaken zijn voor de teelt de
verschillen in broed attractiviteit, hygiene en het
poetsgedrag van belang .
De Duitse imkersbond heeft richtlijnen opgesteld om
de resultaten van varroatolerantieproeven te
beoordelen (wat jammer dat de Nederlandse imkerij
zoiets nog niet tot stand kan brengen, (red .M.van I.)).
De proefvolken worden in de vroege winter op een
geringe, maar zo gelijk mogelijke varroabesmetting
gebracht. Onmiddelijk na de honingoogst van het
volgende jaar wordt een behandeling uitgevoerd met
Bayvarol , mierenzuur of iets dergelijks. Aile daarbij
gedode mijten worden geteld om de verschi llen
tussen de volken te kunnen vaststellen. lndien
mogelijk worden de mijten uit het broed en van de
bijen afzonderlijk geteld. Het deel van de mijten dat
op de bijen zat, dient als aanwijzing voor verschillen in
de aantrekkelijkheid van het broed . Ter beoordeling
van het hygienisch gedrag wordt de zogenaamde
pintest gebruikt. Hierbij worden 50 gesloten
broedcellen met een naald doorstoken en wordt er
aansluitend geobserveerd hoe snel en volledig de
bijen de beschadigde broedcellen openen en
uitruimen.

VARROAMIJTEN
Als indirecte beoordeling van het poetsgedrag dient
het onderzoek van so spontaan gevallen, verse mijten
op beschadigingen die door de bijen veroorzaakt
zouden kunnen zijn .

Resultaten tot nu toe
Aan het bijenteeltinstituut te Kirchain wordt sinds
1990 met ongeveer 180 volken gewerkt Hierbij wordt
geselecteerd op eigenschappen die de resistentie
tegen varroa bevorderen. Het resultaat hiervan is in de
praktijk uitgeprobeerd . In 1995 werden 208 en in 1996
218 koninginnen uit deze bijenpopulatie aan in totaal
42 imkerijen uitgedeeld. Elke imkerij heeft ook een
passend aantal eigen koninginnen - carnica's, Buckfasten inheemse bijen - onder vergelijkbare omstandigheden gehouden . Naast de gebruikelijke zaken als
zachtaardigheid , honingopbrengst en zwermtraagheid,
heeft men gelet op het aantal mijten op de bodemplank, het aantal mijten op de bijen , broedhygiene en
het aandeel van beschadigde mijten. Aan het eind van
deze veldproef zijn de testresultaten van 167
testvolken en 241 controle volken van 27 bedrijven
beoordeeld. Er zijn nogal wat testkoninginnen
verloren gegaan . Oat is gedeeltelijk terug te voeren
op een slechte paring, maar het verwijst mogelijk ook
naar een zwakke ontwikkeling van de testvolken .

Verbeterde broedhygiene
De resultaten van de beoordeelde koninginnen geven
een duidelijk beeld. In beide jaren waren de volken
van de geselecteerde koninginnen in bijna aile
bedrijven, ondanks zeer verschillende bedrijfsomstandigheden, minder besmet. Gemiddelde lag de
besmetting op 64% van de besmetting van de
controle volken. Tegelijk was een duidelijke
verbetering van de eigenschappen hygienisch gedrag'
en 'beschadigde mijten ' vast te stellen.

Ook in de resultaten van de gebruikelijke select iekriteria werden ve rschil len t ussen contr6 1e en test
volken gevonden. Testvolken :
• bereikten slechts 78% van de volkssterkte,
• brachten minder honing op (86% resp . 91 %) bij de
voorjaars- resp. zomerdracht,
• toonden een verminderde zacht aardigheid en een
• geringere zwermneiging.

Wereldwijd
lnmiddels zijn wereldwijd teeltprogramma 's opgestart
om te komen tot een verbetering van de varroatole rantie. Wetenschappers uit O berursel en Olsztyn
werken aan de verkorting van het gesloten breedstadium door inkruising met de Kaapse bij, net zoals
enkele Buckfasttelers een nieuwe combinatie van
Afrikaanse en O osterse rassen toetsen. In de VS wordt 233
gewerkt aan een se lectie van volken waarbij de vruchtbaarheid van de varroamijt laag is. Belangrij k lijkt ons
ook het streven binnen de Oostenrijkse teeltvereniging ACA. Men wil voor het schatten van de waarde
van een volk voor verdere teelt, niet ai leen letten op
honingopbrengst maar ook de mijtenval in aanmerking te nemen. Ook als de beoordeling zich daarbij
beperkt tot een enkel , relatief gemakkelijk door aile
imkers te registreren kenmerk, kan op grond van het
grote aantal volken op een duu rzame teeltvooruitgang
gerekend worden.

Oorspronkelijk artikel: 'Varroamilbe und Biene Perspectiven der Toleranzzuchtung' door Ralph
Buchler, Hessische Landesanstalt fUr Tierzucht,
Abteilung fur Bienenzucht. Erlenstrasse 9,
D-34274 Kirchain, gepubliceerd in de 'Schweizerische
Bienen-Zeitung 121(11): 700-706 (1998). Vertaald en
bewerkt door M.J. van lersel.

To ekomstige bijen 'vangen' varroamijten. Foto: Marleen
Boerjan.
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Kleine pimpernel (Sanguisorba minor Scop.)
J

Arjen Neve

We treffen het wei meer aan bij bijenplanten: onopvallende bloemen waarop je nu niet direct bijen op zou
verwachten en toch bijenbezoek. Oat is ook het geval
bij de kleine pimpernel. Hieruit blijkt ook weer het
brede scala aan bloemsoorten dat door de honingbij
wordt bezocht.
Op kalkrijke en humusarme grond

De kleine pimpernel behoort tot het geslacht pimpernel (Sanguisorba L.) van de rozenfamilie (Rosaceae).
Het geslacht telt ongeveer 26 soorten die groeien in
234 de gematigde streken van het noordelijk halfrond, de
meest e in Europa en Azie. In ons land zijn er twee
soorten inheems, behalve de kleine pimpernel ook
nog de grote pimpernel (Sanguisorba officina/is L.). De
kleine pimpernel komt het meest voor in Zuid-Limburg
en langs de grote rivieren. Hij gedijt het best op een
ka lkrijke humusarme grand.
Overblijvend

De plant is overblijvend en heeft een bladrozet en
rechtopgaande met bladeren bezette stengels die zich
bovenaan vertakken. De bladeren hebben een oneven
aanta l kort gesteelde blaadjes met een gezaagde
rand. Opvallend is het iets terugliggende tandje aan
het eind van de blaadjes van de bladen van het
bladro zet.
In mei en juni staat de kleine pimpernel in bloei . De
bloemen verschijnen aan het einde van de stengels en
staan d icht bij elkaar in een korte aar, die aan het
begin van de bloei rond en tegen het eind eivormig is.
In een bloeiwijze vinden we een variatie aan
bloemtypen. Bovenaan zitten vrouwelijke bloemen
(zonder meeldraden) en onderaan mannelijke (zonder
st ampers) . Daa rt ussen kunnen we tweeslachtige
bloemen aantreffen. Er zit geen rege lmaat in het tot
bloei komen van de bloemen in een bloeiwijze. In het
ene geval openen de bloemen zich achtereenvolgens
van boven naar beneden en in het andere andersom.
In beide geval len zal door het opeenvolgend in bloei
komen van de bloemen zelfbestuiving worden
tegengegaan.

groen van kleur en hebben een rode of witte rand. Op
het vruchtbeginsel staan twee stijlen die aan het eind
grate rode kwastvormige stempels dragen. De vele
meeldraden hebben een lange rode helmdraad waardoor de helmknoppen ver buiten de bloem rijken. De
helmknoppen zijn Iicht citroengeel. Er wordt geen
nectar afgescheiden; het nectarium dat bij de naaste
verwant, de grote pimpernel, rond de stijl is gelegen,
is bij de kleine pimpernel rudimentair aanwezig .
Van insectenbloeier naar w indbloeier

De kleine pimpernel is een ongewone verschijning
binnen de familie, en ook binnen het geslacht. Van
oorsprong was de plant een insectenbloeier maar in
de loop ter tijd heeft de plant zich tot windbloeier
ontwikkeld . De bloemen hebben veel kenmerken van
een windbloeier gekregen in de vorm van onopvallende groene bloemdekbladen, een stempel met een
groot oppervlak dat het opvangen van stuifmeel
begunstigt, veel meeldraden met lange helmdraden,
het ontbreken van nectar, en tenslotte kleine gladde
stuifmeelkorrels die niet aan elkaar kleven.
Bijenbezoek

Bij zonnig en droog weer worden de bloemen massaal
door bijen bezocht, er valt namelijk veel stuifmeel te
verzamelen . De stuifmeelklompjes zijn lichtbruin van
kleur. Behalve door de wind zal de kleine pimpernel
ongetwijfeld ook door de honingbij bestoven worden.
lets van het oorspronkelijke van de plant is daardoor
nog bewaard gebleven .
Schijnvrucht

Een deel van de bloemas, in de vorm van de bloembodem, is met het vruchtbeginsel vergroeid. Samen
groeien ze na bestuiving uit tot de wand van een
schijnvrucht waarin twee eenzadige nootjes tot
ontwikkeling kunnen komen. De schijnvrucht heeft in
doorsnede een vierkante vorm met op de hoeken
vleugels. Op grand van de vorm van de schijnvrucht
wordt de soort in drie ondersoorten verdeeld.
Literatuu r

Veel stuifmeel geen nectar
In de bloemen is niet duidelijk een bloemkelk en een
bloemkroon te onderscheiden, we spreken daarom
va n bloemdekbladen . Er zijn 4 van die bladen. Ze zijn
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Hesse, M. (1979). Entstehung und Auswirkungen der
unterschiedlichen Pollenklebrichkeit von Sanguisorba
officina lis und S. minor. Pollen et Spores 21 (4): 399-413 .

BIJENPLANT IN BEELD
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Kleine pimpernel (Sanguisorba minor L.)
A bloeiwijze; B blad van bladrozet; C vrouwelijke bloem; D tweeslachtige bloem; E helmknoppen; F
stu ifmneelkorrel (polair); G schijnvrucht; H nootje
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Christ Smeekens

_j

Europees vuilbroed gevonden in Nederland
Op enkele plaatsen is in een aantal bijenvolken in de
afgelopen zomer Eurapees vuilbroed vastgesteld.
Deze broedziekte wordt veroorzaakt door de bacterie
Melissococcus pluton . Naast deze bacterie spelen nog
een aantal andere bacterien een rol: ook Achromobacter eurydice en Bacillus alvei komen voor.
Achromobacter eurydice komt normaal voor in het
darmkanaal van bijen . Bacillus alvei wordt soms
gevonden op de resten van dode larven . Het is niet
uitgesl oten dat ook virussen een rol spelen .
In tegenstelling tot Amerikaans vuilbroed worden bij
Eurapees vuilbroed voornamelijk de larven aangetast.
236 Bij een aantasting liggen de larven ongeordend in de
cellen en zijn geelachtig van kleur. Neemt men met
een pincet een aangetaste larve uit de eel dan zal de
huid meestal scheuren en komt een witachtige
waterige vloeistof te voorschijn, waarin men fijne
korreltjes kan onderscheiden.
De aangetaste larven sterven meestal voor het
verzegelen van de broedcellen. Na uitdrogen liggen
ze dan als droge vlakke resten tegen de celbodem.
Wanneer in de dode larven Melissococcus overheerst
is de structuur korrel ig. Overheerst Bacillus alvei, dan
worden de larven slijmerig. In dit laatste geval is er
een korte draad te trekken en is het onderscheid met

-

Amerikaans vuilbroed moeilijk te maken.
Bij Iichte aantastingen worden kleine bijen, dwergbijen, geboren . De vleugels van deze bijen reiken tot
voorbij de punt van het achterlijf. Deze ziekte treedt
meestal op in de maand juni. Door de natuurlijke
afweer van de bijen worden aangetaste larven
verwijderd. De ziekte wordt voornamelijk verspreid
door roverij, verenigen, zwermen en de bijenhouder
zelf. Door het voeren met besmette honing en
stuifmeel kan een infectie ontstaan.
Europees vuilbroed heeft tot nu toe geen grate
schade aan bijenvolken veroorzaakt. Over het
algemeen verloopt een infectie met Eurapees vuil braed veel minder ernstig dan een infectie met
Amerikaans vuilbroed. In Nederland en de meeste
omringende Ianden worden dan ook geen overheidsmaatregelen genomen tegen deze ziekte. Belangrijke
preventieve maatregelen zijn hygienisch werken en
zorgen voor een goede harmonie tussen het aantal
bijen en de hoeveelheid broed . Het is aan te bevelen
om aangetaste broedramen te vernietigen en het volk
een nieuwe koningin te geven. Zwaar aangetaste
volken kunnen beter opgeruimd worden.
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Apistan tijdig toepassen
Tot nu toe is in Nederland nog geen resistentie van
varraomijten tegen Apistan vastgesteld . Naast o.a .
ltalie, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk is nu ook in
Zuid -Duitsland resistentie vastgesteld . In de komende
jaren zal deze resistentie ongetwijfeld ook in
Nederland de kop opsteken .
De meeste bijenhouders gebruiken Apistan omdat dit
middel zeer effectief is tegen de varroamijt en
gemakkelijk is toe te passen . Fluvalinaat, de werkzame
stof van Apistan, hecht zich aan de b ijen en wordt
door de bijen aan elkaar doorgegeven. In de winter
gaat de verspreiding van fluvalinaat in het bijenvolk
veellangzamer waardoor de effectiviteit dan veel
kleiner is. Met Apistan wordt het beste resultaat
bereikt bij een toepassing meteen na de laatste
honingoogst. Als Apistan gebruikt wordt voor de
bestrijding van de varroamijt nu dus niet Ianger
wachten met het inhangen van de strips. Omdat zes
weken behandeld wordt, mag er nog braed in de
volken aanwezig zijn. Een langere behandeling is
zi nloos en daarom moeten de Apistanstrips na zes
weken uit de bijenvolken verwijderd worden.

Toename aantal uitbraken Amerikaans
vuilbroed in Duitsland
In 1998 is bij 404 bijenhouders in Duitsland
Amerikaans vuilbroed vastgesteld. Het hoogste aantal
uitbraken dat ooit in een jaar werd vastgesteld. In de
afgelopen 50 jaar is het aantal uitbraken steeds
wisselend geweest. Een aantal achtereenvolgende
jaren met veel uitbraken werden afgewisseld met
jaren met minder uitbraken. Dit is enigszins
vergelijkbaar met de Nederlandse situatie.
In honingmonsters van Duitse bijenhouders zijn in
13% van de monsters sporen van Paenibacillus larvae
de verwekker van Amerikaans vuilbraed aangetoond .
In 1% van deze monsters betrof het een zware
besmettingen .
Onderzoek van het voer random het broednest wordt
in Duitsland een steeds belangrijker middel om
Amerikaans vuilbraed in een vraeg stadium op te
sporen. Veel bijenhouders Iaten jaarlijks dan ook
voerkransmonsters onderzoeken om de besmetting
met AVB tijdig vast te stellen en om verdere
verspreiding te voorkomen .
In Nederland zijn in 1999 voor het eerst op grate
schaal voederkransmonsters onderzocht.
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had weer een serie carnicadopp en opgezet en ik
zou de jonge koninginnen aa n de afgevlogen
hoofdvolken geven. Goed pla n, maar ik ging een
paar dagen helpen op Schier en toen ik terugkwam
waren enkele moeren uitgelop en en inmiddels
heengegaan . Op een na, d ie in de dop wa s
teruggekropen. En volgens het boekje had die juist
moeten heengaan . Deze is later nog bevrucht ook.
AI metal een bedroevend res ultaat. In aile haast
opnieuw een serie opgezet, mooie doppen maar
die kwamen zelfs niet uit.

M ijn aanva nkelijke plan was om te proberen ai le
volken op het Bijenpark van carnicamoeren te voorzien . Dat dreigde te misl ukken doordat ik teelt op
teelt verziekte . Maar dankzij mijn stoomcursus koninginnet ee lt op Schier heb ik volgehouden en alsnog
een serie doppen opgezet, methode Schier. Dat werd
een succes en kon ik een tweede serie naar Lemmer
brengen en die zijn op een na bevrucht. Dus koninginnen genoeg om aile volken van een (arnica te
voorzien en ik heb daarvoor voldoende sterke afleggers om d ie lat er met de hoofdvolken te verenigen.
Als dat grotendeels lukt heb ik het voldane gevoel dat
ik, dankzij veel extra zorg dit jaar (en wat mooi weer!),
mijn wat kwakkelende sta nd van het voorjaar heb
opgebouwd tot een prima stand in het najaar. Ook de

Volledig op zeker gespeeld

voldoening dat ik uit eindelijk de moderne systematische koninginnentee lt in de vingers krijg. Maar zo'n

lnmiddels waren enkele koninginnen van de eerste
teelt in Lemmer bevrucht en die heb ik ingevoerd in
vegers van de hoofdvolken met aileen jonge bijen en
zijn dat nu prima volken. De hoofdvo lken gingen op
tijd naar de Iinde en dat was dit jaar een feest. Vorig
jaar haalde ik de volken vroeg terug van de Iinde om

bewering zal het volgend jaa r we i weer ki lle verrassingen inhouden.
Wat dit jaar vrijwel niet lukte was varroabestrijding via
de darrenraatmethode . Doord at de f ut er niet in zat in
het voorjaar, werd er slecht gebouwd. Nat uurlijk heb
ik verschillende darrenraten Iaten beleggen en

ze voor verhongeren te behoeden en nu zitten ze dik
in het vet. Omdat het allemaal oude moersvolken
waren en ik genoeg malheur had gehad, heb ik
volledig op zeker gespeeld. Ze kregen twee
broedbakken met een rooster ertussen en bij elke
contro le verwisselde ik de bakken en ging de moer in
de andere bak en boven het rooster. Dit en de
enorme werklust deed aile zwermplannen vergeten. lk
heb d iverse vo lken gehad, zowel Buckfast als Mellifera

verwijderd, maar ik heb dat niet systematische gedaan
en moet nu ai le volken een behandeling geven maar
wie zegt nu dat ik dat met mierenzuur zou doen?
lk schreef al dat ik een vroege inwinteraar ben en ik
wil echt de hele zaak op orde hebben op 1 september. Dus volken verenigd, varroabestrijding en voeren.
Je bent verbaasd dat je nu al weer aan het afbouwen
bent en dat het bijenseizoen al weer voorbij is. Maar
eigelijk ben ik na het voorjaar aan het opbouwen
geweest. Eerst de narigheid van het voorjaar corrigeren, dan toewerken naar een behoorlijk aa nta l reservevolken met goede carnicamoeren. Daarvoor de kunst
afgekeken op Schiermonnikoog, doorgedrukt toen de
ene na de andere serie mislukt e en nu t och met
keuzemogelijkheid we lke jonge moeren ik zal aanhouden en welke volken ik met carnica's zal verenigen.
Dat is toch werken aan de droom van 2000?

In het jul i/augustusnummer deed ik wat tobberig en
zo voelde ik me ook. N u is dat uit eraard anders.
Wat wil je ook met zulk prac htig zomerweer. Maar
meen niet dat intussen alles volgens plan verliep. lk

die dit jaar geen dop hebben aangezet. En wat me in
jaren niet is overkomen : ik heb geen zwerm zien
hangen. Wei effectief, maar niet leuk.
AI met al heb ik zelden zoveel moeten improviseren
en aanpassen als dit jaar. lk zeg wei steeds dat het
een van de boeiende factoren is van het bijenhouden
dat je elk jaar weer nieuwe dingen tegenkomt, maar
zo'n verhaal is aantrekkelijker voor de propaganda dan
voor je eigen praktijk.
Over de Buckfaststand slechts een klacht, namelijk
toch een zwerm met geknipte moer en later is toch
aan nazwerm ontsnapt en de achterblijvende jonge
moer was een kuis typetje en kwam dus niet aan de
leg. lnmiddels twee jonge koninginnen va n Hallmans
aan de stand toegevoegd en dan ga ik de winter in
met drie van zijn F1-moeren en dat geeft een gerust
gevoel. De andere volken hebben geen of nauwelijks
doppen aangezet.
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Regen
'Aitijd ben ik weer verwonderd,
altijd sta ik versteld ervan .
Oat uit zulke grauwe luchten,
zoiets helders val/en kan.'
Dit opschrift vond ik bij een strandovergang, auteur
onbekend . Hoe we er ook tegenaan kijken, de
regen in deze junidagen komt voor mij als
geroepen, want nu kan ik zonder schuldgevoel van
'dit moet nog gedaan worden en eigenlijk ook dat'
werken aan deze van imker tot imker.

Mijn varroa-aanpak

238

De DarrenRaatMethode (DRM). We hebben het er
veel over en passen het nog wat onwennig toe. lk zou
u op de hoogte houden over mijn ervaringen ermee,
weliswaar een aangepaste versie maar dat is altijd
mogelijk. Op de betreffende bijenstand werden vijf
volken uitgewinterd. lk wil daar niet meer dan drie
hoofdvolken. Verenigen dus en wei op 12 april. Er
was bij deze eerste inspectie al zoveel broed aanwezig
dat maa r een volk op een broedkamer met 10 raten
broed gebracht kon worden. Van de andere twee
volken moest het broed 'helaas' over twee broedkamers worden verdeeld. Helaas? Jawel, want de
uitgangspositie van de volken was nu niet gelijk en dat
is altijd lastig. Bovendien werd bij deze 'zee van
ruimte' de kans op voorjaarshoning kleiner omdat veel
honing in broed zou worden omgezet. Het verenigen
verliep probleemloos. Er was al dracht op de kruipwilg, die in het duingebied massaal voorkomt, waardoor bij aile volken hetzelfde geurtje aanwezig was.
Door de kou halverwege april bloeide de kruipwilg
lang. Het weer herstelde zich gelukkig en dertig april
was het volk met ene broedkamer aan een tweede
honingkamer toe . De andere volken waren nog niet zo
ver en zouden ook niet zo ver komen . U kent het wei,
brede honingkoepels boven het broednest, glunderende bijen en zo ook de imker, want wat is mooier
dan een dergelijk broednest. Hoewel er 12 mei nog
goed werd gevlogen op esdoorn, paardenbloem en
andere vroege bloeiers zijn de honingkamers afgenomen . lk wacht nooit tot het einde van de dracht
vanwege de kans op roverij. Tegelijk is de tweede
broedkamer geplaatst bij het ene volk en bij aile drie
zodanig ingericht dat een gemerkt raampje darrenkunstraat in het midden, aan beide zijden werd
geflankeerd door een raat werksterbroed. De bak
werd verder opgevuld met 5 vellen werksterkunstraat
en aan de buitenzijden een uitgebouwde raat. Er was
op dat moment geen enkele zwermneiging. Om bij
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aflopende dracht toch mooi uitgebouwde en belegde
raten te krijgen is er een aantal avonden gevoerd in
de verhouding 3 delen water op 2 delen suiker. De
volgende ingreep zou plaatsvinden op 25 mei. Aile
eitjes gelegd in de periode 12-25 mei worden vliegbij
van half juni tot en met 20 juli (zie Bijen 7(4): 108
(1998) en dan bloeit de witte klaver, vandaar. De
kunstraten werden perfect uitgebouwd en belegd
zonder ene darrencel. Ook de darrenraat was uitgebouwd en belegd . lk had strips darrenkunstraat in
honingkamerraampjes bevestigd en daarvan in elke
bovenste broedkamer er een gehangen. Aan de
onderlat was ook darrenraat gebouwd . Bij een volk
werksterraat. lk heb dat signaal begrepen en in een
later stadium van dit volk doppen gebruikt om reserve
moertjes te kweken .

Scheiding der geesten/geen koningin zoeken
De volgende stap werd gezet op 25 mei. Er is toen
een nieuwe woning ingericht met daarin zes schone
raten . In het midden de belegde darrenraat met opzittende bijen . Volgens plan zouden aile raten uit de
onder- en bovenbak daarin worden afgeschud . Een
dergelijke aflegger noem ik een 'totale aflegger'. Er
wordt een scheiding gemaakt tussen enerzijds konin gin, de meeste jonge bijen en een raat open darrenbroed en anderzijds het overige broed met vliegbijen.
In de aflegger kan de varroamijt instappen in het open
darrenbroed en in het moerloze deel worden doppen
aangezet. Het voordeel is dat je geen koningin hoeft
te zoeken en gelijk aile raten kunt controleren op
zwermcellen , waarvan al dan niet gebruik kan worden
gemaakt . Bij twee volken vond ik de koningin en dan
slaat de twijfel toe . Het rigoreus afschudden is daar
beperkt tot minder raten met de idee dat door gebrek
aan jonge bijen in het moerloze deel het open broed
niet goed verzorgd zou worden . Achteraf bleek dat
niet terecht, uitlopend broed zorgde voor een snelle
aanvulling . Bovendien waren deze minder sterke afleggers een paar weken later nog niet toe aan het beleggen van darrenraat. In de hoofdvolken is gelijktijdig
een raat met eitjes en jonge larfjes met een punaise
gemerkt en op 4 juni zijn in deze volken aile doppen
gebroken uitgezonderd een dop van deze raat.

Van twee naar drie
Voordat je het weet 'kom je om ' in het aantal volken
en daarom heb ik op een andere standplaats van twee
volken er drie gemaakt. Een iets andere aanpak, maar
het smaakt naar meer. Het ging als volgt. Op 25 mei
kwamen in de nieuwe broedbak twee belegde darren-

VAN IMKER TOT IMKER
raten, uit elk volk een . Daarbij zijn aile bijen van beide
volken afgeschud. Als voorzorgsmaatregel zijn beide
volken een avond tevoren gevoerd met in het voer
een paar druppels vanille-essence. Tijdens het afschudden van de raten zijn de bijen besproeid met
essence/ water uit de plantenspu it . De vliegbijen verdwenen direct en wat overbleef waren jonge bijen en
twee oude moertjes. Er was geen vechterij. Na een
week waren er eitjes en larfjes aanwezig in een zeer
sterke aflegger.

(Te) rigoreus opruimen van darren?
Onlangs merkte een collega-imker op of er wei genoeg darren zouden overblijven voor de bruidsvluchten van koninginnen als de DRM massaal zou worden
toegepast. Maar eerst even iets anders. De darrenlarven zijn met de DRM opnieuw het kind van de
rekening. Ze dienen als lokaas voor de varroamijt, bekopen dat met hun Ieven terwijl ze hun volk behoeden
voor een totale ondergang. In de mensenwereld zou
een dergelijke rot worden geeerd met een standbeeld.
Terug naar de praktijk. lk denk dat deze imker de
spijker op de kop sloeg . Natuurlijk zullen er altijd darren uit andere raten geboren worden. Tijdens mooi
weer Iaten ze hun aanwezigheid duidelijk merken en
de imker is gerustgesteld. Terecht? In de Amerikaanse
vakbladen wordt de laatste jaren regelmatig geklaagd
over de kwaliteit van jonge moertjes. Een onregelmatig broednest en na enkele maanden moerloze
volken zijn schering en inslag. Voor een aantal wetenschappers was dit reden genoeg om te onderzoeken
of de varroamijt en het gebruik van Apistanstrips
invloed heeft op de kwal iteit en hoeveelheid darren.
Uit dit onderzoek blijkt dat de varroamijt een grote
negatieve invloed heeft op de levensduur van darren .
Verrassend was, althans voor mij, dat 5 tot 11 dagen
na hun geboorte de helft van de darren niet meer in
Ieven was. Ook de invloed van Apistan is niet mis. In
volken uit deze groep werd aan beide zijden van een
raat open darrenbroed een Apistanstrip gehangen.
Voor details zie 'Van Heinde en Ver' in Bijen 8(7 /8):
213 (1999).

Conclusie
De leeftijd van darren weggevangen met de DRM =
nul. Er zou dus inderdaad een tekort aan darren
kunnen optreden als de DRM door veel imkers wordt
toegepast. lets om over na te denken. Niet door de
DRM te verwerpen. Een uitweg uit de impasse zou
kunnen zijn als imkers die de DRM toepassen uit een
of meer volken begin april de mijten wegvangen, er is
dan nog geen darrenbroed aanwezig . Deze schone

volken mag het aan niets ontbreken! Met darrenkunstraat worden daarna in deze volken veel darren gekweekt. Het resultaat is gezonde darren uit keuzevolken voor jonge moertjes uit de wijde omgeving . In de
overige volken passen we de DRM toe . Een kwestie
van samenwerken dus. Denk ook nog even aan dat
darrenstandbeeld.
Het we er in september
Voor de periode 1961-1990 geldt als landelijk
gemiddelde 136 uren zonneschijn, 68 millimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 18,3%C.
September-maanden
Jaar

Zon

Ure n

1994

somber

(103)

1995

normaal

Nee rs lag (mm)
(140)

kil

zeer nat

(111)

normaal

1996

zonnig

1997

zeer zonnig (182)

droog

1998

somber

zeer nat

(165)

(108)

kil

vrij droog

oc

Max. temp

zeer nat

( 31 )

normaal

(151 )

normaal

(17,4)

(17.1 )
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Oproep aan creatieve lezers van Bijen
Staat uw tekening volgend jaar op de voorpagina?
De redactie van Bijen is van mening dat de voorpagina er aantrekkelijk uit moet zien . Dan kzij de imkercollecties van respectievelijk John en Marieke
Driebergen (1998) en Baldi Dekker (1999) zijn we
daar tot nu steeds goed in geslaagd. Op dit moment
zijn we bezig met plannen maken voor het volgende
jaar en voor de voorpagina denken we aan (zwartwit) tekeningen gemaakt door lezers van Bijen .
Bij deze roepen we een ieder op die graag tekent en
een leuk idee heeft voor een tekening, om deze v66r
15 november 1999 in te sturen aan de redactie. De
redactie zal een selectie maken van 11 tekeningen
voor de voorpagina . De naam van de tekenaar wordt
uiteraa rd vermeld in het colofoon . Voorwaarden :
Wie : lezers van Bijen, geen leeftijdsg rens
Onderwerp : toepasselijk voor Bijen, tekeningen
bestemd als honing etiket ku nnen dus ook
Afmetingen : maximaal 17x20 em, staand
Kleur: zwart-wit
Techniek: potlood, inkt, aquarel, gouache, gemengd
Sluitjngsdatum : 15 november 1999
Sturen aan: Bijen, t.a .v. mw. M .J. E.M. Canters,
Postbus 90, 6720 AB Bennekom.

maandblad voor imkers september 1999

239

bii C.

IMKEREN OP BIJZONDERE PLEKKEN

Bijenvolken in Artis
Ab Kuyp e rs
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eens op een ongunstige plaats terecht. Bij de apen
Wat nijlpaarden met honingbijen te maken hebben? kan dat wei een probleem zijn, of zoals een keer bij de
Geen idee. Waar het betreft mijn bezoek aan een
. wisenten. Die steken gelijk hun neus in zo'n tros bijen,
eerste van een hopenlijk lange rij bijzondere locaties nieuwsg ierig als zij zijn . Ja dan is het even een ander
voor het bijenhouden, heel veel. Vanaf het dakterras verhaal.' Het liefste imkert Ko vanwege zachtaardigvan het (voormal ige) nijlpaardenverblijf wordt sinds
heid met carnica in Artis. 'lk word, omdat men weet
bijna twintig jaar ge'imkerd . Artis, hartj e
dat in Artis een imker zit, vaak gebeld uit de buurt om
Amsterdam . Opvallen doen die honingbijen van Ko
een zwerm te komen scheppen . Maar eigenl ijk heb ik
Veltman niet echt. Voor mij leverde d ie ontdekking
daar niets aan , ik weet niet wat ik in huis haal, ik kan
een prettige ontmoeting op.
hier met zoveel publiek geen steekduivels gebruiken .'
Voorlichting aan kinderen heeft de bijzondere aanMooiste plekje
dacht van Ko. Wanneer, op afspraak, op woensdagO m de t rek in koffie te kunnen bevredigen, neemt hij
middag een groep kinderen zich bij Ko heeft gemeld ,
mij mee naar het, naar eigen zeggen, mooiste plekje
gaat men eerst wat bijen vangen uit de volken op het
van de dierent uin. Dat is dan vooral vanwege de stilte
dakterras, waarna een 'preparatie' voor de
en het uitzicht, ver van het gewoel van de bezoekers
observatiekast volgt.
of een voile kantine . Vanuit zijn kantoortje op het
dakterras van het nijlpaardenverblijf heb je bovendien
Grijsjes worden gekleurd
uitzicht op de vier bijenvo lken . Een mooie plek voor
Ko Veltman: 'lk zoek altijd wat 'grijsjes' uit, jonge bijen
de koffie en ons gesprek.
die nog maar net zijn geboren . Deze gaan we dan
Ko Veltman is, in de functie van dierverzorger, hoofd
merken met verschillende kleuren en voeren we in in
van de eenmansafdeling, ' Het lnsectarium' van A rt is.
de observatiekast. Zo hoort bij elke kleur een
' lk ben hier begonnen als tuinman. Vanuit mijn
bepaalde leeftijd van de bijen. Er lopen zo doende in
liefhebberij, het imkeren, ben ik zo'n twintig jaar
de observatiekast altijd een aantal bijen rond , waarvan
geleden begonnen in het insectarium. Toen ik daar
werd aangesteld, was dat voor mij een reden het
imkeren weer op te pakken. lk was er een paar jaar
tussenu it geweest, onder andere door tijdgebrek. lk
vond dat in het insectarium ook honing bijen thuis
hoorden. Dat was een mooie gelegenheid de draad
weer op te pakken . Hier op het dak staan vier volken,
beneden verzorg ik zomer en winter een observatiekast. Het mooie is dat ik nu mijn hobby in de baas zijn
tijd kan uitoefenen.'

Contact met publiek
Het bijzondere aan de plek, Artis, voor zijn bijenhouderij, ziet Ko Veltman vooral in het contact met het
publiek dat hij hier vee lvuldig heeft. Is het niet bij het
wegvangen van een niet bedoelde zwerm, dan is het
we i op de woensdagmiddag tijdens een speciaal
programma voor kinderen.
Ko Veltman : 'Natuurlijk doe ik er alles aan om geen
zwerme n te krijgen , maar ja, t och ontsnapt er wei eens
eentje. Met het publiek heeft dat overigens nog nooit
problemen opgeleverd . Al s ik uitl eg wat er gebeurt
dan is men juist zeer ge'lnteresseerd. lets anders is het
met de dieren. Een enkele keer komt zo'n zwerm wei
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Ko Veltman bij zijn kasten. Foto: Ab Kuyp ers

IMKEREN OP BIJZONDERE PLEKKEN
de leeftijd kan worden bepaald en de taak die zij
hebben uit te voeren. Dit kan men vaststellen aan de

van gebrek aan natuurlijke voedselbronnen. Volgens
mede-imkers kan dat helemaal niet, maar toch gebeurt

hand van een poster bij deze kast. In feite heb ik een
rare manier van bijenhouden. Mijn koninginnen zijn
altijd wit gemerkt en er lopen verschillende gemerkte

het. Ach, het scheelt mij voer.' Nu maar hopen dat de
betreffende suikerspinmevrouw dit artikel niet onder
ogen krijgt. Anders heeft Ko een probleempje.

werksters in het volkje rond. lk krijg daar ook wei eens
opmerkingen over. Men denkt dan dater meerdere
koninginnen rondlopen of dat de kleur van de moer
niet klopt met het jaar.'
Natuurl ijk krijgen de kinderen ondertussen allerlei
uitleg over de bijen . Ko: 'Op die manier probeer ik de
bijen onder de aandacht van de kinderen te brengen.
Uiteindelijk wil ik bereiken, maar dat geldt voor het
gehele insectarium, dat mensen vooral echt kijken. En
geheid, dat die kinderen nog terugkomen en dan
gaan ze echt opletten of ze zaken herkennen. lk vind
dit een mooi onderdeel van het insectarium.'

Bijzondere plek
Ruim tien meter hoog, dat zijn zeg maar drie verdiepingen, omringd door apen, runderen en tapirs op de
begane grond, hebben de bijenvolken van Ko Veltman
een plek, waar het goed overwintert, maar de zomer
wei eens problemen kan opleveren. Ko: 'In de zomer
wordt het hier op het dak heel heet. lk moet de
volken dan goed in de gaten houden en zorgen dat zij
niet oververhit raken. En wat niemand anders in
Nederland heeft, heb ik hier wei in mijn volken.

Stadsdracht

's Zomers, vanwege die tropische temperaturen, lopen
er Faraomieren de kasten in en uit. lk kan het spoor
terug naar de kas beneden zo volgen . De bijen

Voor een echte stadsimker, Ko Veltman woont in
Amsterdam , heeft hij de beschikking over een mooie
plaats voor zijn bijenvolken . ' Behalve dat ik hier geen
last van buren heb en ook helemaal mijn eigen gang
kan gaan, Ievert deze plek ook nog aardig wat honing
op. Nu ben ik niet een echte honingimker, hoor. Maar
de dracht van het park aileen al, aangevuld met de
omringende stadstuinen is meer dan voldoende . Er
staan hier en in de omgeving heel veel zeer oude
linden en daardoor kan ik op een grote oogst reken
wanneer het weer meewerkt. Tegenwoordig wordt er
ook heel anders aangeplant in het park dan vroeger.
Terwijl er toen, bijvoorbeeld, nog geen madeliefje in
het gras mocht staan, denkt men daar nu heel anders
over. In Artis wordt sowieso vlindervriendelijk aangeplant, het wordt hier steeds mooier. lk heb ook wei
overleg met de verantwoordelijke mensen en die
luisteren wei naar mijn adviezen en wensen.' Een deel

hebben geen verweer tegen die mieren, maar
gelukkig Ievert het geen schade op . In het voorjaar
zijn de bijen overigens al vroeg actief'.
Met een miljoen bezoekers per jaar kan Ko Veltman,
zoals hij het zelf zegt, zijn verhaal goed kwijt. Een van
die activiteiten zijn de jaarlijkse 'Prikkebeendagen', die
in juli worden georganiseerd . In een zaal naast het
insectarium worden veel insecten op tafels neergezet.
Met de hulp van talloze vrijwilligers (allen deskundige
liefhebbers) wordt uitleg gegeven, kunnen proeven
worden gedaan . Kortom, angst voor en interesse in
insecten, de medewerkers aan de prikkebeendagen
doen er alles aan het insect positief in de belangstelling te brengen. De Amsterdamse subvereniging van
de VBBN is daar elk jaar heel actief aanwezig.
Misschien moeten u en ik dan volgend jaar nog maar
eens naar hartje Amsterdam .
lnlichtingen over juiste data bij Artis opvraagbaar.

van de honingopbrengst wordt tijdens het jaarlijkse
congres voor Nederlandse en Belgische dierentuinmedewerkers.verkocht. De opbrengst daarvan gaat
ieder jaar naar een andere noodlijdende dierentuin in
het 'Oostblok' .
Aileen september, dat is een slechte maand voor de
bijen in Artis, een bijna anekdotische aangelegenheid.
Ko Veltman: ' In die tijd komen de bijen met rode
honing thuis . Na klachten van de mevrouw van de
kraam waar suikerspinnen worden verkocht, ontdekte
ik dat die zoetigheid niet aileen wespen maar ook
bijen aantrekt. lk maak haar maar niet wijzer, we
houden haar klachten op wespenoverlast. Zelfs de
ijspapiertjes in de prullenbakken worden door de bijen
graag bezocht in deze periode. Kennelijk een teken

Doen!
adve rtentie

~~
Alle bijenteeltmaterialen voor de
moderne im.ker

Aanbieding:
vuren Spaarkast
5 stuks a

f
f

190,00 per stuk
170,00 per stuk

Geopend: Zarerdag van 8.00 - 12.00 uur en na
relefonische afspraak. Harremaarweg 36, 378 1
Voorthuizen , 0342-472837 I 0653182006
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OPLEIDING

Een nieuwe opleiding voor leraren bijenteelt
Jos Pla izier e n Hans Gerritse n, resp. voorzitter en
secretaris Commissie Onderwijs
Reeds lange tijd zijn geen leraren bijenteelt meer
opgeleid . Als dit nog enige tijd zou voortdu ren zal
er een tekort aan leraren bijenteelt ontstaan .
In het cursusjaar 1992-1993 zijn de laatste elf
leraren opgeleid . De jaren daaraan voorafgaand

werd de belangstelling voor de lerarenopleiding
telkens minder.

-
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De Commissie Onderwijs heeft zich over dit
probleem gebogen en een plan ontwikkeld voor
een nieuwe opleiding leraren bijenteelt. Een actuele
en aantrekkelijke opleiding, bestemd voor ervaren
imkers met affiniteit tot onderwijs.
lnmiddels hebben aile bijenhoudersorgan isaties in
principe met dit plan ingestemd en w illen daarmee
de nieuwe opleiding in eigen beheer opzetten en
uitvoeren. Er wordt naar gestreefd om in het
voorjaar van 2000 te starten met het eerste
gedeelte (A-deel) van de nieuwe lerarenopleiding.

Doelstelling
Voor de toekomst en voor de kwaliteit van de
bijenhouderij in Nederland is het van groot belang
dat voortdurend ople id ingen plaatsvinden die belangstellenden in staat ste llen daadwerkelijk bijen te kunnen houden. De cursussen 'Verzorgen bijenhouderij'
en 'U itvoeren bijenhouderij' (beginners- en gevorderdencursus) voorzien in een behoefte en zorgen in
belangrijke mate voor de aanwas van imkers.
Voor het instandhouden van deze cursussen is een
kwalitatief goede en moderne lerarenopleiding onontbeerlijk. Tevens za l door een lerarenopleiding een
groep imkers ontstaan die op de hoogte is van de
nieuwste ontwikkelingen en inzichten in de bijenhouderij en daardoor een hoog opgeleid theoretisch
en praktisch kader gaan vormen .

Globale opzet en doelgroepen van de
lerarenopleiding
All ereerst wilde de Commissie Onderwijs een oplossing zoeken voor twee belangrijke krit iekpunten op
de vorige lerarenopleiding: de opleiding duurde te
lang (twee voile jaren) en was mede daardoor te duur.
De nieuwe opleiding zal uit twee gedeelten bestaan,
het A- en het B-gedeelte. Na het volgen van het Agedee lte moet de kennis zodanig zijn dat men als
leraar de cursus 'Verzorgen bijenhouderij' kan geven.
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Na het volgen van het B-gedeelte moet het mogelijk
zijn om ook de cursus 'Uitvoeren bijenhouderij' te
kunnen geven.
Voor ieder deel komt een modulaire opbouw. Per
module za l worden gezocht naar een deskundige
docent op dat terrein , die het onderwijs in de module
kan verzorgen .
Om de kosten binnen de perken te kunnen houden,
zal worden uitgegaan van een groot aandeel
zelfstudie . Daarmee kan het aantal daadwerkelijke
lesuren (contacturen) worden verminderd en de
reiskosten voor de deelnemers worden beperkt.
Binnen het landbouwonderwijs wordt een lesbevoegdheid dierverzorging vereist voor het lesgeven
aan genoemde cursussen bijenhouderij. Het zal duidelijk zijn dat niet aile leraren dierverzorging staan te
trappelen om de bijenteeltcursussen te geven. Een
lerarenopleiding voor de bijenhouderij , zeals hier bedoeld, zal door het landbouwonderwijs aangemerkt
worden als een bijscholingscursus voor leraren
dierverzorging.
Een lerarenopleiding bijenteelt, opgezet en uitgevoerd in eigen beheer van de bijenhoudersorgan isaties, geeft een eigen d iploma onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke bijenhoudersorganisaties .
Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor de
opleiding is bestemd :
- All ereerst de hierboven genoemde leraren dierverzorging die een bijscholing willen krijgen voor het
geven van de beginners- en gevorderdencursussen.
- Vervolgens ervaren bijenhouders die reeds een
willekeurige lerarenopleiding gevolgd hebben met de
daarbij behorende didactische scholing .
- Daarnaast willen we ook de mogelijkheid bieden,
onder bepaalde condities, aan ervaren bijenhouders
zonder een formele didactische scholing .
- Een belangrijke doelgroep is ook de groep
bijenteeltleraren die al Ianger geleden hun opleiding
hebben gevolgd. Een of meerdere modulen van de
cusrsus kunnen als bijscholing gevolgd worden .
- Tenslotte is de cursus, of onderdelen daarvan ,
bedoeld voor de vorming van een kader of 'bra intrust'
onder de bijenhouders. Ge.interesseerde bijenhouders
kunnen onderdelen van de cursus tegen een bepaalde
vergoeding volgen . De lerarenbevoegdheid wordt
daarbij niet nagestreefd.

OP L EIDING
Eisen te stellen aan deelnemers
De algemene toelatingseisen:
- t en mi nste vier jaar ervaring met bijenhouden, met
tenminst e drie volken ;
- de beginners- en gevorderdencu rsus moet met
goed resultaat gevolgd zijn ;
- voor de B-cursus is de A-cursus als vooropleiding
nodig en men moet in staat zijn Engelse en Duitse
lit eratuur te lezen.
Met elke aspirant-deelnemer zal een toelatingsgesprek worden gevoerd door de cursusleiding . In dit
gesprek komen de volgende aspecten aan de orde:
motivati e, kennis, interesse, verwachtingen, ervaring
als imker, didactische vaardigheden .
Naar aanl eiding van dit gesprek kunnen extra eisen
worden gesteld, bijvoorbeeld het volgen van een
stage of aa nvu llende cursus (bijvoorbeeld bij het
ontbreken van voldoende didactische ken nis) .

circa een dagdeel van drie uur per twee weken
gedurende een jaar. Daarnaast moet gerekend
worden op 20-25 uur zelfstudie .
De modulen zijn de volgende:
Vakdidactiek, Leven en biolog ie van de honingbij.
Werken met bijen , Bij engezondheidszorg, Bijenproducten, Bijen en mil ieu , Historie bijenteelt en
organisatie beroepsgroep.
Voor de A-cursus moet gerekend worden op een
financiele bijdrage van circa f 675,- per cu rsist,
exclusief boeken en reiskosten. Het is de bedoeling
dat de cursus in Wageni ngen wordt gegeven.
Voor meer informatie ove r de inhoud van de cursus
kan bij het secretariaat van de VBBN een brochure
worde n aangevraagd, hier zijn ook aanmeldingsformu lieren te verkrijgen .
Secretariaat VBBN , Postbus 90, 6720 AB Ben nekom,

lnhoud van de cursus

0317-422422, fax 031 7-424180,

De A-cursus bevat 60 lesuren, te verdelen over t heorie

E-mail : bijen huis@tip .nl

(36 uur) en praktijk (24 uur). Dit komt overeen met

Foto ingestuurd door Ben Jon ker t e Ep e. Ben imkert met 'huis-, tuin- e n ke ukenbijen'. Zijn stand sta at naast het terre in 'De
Renderklippen ' in Ep e/ Heerde. Op het moment van schrijven had Ben nog zes bijenvolken, maar volgens hem zijn de bijen
slecht uitg ewinterd. Ben reist niet met zijn bijen en oogst voornamelijk zom erhoning. Thuis hee ft hij potjes honing staan vana f
1984 tot nu toe, van elk jaar een potje. De potjes van 1992 en 1994 zijn nog steeds niet versuikerd. 1991 was een slecht
honingjaar, toen heeft Ben g een honing g eoogst . Voor de bijenst al st aat een kiwistruik.
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INTERVIEW

Pastoor zestig jaar imker
Ab Kuypers
Ruim zestig jaar geleden met imkeren begonnen en
op gevorderde leeftijd nog altijd zeer actief met
zijn bijen . lnmiddels door zijn bijenbond, NCB,
onderscheiden met een legpenning. Een goede
reden om naar Zegge, onder de rook van Roosendaal, af te reizen voor een ontmoeting met deze
oude rot in het vak. Voor een gepensioneerd man is
hij niet eens de gemakkelijkste om een afspraak
mee te kunnen maken. 'woensdag en vrijdag, dan
kan ik nooit hoor. Dan moet ik biljarten'. Geen probleem, voo r Bijen hanteer ik flexibele werktijden.

244
God zegene de greep
Wanneer het met zijn eerste 'volk niet goed gekomen
was, dan was Pastoor Dieri kx waarsch ijnlijk nooit imker
geworden . ' Mijn eerste bijenvolk kocht ik in 1938. lk
zat toen op het seminarie in Hoeven. Enkele medestudenten hadden al bijenvolken, dat sprak mij wei
aan . Alles wat ik toen wist van bijen, was dat zij voor
honing zorgen en dat zij steken . Wij mochten op het
sem inarie een hobby hebben. Bij die imkerende studenten heb ik toen wat van het bijenhouden afgekeken . lk heb nooit een cursus gevolgd. Leren van
anderen, ervaring op doen en boeken lezen . Zo ben ik
het imkeren machtig geworden. Mijn eerste volk
kostte toentertijd tien gulden, met kast en al. Daar
kwam nog 75 cent bij voor het vervoer naar Hoeven' .
'Half juli dat jaar vertrok ik voor mijn vakantie naar
Zeeuws Vlaanderen. lk ben daar geboren . Mijn volk
bleek echter moerloos geworden, maar wei voorzien
van de nodige moerdoppen . lk heb het volk toen op
een dop staande achtergelaten met een gevoel van
God zegene de greep. Na de vakantie bleek alles
weer hersteld, het volk stond er na die zomervakantie
goed bij'. Was dat toen anders gelopen, dan was
Pastoor Dierikx waarschijnlijk nooit meer met zijn bijen
verder gegaan, zo wordt mij verzekerd . lnmiddels is hij
ruim zestig jaar imker en even lang lid van de NCB.
Voor dit jubileum werd hem uit handen van Cees
Roelen, secretaris NCB, op 6 mei een legpenning
uitgereikt. Natuurlijk ligt dit kleinood al voor ons
gesprek binnen handbereik op tafel en wordt deze mij
trots getoond. ·

Verhalen en cijfers
Van pastoor Dierikx is algemeen bekend, dat hij vanaf
' het eerste begin aantekeningen bijhoudt van zijn

maandblad voor imkers september 1999

activiteiten als imker. Vandaag heeft hij die echter niet
nodig. Prijzen van vroeger, waarbij in dubbeltjes en
kwartjes wordt geteld, ze worden moeiteloos
genoemd . Vijftien cent voor het lidmaatschap van de
bijenbond Sint Ambrosius . Vijfendertig cent voor een
pot honing. Een cent 'slingerloon ' per pond geslingerde honing om samen met de imkerende medestudenten een slinger te kunnen onderhouden. •
Van een echt interview is vanaf het eerste moment al
geen sprake, overigens. In een tomeloze woorden stroom rollen vele voorvallen uit een rijk verleden over
tafel. Natuurlijk smeu·lg verteld . Hij lijkt het levende
bewijs van de oude imker verhalen, waarvan wij er al
zo veel hebben gehoord . Reizen, die 's morgens vroeg
begonnen en soms strandden vanwege mankementen
aan de auto . In de stromende regen bijenvolken
verhuizen en met de auto tot aan de assen vast zitten
in de modder.

Reizen
Tot op de dag van vandaag brengt Dierikx zijn bijen
naar plekken waar hij een goede honingoogst
verwacht. Samen met een collega uit Zeeland , waarbij
hij het zware werk tegenwoordig aan de jongeren
overlaat. Nog dit voorjaar reisde hij naar het koolzaad
in Wallonie. 'Misschien wei gekkenwerk,' zegt hij er
zelf van . 'Ais je nagaat, dat dat elke keer 400 k.m.
rijden is. Tijdens de hele dracht hebben we niet
minder dan 2.800 km gereisd. Dat houdt dus wei in,
dater goed geld bij moet'. Maar het reizen, overigens
niet aileen voor en met de bijen, zit hem in het bloed .
Door het gehele land hebben zijn bijen gestaan . Tot
op de Veluwe en de Flevopolders toe. Allerlei
drachten bezocht. Nagerekend, aan de hand van zijn
gegevens uit het beroemde aantekenboek, hebben
gedurende zestig jaar imkeren zijn bijen voo r zo'n
20.000 pond honing gezorgd . 'Ooit heb ik een top
jaar gehad . De bijen stonden toen op de
theunisbloem. Met tien volken oogstte ik ruim 900
pond honing'.

Bijen bij huis
Vroeger waren het er meer. Tegenwoordig imkert
Pastoor Dierikx nog met gemiddeld acht volken .
Wanneer deze niet bij een dracht staan , zijn deze in
zijn achtertuin te vinden. Sinds hij in Zegge, zo'n 30
jaar geleden , tot pastoor werd benoemd kan dat
weer. In eerdere functies moesten de bijenvolken

INTERVIEW
elders worden ondergebracht. Met de komst van een
peutercreche, grenzend aan zijn tuin, begonnen
echter wat problemen . Angst voor bijen bracht ouders
en onderwijzeressen er toe te proberen zijn bijenstal
te Iaten verwijderen. Oat is echter niet gelukt.
Strijdlustig klinkt zijn stem . 'lk laat me niet zomaar
mijn hobby afpakken. lk heb hier altijd probleemloos
mijn bijen bij huis kunnen stallen. Eigenlijk staan de
volken hier aileen maar tijdens de winter en tussen de
drachten door. Straks als de vakantie begint komen de
bijen pas weer naar huis, in afwachting van de heide.
Dus wat zeuren ze nu. Bovendien heb ik gezorgd dat
de bijen heel hoog moeten uitvliegen, dus daar zal
geen kindje last van ondervinden'. Een beetje boos
kan hij zich maken, dat men het verschil niet weet
tussen wespen en bijen. 'Alles wat vliegt en kan
steken is een bij'. '

plezier van het werken met bijen; experimenteren, dat
doe ik niet. lk zeg altijd maar, als de volken goed zijn
en het weer is dat oak, dan kan je alies met de bijen
uitvoeren. Dan gaat het ook altijd goed. Van die
vreemde bijenrassen hoef(de) ik niets te weten .. . ik
heb in het verleden wei eens ltalianen gehad. Niets
dan ellende. De kruisingen d ie daarmee ontstonden
werden helse steekduivels. Nee hoar, ik heb altijd
gewoon met 'vuilnisbakken' ge·l·mkerd. Maar goed, nu
dan tach maar beginnen met de carnica, om verdere
problemen te voorkomen. Ze zeggen, dat die amper
steekt' .
Overigens, dat jan-boerefluitjes van pastoor Dierikx, is
de werkwijze, die op geen enkele cursus is gebaseerd.
'Goed gekeken toen ik began naar wat mijn
medestudenten deden. En goed de boeken lezen,
natuurlijk'.

Nieuwigheden

Een rijk verleden

Tach hebben de perikelen van de afgelopen tijd er

Voor de vele verhalen, die deze middag in vogelvlucht
de revue passeren, heeft Pastoor Dierikx geen enkel

voor gezorgd, dat Pastoor Dierikx de dag na onze
ontmoeting zijn eerste carnicamoertjes gaat ophalen.
Eerder al had hij mij verteld dat 'AI die nieuwigheden
van tegenwoordig' voor hem niet hoeven . 'lk imker op
zijn Jan Boerenfluitjes. Aan de moderne methoden,
daar begin ik allemaal niet aan . het gaat mij om het

moment zijn aantekeningen nodig. Ze staan als
dierbare herinneringen aan voorbije tijden in zijn
geheugen gegrift. Het zijn verhalen waarmee een
boek gevuld zou kunnen worden. Hoewel zij met
graagte worden verteld, kan ik me voorstellen, dat de
momenten zelf waarover zij gaan, toen niet altijd als
aangenaam werden ervaren. Wat te denken van
bijenkasten, die gedurende de oorlog in een tuin
stonden van een door de Duitsers in beslag genomen
pastorie. Na de oorlog bleken deze kasten te lijden
hebben gehad van granaataanvallen. Ondanks de
gaten die daarbij in de kasten waren geschoten,
leefden deze bijenvolken nag. Of die keer, dat hij
tijdens een bijentransport met de auto over de kop
ging. Gelukkig liep daarbij aileen de auto zelf schade
op. de kasten zaten nag wei op de aanhanger vast,
maar waren wei gaan lekken. Oat de ontsnapte bijen
alles behalve vriendelijk waren, dat laat zich raden.
Tach is het met veel pret in ogen en stem, dat zulke
voorvallen worden verteld . Van een bekeuring is het
toen niet gekomen . De aanwezige agent die ter
plekken een 'bon' wilde uitschrijven werd door kwade
bijen op andere gedachten gebracht. De agent
vertrok, Pastoor Dierikx heeft nooit meer iets gehoord
van dit ongeval. Zo zouden we nag uren, beter
gezegd, bladzijden door ku nnen gaan. Maar helaas,
we moeten hier afscheid nemen van een 80 jarige, die
nog lang niet van plan is met imkeren te stoppen.

Pastoor Dierikx (/) ontvangt een legpen ning uit handen van
Cees Roe/en
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Kunsthoning
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Vroeger kon men bij de kruidenier kunsthoning kopen.
Sinds in het honingbesluit is vastgesteld dat aileen
bijen honing kunnen maken is deze kunsthoning
verdwenen . Onlangs verschenen er berichten over
honing uit China die blijkens onderzoek vervalst zou
zijn. De kwaliteit van dit onderzoek werd door
sommige deskundigen in twijfel getrokken. De
reclame die Dhampur lnvertos Ltd uit New Delhi
maakt voor haar suikerprodukten is echter glashelder.
Het product dat wordt aangeboden noemt men
'honey analog'. Deze kunsthoning wordt gemaakt
door rietsuiker op dezelfde manier met enzymen te
bewerken als de bijen dat met nectar doen. Het
bedrijf zegt dat dit produkt zoveel op honing lijkt dat
het met chemische proeven niet van echte honing is te
onderscheiden. Dhampur lnvertos Ltd vermeldt als
aanbeveling ook dat zij deze kunsthoning al heeft
verkocht aan grote honingproducenten in Rusland , het
Midden-Oosten en Canada. Deze producenten
gebruiken de ge'lnverteerde rietsuiker om het in een
verhouding van 1:1 te vermengen met echte honing.
Bron: American Bee Journal, januari 1999.

Honing en gezondheid
De Nieuw-Zeelandse honingverkooporganisatie is erg
actief op de wereldhoningmarkt. De speciale
kwaliteiten van de Nieuw-Zeelandse honing worden
breed uitgemeten. De medische waarde van
Manukahoning voor mensen met maagzweren is
bekend en helpt een goede prijs voor dit produkt te
krijgen. Mensen met suikerziekte moeten erg
voorzichtig zijn met het gebruik van suiker en dus ook
met honing. In Nieuw-Zeeland wil men onderzoeken
of bepaalde soorten honing beter geschikt zijn voor
diabetici dan andere soorten. Honingsoorten met een
hoog gehalte aan fructose en een zeer laag gehalte
aan glucose zouden beter geschikt kunnen zijn. Een
positief resultaat van dit onderzoek helpt de markt
voor Nieuw-Zeelandse honing uit te breiden.
Wie de voedselmarkt betreedt met een product dat
speciale kwa liteiten heeft voor de gezondheid, heeft
daarin een krachtig verkoopargument. Er is ook een
keerzijde aan de medaille. De Nieuw-Zeelandse en
Australische autoriteiten zijn van mening dat als
honing om medische redenen wordt gebruikt, men
ook op het etiket moet vermelden dat sommige
mensen allergisch kunnen reageren op stoffen die in
ho ning aanwezig kunnen zijn. Het gaat zo aardig lijken
op de bijsluiter die bij reguliere medicijnen is verpakt.
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De autoriteiten van de Europese Gemeenschap vinden
het niet nodig met deze Nieuw-Zeelandse regelzucht
mee te gaan .
Bron: The New Zealand Beekeeper, febr. 1999.

Honing als geneesmiddel
Na de negatieve berichtgeving in het dagblad Trouw
dat honing botulisme kan veroorzaken bij zuigelingen,
lezen we in het Eindhovens Dagblad positiever nieuws.
De ziekenhuisapotheek Midden-Brabant overweegt
een proef met honing voor wondbehandeling. Op
basis van de gegevens van wetenschappelijk
onderzoek zien de apothekers voldoende redenen om
de therapeutische waarde van de mierzoete lekkernij
te propageren. Honing kan worden toegepast bij
wonden die niet reageren op antibiotica en antiseptica
en blijken dan effektiever dan een hypertone
suikeroplossing of een creme met zilversulfadiazine.
De honing voor wondbehandeling moet zuiver, gifvrij
en onverhit zijn. Honing zoals die in de supermarkt te
koop is, staat bij deze apothekers niet goed
aangeschreven. Deze honing zou verhit zijn en de
antibiotische werking zou daarmee sterk verminderd
zijn . Goede honing moet koudgeslingerd zijn. Jammer
dat deze misleidende term gebruikt wordt en dat men
niet gewoon zegt dat men een invertasegehalte wil
zien van zeven of hager. Daarop heeft de term
koudgeslingerd namelijk betrekking . Het enzym
invertase wordt bij verwarmen snel vernietigd en de
aanwezigheid hiervan is daarmee een goede
kwaliteitsaanduiding. De honing moet ook steriel zijn
en dat kan bereikt worden met doorstraling met
gammastralen. De honing wordt rechtstreeks
onverdund op de wand aangebracht: een theelepel
honing voor 5 centimeter wand, afgedekt met een
gaasje. De honing kan ook twee keer worden verdund
of gebruikt worden in een zalf. Er zijn tot nu toe geen
bijwerkingen gemeld van het gebruik van honing . De
werking van honing berust op de mogelijkheid met
honing vocht aan de wand te onttrekken en op de
remmende werking van honing op de groei van
bacterien die wondinfecties veroorzaken . Ook wordt
de groei van schimmels tegengegaan. Er bestaat een
verwaarloosbaar kleine kans op wondbotulisme.
Hoewel honing gezien wordt als een bruikbaar
preparaat, komt het pas in aanmerking als de
gebruikelijke behandelmethoden falen .

Bron: Eindhovens Dagblad, 13 april 1999

Wespengif

Amerikaans vuilbroed

Naar aanleiding van het stuk van Rob Molenaar in
Bijen 8(3): 84-85 (1999), heb ik een vraag over

Het lijkt alsof we in Nederland een werkgroep ter
bevordering van Amerikaans vuilbroed (AVB) hebben.
Ze stelt ons de volgende werkwijze voor: We gaan
omlarven in Celie (Duitsland), verder opkweken in

wespengif. lk heb namelijk een geheel andere ervaring
gehad tijdens mijn vakantie vorig jaar in Noorwegen.
lk hou al vanaf mijn 1o de levensjaar bijen en dat
betekent dat ik al zo'n 56 jaar regelmatig geprikt
word . Een bijensteek heeft aileen nog maar de
uitwerking dat ik de steek voel en dat het ongeveer

Vlissingen en bevruchten in Maastricht. De bevruchte
koninginnen verkopen we aan een imker in Leeuwarden. Deze heeft er vervolgens na een half jaar genoeg
van en verkoopt zijn hele handel, via het maandblad

een uur lang een beetje jeukt.
Vorig jaar beklom ik in Noorwegen een helling die
zeer steil was en toen ik me boven mijn hoofd
vastgreep aan een struik greep ik midden in een
wespennest. De gevolgen zijn gemakkelijk te raden.
Mijn bril viel af en ik schermde met mijn handen mijn
ogen af en ben meer naar beneden gevallen dan
gelopen. Als bijenhouder ben je dan toch niet zo
gauw in paniek omdat je iets dergelijks wei gewend
bent. In mijn hals en in mijn gezicht kreeg ik zeker 10

Bijen, aan een imker in Almelo. De landelijke dekking
en mogelijke besmetting is hiermee een feit. We
hebben het tach maar fijn voor elkaar in Nederland.
Bijen 8(2): 41 (1999). Door de terugtredende overheid
is men genoodzaakt om aan aile imkers een bijdrage
te gaan vragen met betrekking tot de bestrijding van
AVB. Dus niet aileen die imker die door zijn bedrijfsmethode een verhoogd risico loopt maar ook die
imker die al jaren met zijn zwarte inheemse bij in zijn
moestuintje met enkele kasten zijn hobby bedrijft en

wespensteken . Toen ik in de camper terugkwam zei ik
tegen mijn vrouw dat we maar even moesten
afwachten of er wat zou gebeuren want we waren in
een zeer afgelegen streek . Er gebeurde niets
bijzonders, de reactie was precies zoals bij bijensteken
en na een uur aileen nog wat jeuk. Naar mijn idee
hebben de bijen me een dienst bewezen in de
afgelopen jaren door me ook tegen wespensteken te
immuniseren of is het toch zo dat wespengif een niet
vergelijkbare reactie oproept met bijengif? Mogelijk
hebben andere imkers dit ook wei eens meegemaakt
en zou bijengif een positieve uitwerking kunnen
hebben op de afweerreactie van verschillende soorten
insectensteken?
H.L. van Dijk, Ulvenhout

daarmee slechts een beperkt risico loopt om AVB te
verspreiden. Zie ook het eindrapport van de werkgroep AVB. Daarin staat onder andere dater in de
jaren 1986 tot 1995 26 uitbraken zijn geweest van
AVB . 25 keer bij carnica's of Buckfast en een keer bij
een ingevoerd ras van ltaliaanse afkomst. Juist, niet
een keer bij een imker die imkert met het 'gewone'
landras. Het voorstel dat iedere imker, ongeacht het
ras bijen waarmee deze werkt, moet betalen voor het
bestrijden van AVB kan volgens mij niet rechtvaardig
zijn. Het kan toch niet zo zijn dat die imker die minder
risico loopt om AVB te krijgen dan wei te verspreiden
de rekening gepresenteerd krijgt van het al dan niet
commerciele gesjouw met koninginnen van allerlei
importrassen? Kamen wij als imkers niet met betere
ideeen om het voortbestaan van de imkerij in Nederland te bevorderen, dan gaan we nog zware tijden
tegemoet. lk weet dat ik met bovenstaand stuk half
koninginnenkwekend en verplaatsend Nederland over
me heen krijg, tach denk ik dat die andere helft het
eens is met mij.
G.J. Lohuis, Denekamp

Reisverbod AVB op Internet
Wie zich regelmatig op de hoogte wil stellen en in
het bezit is van een internet-aansluiting kan via internet de ingestelde reisverboden, n.a.v. uitbraken van
Amerikaans vuilbroed, opvragen. Het ministerie van
Landbouw heeft een speciale site hieraan gewijd.
Het adres:
http://www.minlnv.nl/infomart/dossiers/bijen
Behalve de aankondiging vindt men hier tevens een
uitgebreide beschrijving van het betreffende vervoersverbod. Ook wijzigingen worden aangegeven.
Het Vervoersverbod rondom Emmen en Edam is
inmiddels opgeheven.

Rectificatie
Per abuis is, in Bijen 8(7 /8): 195 (1999), boven het
artikel 'lmkeren na oorlog' mijn naam geplaatst. Dit
verhaa l is echter geschreven door Hans van der Burg .
lk heb hier slechts een redigerende ro l in gespeeld,
wat vooral inhield het verhaal van Hans terug te
brengen tot twee pagina's.
Ab Kuypers
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KORTE BERICHTEN

Bijen in paalwoning
Jan J. Speelziek
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In de periode maart/april brachten mijn vrouw en ik
onze vakantie door in Zuid-Afrika. Tijdens een busrit in
het nogal bergachtige Transvaal zagen we enkele
malen, op korte afstand van de hoofdweg, een aantal
bijenvolken in een paalwoning. De reisleidster was zo
goed bij een ervan even te pauzeren, zodat ik foto's
kon maken.
Deze paalwoning bevond zich circa 2,5 m boven de
grond temidden van het gras. De bijenkasten stonden
op een stellage, geplaatst op een tweetal ronde stalen
buizen, muurvast in de grond. Evenals op enkele
andere plekken in genoemde provincie waren daarop
12 tot 14 bijenkasten geplaatst. Hoewel dat niet uit de
foto blijkt werd er spaarzaam gevlogen.

Bijen in een paalwoning. Foto: Jan Speelziek

Waarom die bijen op zo'n hoogstand?
De onderzijde van die ronde buizen was met een of
andere substantie ingesmeerd, hetgeen de indruk
wekte een middel tegen mieren te zijn. De soliditeit
van de stand wees er op, dat er ook nog andere
grotere dieren in het geding konden zijn. Niet ver van
deze plek stond een verkeersbord met een nijlpaard;
eronder 'Dangerous at night'/gevaarlik snags'. Een
modderig riviertje in de nabijheid wees erop dat
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genoemd bord niet overbodig was. Wellicht bevonden
zich in dat gebied ook beren, bekende liefhebbers van
honing. Op de vraag hoe men deze hoogstaande
bijenkasten behandelt dacht ik aan een pick-up (kleine
vrachtauto). Staande op de laadbak zou het aldus
mogelijk zijn de bijen te controleren. Wij zagen langs
diezelfde weg ongeveer tien van zulke bijenstanden.
Mijn vraag is, wie heeft dit fenomeen eerder gezien of
kent een publicatie, waarin deze wijze van imkeren
staat beschreven. Het waren de enige bijenstanden
die we tijdens ons bezoek aan Afrika zagen.

Nederlands jongste imker?
A. Seghers

Christoph Seghers uit Clinge is met zijn 5 jaar waarschijnlijk de jongste imker van Nederland. Hij kreeg
deze week van een bevriend imker van zijn papa, een
eigen bijenvolkje. Op 19 augustus wordt hij 6 jaar en
ais men hem vraagt: 'Wat wil je voor je verjaardag',
zegt hij zonder aarzelen: 'bijtjes'.
Bijen koop je echter niet in een winkel, je bent vaak
afhankelijk van een andere imker die een volkje wil
afstaan of een zodanig groot volk heeft dat je het kunt
splitsen. Je moet dan echter nog wei een koningin
hebben, want met bijen aileen ben je niets. Zijn
koningin heet Beatrix. De bijen van Christoph zijn de
raszuivere, zeer zachtaardige (arnica's.
Terwijl zijn leeftijdgenootjes, en vele anderen, huiveren
bij het woord 'bij', is Christoph gek op dit stukje
prachtnatuur. Nederland krijgt steeds meer gebrek
aan nieuwe imkers en bijenvolken, deze zijn zeer
belangrijk voor de bestuiving van diverse gewassen
zoals o.a. het fruit.
Voor aile duidelijkheid: 'de vervelende beestjes die 's
zomers rond je taart, ijsje of glas hangen, zijn wespen
en geen bijen. Bijen zijn vegetariers en 'eten' enkel
nectar en stuifmeel dat op bloemen en bomen is te
vinden.

1.

..
DRACHTPLANTEN

De laatste tan kstations voor 1999
mw. M .E.C. Verspaandonk-Schijvens
Hoewel het drachtplantenarboretum van de Ambrosiushoeve in Hilvarenbeek op dit moment voor
bezoekers vooral een t uin is va n vruchten en war me
herfstkleuren, is het voor mij ook een tu in waarin
nog steeds bloeiende planten te vinden zijn. Tussen
de honderden soorten en rasse n van goede en
redelijk goede drachtplanten is het in deze t ijd van
het jaar weliswaar zoeken naar een speld in een
hooiberg, maar toch ... Vandaa g is een van die
schaarse droge zachte dagen waarop bijen zich
graag even naar buiten wa gen . Een imke r is in het
park bezig met een kle ine inspectie in enkele
bijenkasten van de proefb ijenstand. Tijd om voor de
jaa r lijkse sluiting sdatum va n het park op 1 november nog snel even een inventarisatie t e maken van
de laatste tankstations voor onze gel iefde zoemers
en brommers. Mogelijk komt u de komende tijd op
ee n idee van wat u zeal in het komende (voor)jaar
kunt zaaien of planten opdat (honing)bijen ook
einde 1999 altijd even kunnen bijtanken en u nog
lang kunt genieten van het fe est tussen bijen en
bloemen . Let bij uw keuze vooral op het juiste ras,
want nectarproductie en bloeit ijden tussen rassen
kunnen erg uiteenlopen. Ond erstaande waarnemingen zijn gedaan in de v roege namiddag .

- Le spedeza thjunbergii, bloeit dieppaars, het is een
grondvastlegger en -verbeteraar, wordt bezocht door
enkele bezige hon ingbijen .
- Sedem 'Herbstfreude ' (hemelsleutel). vandaag ook
vlinderbezoek van Atalanta.
- Physostegia virginiana 'Bouquet Rose ' (scharnier-

bloem) is een aardige zacht lila observatieplant.
- Prunella grandiflora (brunel) tevens hommel- en
w ilde bijenplant. Heeft een grappige bloeiwijze .
- Salvia nemorosa 'Ostfriesland ', de 2 de bloei . De p te
bloei is tot in augustus. Het is ook een geurig
keukenkruid.
- Calamintha nepeta spp nepeta (steentijm)
rijkbloeiend, geurig keukenkru id, vee l honingbijen.
- Lamium maculatum (gevlekte dovenetel) langdurig
paarsbloeiend ras. Groeit ook op schaduwrijke
plekken zoals onder bomen .
- Raphanus sativus (b lad rammenas) groenbemester
met witte en lila bloemen, veel honingbijen.
- Sinapis alba (mosterdzaad) groenbemester en
akkerbouwgewas, veel honingbijenbezoek.
-Aster ericoides (sluier of veelbloemige aster) lage
soort met witte bloemen, veel honingbijen .
-Aster novi-belgii 'Winston Churchill' (Nieuw
Nederlandse aster) hoogte 80 em! Biedt pollen.
- Solidago 'Laurin'. Tot 30 em hoog voor kleinere
tuinen, ook zweefvliegen, nectar en pollen.
- Cosmos bipinnata 'sunset' een fleu rige eenjarige
plant ter decoratie van de (groente)tuin, nu bezocht
door veel pollenhalers.
- Geranium sanguineum (bloedooievaarsbek), 2de
bloei, mogel ijk door terugsnoei in aug ustus.
- Heptacodium miconoides, nieuw ingekomen struik,
f raaie witte bloei tot in november!
- Oenothera parviflora (teunisb loem) tweejarige tot
overb lijvende nectarplant, bezocht door honingbijen
bij schemer en betrokken (herfst)weer en door
nachtvl inders bij nacht . Biedt nectar en d raderig
stuifmeel , zaait zichzelf uit. Vanmiddag geen bezoek.
- Hedera helix 'Arborescens (struikklimop)
wintergroene struik Ievert nectar en pollen, vandaag
ook bezoek van zweefvliegen, in lente met fraa ie
zwarte vogelbessen.

1 Maart tot 1 november
Vanaf 1 maart is het drachtplantenarboretum op
werkdagen open voor het pub liek (inlichtingen 0135425888) . Dan zijn het echter de vroege b loeiers,
welke hier heel soortenrijk aanwezig zijn, die de bijen
en ook het publiek de lentekriebels bezorgen.

De teunisb/oem, vooral in d e avond druk door bijen b e zocht.
Foto: Marleen Boe rjan
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Over zin en onzin
Er hebben zich op de zoemlijst de laatste weken
enkele zeer heftige discussies afgespeeld. Hieraan za/
later aandacht in Bijen worden besteed. Regelmatig
verschijnen in dagbladen artike/en over bijen en bijen
houden. Vaak geen positieve mededelingen. Via de
zoemlijst worden we hiervan geregeld op de hoogte
gehouden . Deze keer enkele soms verontrustende
berichten van buitenaf.
Een potje

-
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In de Volkskrant van 15 mei j.l. staat in het wetenschapskatern een artikel van Jeroen Trommelen onder
de kop: 'lmkers maken er een potje van'. De inhoud
luidt: bijenhouders waarschuwen, binnenkort zijn er te
wein ig bijen voor de bestuiving. Maar fruittelers malen
er niet om. En biologen zien er nieuwe kansen in voor
de natuur. Gezien de gehanteerde cijfers lijkt het een
herhaling va n eerdere berichten in andere kranten .
Opvallend is de stelling van de wetenschapper dr.
Manja Kwak van het laboratori um voor Plantenecologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet al
vijfentwintig jaar onderzoek naar plantenbestuiving en
vindt de aanwezigheid van honing bijen in de vrije
natuur voor de bestuiving volstrekt overbodig . Zij
denkt aan windbestuivi ng en andere insecten, zoals
vlinders, zweefvliegen, homm els, wilde bijen en
kevers. Hard wetenschappelijk onderzoek om deze
stelling aan te tonen is er helaas niet, zegt de
Groningse biologe . We hebben er wei naar gezocht.

Apitherapie?
In de 'wetenschap'-uitgave van de Telegraaf van

29/5/99 staat een mooi artikel over de toepassing van
honing bij verwondingen en in het bijzonder bij
brandwonden . Bij de meeste imkers was het gebruik
van honing bij brandwonden al jaren bekend, leuk dat
dit nu verder wetenschappelijk onderzocht is. Kan dus
goed zijn voor een grotere vraag naar honing!
In de Volkskrant van zaterdag stond een bericht over
bijen en genetische manipulatie: Bijen gaan medicijn
uit nectar oogsten. Het plantenveredelingsinstituut
CPRO-DLO in Wageningen gaat planten fabriceren die
in de nectar geneesmiddelen produceren . De oogst
daarvan wordt overgelaten aan bijen of hommels.

Manipulatie
Gemanipuleerd ma·is. Rupsen sterven van giftige
pollen, Reformatorisch Dagblad 20.05.1999
Rupsen van de Monarchvlinder sterven na het eten
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van stuifmeel van Amerikaans genetisch gemanipuleerd ma·iszetmeel (bij dit ma·is is gif ingebouwd voor
de ma·isboorder). Geen gevaar voor de volksgezondheid. Is een gevolg van een mogelijke handelsoorlog .
Een reactie:
Vandaag stand het volgende bericht in Trouw, 20 mei:
Een veelgebruikte ma·issoort, die genetisch zo is
veranderd dat hij zijn eigen insecticide produceert,
blijkt een schadelijk neveneffect te hebben: het
stuifmeel is dodelijk voo r bepaalde rupsen . Het gif
hoopt zich op in de darm van de rups waar het de
darmwanden doorzeeft. Het is een van de
succesnummers (?) van de biotechnologie!
Wisten jullie dat ook onze bijen stuifmeel van de maYs
verzamelen? Vooral in gebieden waar veel ma·is wordt
verbouwd en in de tijd dat de bijen een stuifmeelvoorraad aanleggen voor de inwintering (vanaf 1 aug .)
wordt dit stuifmeel ook uit de bladoksels van de
ma·l·splant verzameld. We kunnen nooit alert genoeg
zijn!

Reacties op stuifmeelproblemen
Naar aanleiding van een vraag van Bob de Graaf:
'Kunnen jullie aan de onduidelijkheid een einde maken
betreffende de gemanipuleerde maYs. Is ze giftig voor
onze bijen die er op vliegen. Is daar iets van bekend?'
Het door middel van genetische manipulatie
inbouwen van gewasbeschermingsmiddelen in
gewassen is niet zonder gevaar voor bijen. De
Bedrijfsraad voor de Bijenhouderij in Nederland heeft,
namens aile aangesloten organisaties, reeds enige tijd
geleden aandacht gevraagd voor de verschillende
risico's. Als de krantenberichten juist zijn, betreft het in
het actuele geval echter het toxine van Bacillus
thuringiensis dat door middel van genetische
manipulatie wordt geproduceerd door ma·is. Deze stof
is zeer giftig voor larven van Lepidoptera (dus de
rupsen van vlinders en motten). maar is niet giftig voor
bijen. Dezelfde stof wordt in de bijenteelt gebruikt om
raten vrij te houden van wasmot: de wasmotlarven
gaan dood, maar de raten kunnen vervolgens zonder
problemen door de bijen gebruikt worden . Veel
gevaarlijker zou het zijn. wanneer JHA's Uuveniel
hormoon analoga) op dezelfde manier toegepast
zouden worden . We weten dat bijenbroed hiervoor
extreem gevoelig is, getuige het steeds weer
optreden van schade door het gebruik van het JHA
lnsegar (fenoxycarb) .
Aad de Ruijter

Bemonsteren met de RW
Ab Kuypers
Amerikaans vuilbroed (AVB) . Een vloek waar we
maar niet af lijken te komen. Dit jaar heeft (op het
moment van schrijven) alweer zes vervoersverboden
opgeleverd, over het hele land verspreid. Wie dus
denkt, de dans wei te kunnen ontspringen moet
toch maar op zijn qui-vive zijn. Het Amerikaans
vuilbroed houdt niet aileen de gemoederen onder
de imkers bezig , versch illende overheidsinstellingen
hebben er werk aan. Over het honingonderzoek, dit
voorjaar uitgevoerd door ID-DLO te lelystad heeft u
in een van de vorige nummers kunnen lezen. Deze

keer aandacht voor de werkzaamheden van de
inspecteurs van de RW (Rijksdienst voor de keuring
van Vee en Vlees). lk mocht een ochtend mee om
bijenvolken te bemonsteren in een gebied, waar
enkele dagen daarvoor een reisverbod was
ingesteld.

Even voorstellen
08.00 uur. We zullen elkaar treffen in het kantoor van
de RW bij een van de grate slachterijen in Emmen .
Ondanks langdurig zoeken en veelvuldig verkeerd
rijden, mede vanwege wegomleggingen, toch op tijd
aanwezig. Even later arriveren ook mijn gastheren
voor vandaag. Renee Meek en Lambert Meijers.
Beiden met standplaats Tolbert. Van hieruit keuren zij
zowel vlees als vee en pluimvee in hun regio. Voor de
bijen wordt een groter district aangehouden. Er zijn
niet zo veel keurmeesters, die zich ook aan de bijen
mogen wagen . Een speciale cursus hiervoor heeft hen
niet aileen inzicht in het bijenbestaan en dat van de
imker opgeleverd . Een zekere overeenkomende liefde
voor de honingbij is hen onderhand niet meer vreemd.
Misschien wei omdat zij tijdens deze cursus zelf een
bijenvo lk te verzorgen hadden. Het wachten is op de
coordinator van het bemonsteren, Martin Kroeze .
Wannee r ook hij aanwezig is, kan het plan voor deze
dag worden opgemaakt. Niet eerder echter, nadat de
vorige dag is doorgenomen en afgehandeld. De te
vo lgen route wordt vastgesteld, afspraken gemaakt
met de betreffende imkers, die al op de hoogte zijn
van de komst van Rene e en Lambert en niets staat ons
nog in de weg om te vertrekken.

Zoe ken
09 .00 uur. Niets gaat vanzelf. Ook het vinden van het
juiste adres van onze eerste 'slachtoffer' niet. Een

stukje herke nning, gelukkig ben ik niet de enige
dwaler. Eenmaal op de plek aangekomen, begint de
verkleedpartij. Kunststof wegwerppakken en
handschoenen en plastic overschoenen Iaten zien, dat
het hier om iets serieus gaat. De kans van het
overbrengen van een AVB-besmetting wordt tot nul
gereduceerd. Bij elk volgend onderzoek worden
nieuwe kledingstukken gebrui kt. De bijenkappen
worden na eenmaal te zijn gedragen ingepakt en later
opgestuurd om te worden gereinigd, het
wegwerpspu l wordt vernietigd.
11 .00 uur. De monsters zijn ingepakt en de nodige
formulieren zijn ingevuld. De betreffende imker, die
zelf geen koffie d rinkt, zegt hij, heeft voor ons drieen
wei 'een bakkie' klaar staan . Ondanks wat gemopper
over de he le gang van zaken, 'wat een gedoe en een
onzin', vindt hij. blijkt met dit gebaar dater toch een
goede verstandhouding is ontstaan tussen hem en de
RW'e rs. Onderhand wordt de volgende 'klant'
opgebeld met de mededeling, dat wij hier klaar zijn .
Geen probleem, hij komt ons wei even ophalen . Dat
bespaart straks een hoop zoekwerk in deze voor ons
aile drie onbekende omgeving .

In de tussen tijd
Tussen 09.00 en 11 .00 uur. Een vraag waarmee ik
vanmorgen vroeg van huis was vertrokken komt
vanzelf aan bod. De man, bij wie wij deze morgen zijn
volken komen bemonsteren baalt een beetje. lmmers,
enkele weken geleden heeft hij meegedaan aan het
vrijwillige hon ingonderzoek van het ID-DLO in
Lelystad. Toen was hij 'gezond' verklaard, in ieder
geval AVB-sporen -vrij. Waarom dan nu toch nog mee
moeten doen aan deze screening? ' Oat is toch
weggegooid geld?' Het antwoord is ee nvoudig . 'Het
is de overheid, die uitbetaalt wanneer na een
geconstateerde besmetting een bijensta nd moet
worden geruimd. Dus die overheid, wil ook zelf
hebben bepaald of standen aldan niet zijn besmet' ,
aldus Renee Meek.
Wanneer mijn mannen in witte pakken de stal
betreden blijkt er bij de imker en ig e onzekerheid .
'Gaa n ju llie nu aile kasten binnenste bu iten keren? ',
vraagt hij zich benauwd af. 'Nee hoor. Jij mag zelf de
kasten open maken, de ramen uitnemen. Wij nemen
aileen een monstertje honing en broed en kijken of de
volken er verdacht uitzien. Verder doe je alles ze lf.'
Oat is enige opluchting nu blijkt, dat die twee RW-
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mannen in feite assisteren en niet zelf beslag leggen

dit ook wei aardig werk hoor. Het haalt ons even uit

op jouw volken. Dat doet de Iucht een beetje klaren.
In aile rust wordt nu kast voor kast bekeken. Er is zelfs
tijd voor praktische opmerking. 'Dit volk heeft een
jonge moer, die nog maar pas aan de leg is.' Wanneer
blijkt, dater toch al enkele flinke plakken gesloten
broed aanwezig is, geeft dat toch wei enige glans aan
die hele inspectie. 'Dat ziet er heel goed uit, joh',
merkt Lambert op. 'Beste volken. En ook al weer
aardig wat honing. Is er hier in deze omgeving wei
genoeg te halen?' lmkers onder elkaar. Dat doet het

de dagelijkse routine. Je komt op de leukste plekken,
je ontmoet ailerlei imkers en je maakt van ailes mee'.
Terwijl Lambert zich als eerste omkleedt voor een
nieuwe monstername maakt Renee alvast de formulieren in orde. Onderhand wordt hij door mij een beetje
van zijn werk afgehouden. lk heb nog wei wat vragen .

ijs breken. 'Nu ja, liever had ik straks nog naar de
heide gegaan. Maar of dater nu nog inzit?' 'Dat hangt
natuurlijk af, wanneer het vervoersverbod wordt
opgeheven.'
Onderhand zijn de eerste kasten ge'lnspecteerd en
bemonsterd . Met een lucifer de bekende proef
uitgevoerd. Tegelijkertijd wordt hiermee de
beschadigde larf in het verzamelpotje gedaan. Dan
nog wat lepeltjes broed en honing erbij. De volgende
kast is aan de beurt. Behalve de bemonstering wordt
er door de inspecteurs een visuele beoordeling
gemaakt. Dat ontlokt in het geval van vanmorgen de
opmerking, dat ailes goed lijkt.

In goede sfeer
11.00 uur. We hebben amper onze laatste slok koffie
gedronken, onze nieuwe 'patient' arriveert.
Kennismaken, pakken uit- en inpakken, nog even met
elkaar wat kletsen. Vluchtig laat ik onderweg naar de
volgende bemonstering het afgelopen uur op mij
inwerken. lk besef, dat het eigenlijk een behoorlijk
onwezenlijke situatie was. Tijdens de bemonstering
ben ik me dat niet zo bewust geweest. Nu realiseer ik
me, dat dit ailemaal gevoelsmatig zo on-imkerij is.
Beelden van TV-journaals tijdens de varkenspest
komen boven. Maar ook voor de bijenhouderij is dit
alweer zo lang realiteit. Misschien is het die soepele
samenwerking tussen imker en inspecteur die het
maakt dat het juist zo onwezenlijk lijkt. Je zou
mogelijk meer geruzie of iets dergelijks verwachten.
Later vertelt Renee mij: 'Ach, over het algemeen
worden wij goed ontvangen door de imkers. Natuurlijk
is het ailemaal niet leuk. lk begrijp ook wei dat men
baalt van een reisverbod. Zeker wanneer men zelf
geen AVB heeft. Wij werken altijd prettig samen met
de imkers.' Dat laatste kan mijn inziens ook op het
canto van mijn beide gastheren geschreven worden.
De ontspannen manier van omgaan met de
bijenhouders, de duidelijkheid, kennis van zaken, het
moet wei een goede indruk geven. In ieder geval wat
eventuele spanning afnemen. 'En weet je, wij vinden
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Zwakke plekken
'Ja natuurlijk zitten er in het hele systeem zwakke
plekken. Dat zijn wij ons echt wei bewust. Je bent
altijd afhankelijk van de medewerking van de imkers
zelf. Dat begint natuurlijk al bij het aanmelden van een
vermoeden van vuilbroed. Maar ook bij de screening
van een bepaald gebied, is de eerlijkheid van
betreffende imkers van groot belang. Van ons vraagt
dat heel alert te zijn. Met een beetje rond kijken op
een complex waar wij bezig zijn, kan je bijvoorbeeld
wei eens zogenaamd vergeten volken tegen komen.
Soms blijkt later, wanneer de resultaten van het
onderzoek in Lelystad al bekend zijn, dat een imker
met besmette volken ergens anders ook nog bijen
heeft staan. Ook zogenaamd vergeten. Aan zo'n
houding hebben we nu dit reisverbod te danken. Was
dat toen, bij de eerste screening goed en eerlijk
gegaan, dan was dit reisverbod eerder ingesteld en
waren de imkers hier nu misschien alweer vrij om te
gaan en staan waarheen zij maar wilden. Nu zitten ze
alsnog met dit verbod. En ja, als imkers niet
geregistreerd staan, omdat zij geen lid zijn van een
bond, of wanneer men iilegaal ergens zijn bijen heeft
staan, dan wordt het natuurlijk ook een stuk moeilijker
om ailes te kunnen controleren. Men moet echter wei
beseffen dat men zodoende niet aileen zichzelf, maar
ook hun mede-imkers tekort doet. Maar nogmaals,
zonder de medewerking van de imkers zelf schieten
we uiteindelijk natuurlijk helemaal niets op. Bovendien
moet men zich goed realiseren, dat er weilicht een tijd
komt, dat de overheid zich terugtrekt. Vergeet niet,
dat de imkers geen enkele financiele bijdrage leveren
aan het onderzoek en de vernietiging van te ruimen
bijenstanden. Dit in tegensteiling tot andere sectoren.
Daar komt eens een einde aan'.
12.00 uur. De tweede bemonstering is uitgevoerd. De
laatste voor vandaag, dat zal wei na de lunch worden.
Voor mijn verhaal heeft het verder weinig zin Renee en
Lambert nog Ianger voor de voeten te lopen.
Wanneer alies volgens schema verloopt, dan zullen de
imkers uit dit reisverbod over tien dagen uitslag
hebben van het onderzoek in Lelystad . Hopen maar
op een goede uitslag.

BEDRIJFSRAAD

Nieuwe normen honingkeuring
J. Beekman
Bijeenkomst georgan iseerd door de Commissie Honing
van de VBBN, gehouden op 17 april 1999,
Aanwezig: mw. E.C. Schild, secrctaris, F.G.A. Janssen,
voorzi tter, K. Bronkhorsl en 35 honingkcurmeesters van
de versc hillende bijentecltorganisaties.
Opening door F.G.A. Janssen.
AJgemeen door mw. E.C. Schild.
• Enkele richt lijnen die niet in het 'groene boekje' (zie
Bijen 8(7/8): 206 (1999) staan ter aanvu lling.
- gek leurde sticker op de pot plakken. niet op de deksel.
-aileen haningkeuring (Nat. honingkeuring) geen mede.
koek e.d.
- oplciden van pecialisten inzake mede, koek en
vlechtwerk.
- inhoud boekje is ook geschikt voor regiokeuringen
- ook in Bijen aandacht besteden.
lnleiding chemic van honin g door K. Bronkhorst.
vVat punten uit de 2dc inleiding:
-a ileen Apis Mellifera Ievert honing zoa ls wij die kennen.
- ±2.000 bloemen produceren zoveel nectar dat deze als
honing geoogst kan worden. De ove ri ge soorten leve ren
te weinig nectar.
- honingdauw is een dierlijk produkt, nectar komt uit
bloemcn eventueel uit e ·traOorale nectarien.
- honing wordt gevormd onder toevoeging van enzymen
van de bij.
- acacia heefl een hoog geha ltc aan fructose.
-de bittere smaak van honing word l veroorzaakt door
looizuur, o.a. van de kastanje.
- honing is een zuur product; de zuurgraad (pH) is 4. Is de
honing verva lst met suiker dan is de pH hoger, met
in ertsuiker lager.
- HMF- gehalte max 40 ppm in honing. dit gehaltc loopt I
tot I ,5 ppm per maand op. Een hoog HMF-gehalte is
niet schade lijk voor de mens.
- bij een sne lle omzet in honingverwerkende bedrijven
(een jaar staa n max.) komt geen te hoog HMF-gehalte
voor.
- ln verband met het voorkomen van botulisme i het aan
te raden om voor de voeding van kinderen. jonge r dan
een jaar, geen honing le gebruiken.
- er worden proeven genomen met honing voor
wondbehandeling, bacterien kunnen niet Ieven in
suikers. De antibiotische werking va n honing berust
onder meer op de in de honing aanwezige
waterstofperoxine, is ontsmettend (zit in tandpasta tegen
gaatje ).
-honing is ook goed tcge n hooikoorts, hoeft niet van de
imker uit de omgeving te zijn, denk aan windbloeiers.

lnleiding hoe c.e.a. tot stand is gekomen door C. de
Bont (ANI).
Gesch iedenis en hedcn:
- behoefte aan landelijke eensluidende keuringseisen.
Pos itieve reactie bijenteeltorganisaties.
- ook door de Bedrijfsraad goed bevonden. het
secretariaat bij de VBBN.
- In een gocde sfcer verlopen. flink gewerkt.
-de handleiding voor het ·greene boekje' is aangereikt
door de ANI, NCB en de VBBN.
- aan crcmehoning is vee! tijd besteed, idem aan
kristalliserende honing.
-honing waar een andere honingsoort in geroerd is, kan
geen soortnaam hebben. za . Iinde.
- klasse 5 en 6 zou uit te breiden z ijn met kleur, geur en
smaak.
- voor aanvang keuringsafspraken maken.
- lijst samenstellen met hoe. wat en waar (protocol) .
- keuren vo lgens het opgestelde protocol.
- per klasse z ijn 3 prijzen tc beha len. Kan ee n persoon
zijn!
Yervolg door F.G .A. .fans en.
Wat gebeurd er op de Open Dag I I eptember 1999
rondom de Ambrosiushoeve?
- uitleg door J. van der Steen inzake proeven op de
Ambrosiushocve:
- inleiding door J.D. Kerkv li t over ve rvalsing van honin g.
- biologisch imkeren door J.P. Kaa .
- er worden sta ndhouders uitgenodigd ('groenmensen').
Hct keure n va n honin g
Onderling door de aanwezige keurmeesters:
- ij ken van de refractometers.
- napraten over het rcsultaat.
- aftrekpunten bij niet-homogene c remehoning (strepen).
- productiecode in cij fers en lette rs.
- C. de Bont en J. Beekman nemen tijdens de Nationale
I-loningkeuring op I I sep tember de honing in ontvangst.

..

NCB I ZLTO

ZL
Van de Bestuurstafel
J. Beekman
Het bondsbestuur vergaderde op 25 april 1999, de
volgende onderwerpe n zijn aan de orde geweest:
Introductic nieuw bestuurslid
Mw. J. van Doren is al eerste VTouw in het hoofdbestuur
van de Bond van Bijenhouders CB/ZLTO ge'installeerd.
De voorzitter heeft haar hartelijk verwelkomt n hoopt dat
zij spoedig aa n de taken die er zijn, kan begi1men.
Notule n dd 01/04/99
Deze zijn va tgesteld, op een kleine wijziging na, en
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onder ee n woord van dank aan de sa menstell er
ondertekend.
Evaluatie alge mene vergaderin g dd 10/04/99
- Zie Bijen 8(6): 185-186 ( 1999)
- Co nceptnotul en van deze vergadering z ijn aa n de
Bondsbestuursleden aangeboden ter lezing en eventuele
aanvu ll ingen cq wijzigingen.
- Functieverdeli ng binnen het bestuur. Hier wordt nog op
teruggekomen na de inwerkperiode van Mw. Van Doren.
Vergadering redactie Bij en en de voorzitte rs van de
organisatie's
- Het overlijden van de hoofdredacteur van Bijen dhr. J.
Beetsma is herdacht.
- Mw. M.L. Boe1jan is voo rgedragen door de redactic va n
Bijen om de functie van hoofdredacteur te gaan
vervul len. De voorzitters gaa n akkoord en wensen haar
veel wij heid toe op deze zeer belangrijke po t.
- De jaarrekening van Bijen i a an de orde geweest. Deze
wordt definitief vastgesteld in de Bedrijfsraa dvergaderin g van 06/0 7/99 (vooraf controle van de boeken).
- De permingmeester van Bijen is geworden dhr. M.J. va n
lersel. redacleur namens de Bond van Bijenhouders
NCB/ZLTO.
-De VBB t za l voor een nieuwe redacteur namens de
BB zo rgdrage n, ter opvolging van mw. M .L.
Boe1jan. Er za l met enkele perso nen contact worden
opgenomen.
- Themanummer komt uit in oktober, met a is ond erwerp
'Communicatie van bijen '.
- Verder planning van de redacti inzake de inhoud van
later tijdstip
Bijen voor 1999 wordt na ar een
verschoven i.v.m. wisseling in de redactie.
Nieuwe norm en honingkeuren
- Zie elders in dit nummer.
Federatievergadering dd 0 I /06/99
- Rap port Bedrijfsraad na 2000. Het standpunt va n de
CB/ZLTO is: Ook al heeft de Bedrijfsraad (BR) zij n
beperkinge n, nu geen fusie, een federatie is
bespreekbaar. De BR ook Iaten werken als een BR! En
ni et als een verl engstuk van ee n vereniging
- Honeypack/Honingzemerij: De wink:el in
imkersa rtike len is overgedaa n aan dhr. De Voider te
Tilburg, handelend onder de naam DEVO.
-Concept Imkersverzekering is aa nge leverd voor verdere
afhande ling. Deze verzekering is een voo rtzetting van de
verzekering die wij hebben lopen bij Honeypack/1-IZ.
Het bedrijf stopt met de verzekeri ng begin juli 2000.
-De reke ning 1998 is aan de R.v.C. voor verdere
afhande ling aangeboden.
- De aa ndee lh oudersvergaderi ng inzake 1998 wordt
ge houden dd 02/06/99.
Inning cont ri butie 1999
Deze verloopt bij sommige erenig ingen weer stroef.
Afge proken is om de vereni gi ngen die dit aangaat een
herinnering te sturen met een kopie naar de voorz itter. Bij
in gebreke blijven wordt het toezenden van het maandblad
per omgaande gestopt..
Bondsbedrij fswe dst r ij d 1999
Deze gaat niet door nu er Amerikaans vui lbroed (AVB) in
ons werkgebied is gecon tateerd.
Tuinidee 1999
De voorstellen die in het eva luatierappo rt staan, verder
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uitd iepen/be preken en, indien bruikbaar, met Ia ten/
bate nanalyse op papier zetten en in de bestuursvergadering bespreke n. Met het Ii cht op groen, invoeren.
Studiedag 1999
De afspraken met de inleiders zij n afge rond . Voor verderc
instructie 's en mededelingen is het raadzaam om ook het
komende nummer van Bij en te lezen.
Voor in{ormatie over li ef bol'enstaande kw1111 contaCl
opnem~n met lief secretariaat 1'011 de Bond, 013-5836350.
In he/ \'ereniging boek staal wanneer u de secreraris kunr
bereiken.

Studiedag NCB/ZLTO 1999
In Bijen 8(7/8): 22 1-222 (1999) staat het vo lledige
progra mma va n de studiedag vermeld .
Het Lhema i ' Gezonde bij cn, ook na 2000'.
De studi edag is zee r praktisch opgezet en iedere imker
kan er z ij n/haar voordeel mee doen .
De studicdag za l plaatsv inden op zaterdag 13 nove mber in
het schoolgebouw van de Helico n (voormalige MAS),
Schouwrooij 2 te Boxtel.
De zaa l is open vanaf09.30 uur en om 10.00 uur za1 de
studiedag een aa nvang nemen.
Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de keuring van
honing, was en mede.
De toegangsprijs voor leden (lidmaatschapskaart
meenemen) is f 15,- en voor niet-leden f 20,-, incl. koffie
en lunch.
De Bond va n bijenhouders NCB/ZLTO heet iedereen van
harte we lkom.
Met een vriende1ijke imkersg roet,
.J.H. .Janssen, dagvoordtte1:

'I

VB B N

Uit de PC van de voorzitter
Dick Vumlerink
Wij moeten weer op jac ht naar een secretaris/esse, schreef
ik vori ge maand. Nu kan ik de opvolgster van Catelijne
Rauch aa n u voorste llen: Petra Kooijman. Perra, van harte
we lkom en we wensen je toe dat jc met succes en p lezier
zult werken in onze vereniging. Eve n wennen aan aile
gekke dingen die je tegenkomt in dit merkwaardige

VBBN
micro-w re ldje, maar vee I gekke dingen verdi enen
zo rgvuldi ge koestering.
lk ben opn ieuw ee n dag op chierm01mikoog gewe st bij
het ' oogsten· va n de koninginnen en dat was een ware
fee stdag. Twintig mensen op de boot va n half zeven,
stra lend wee r en ee n hoog percentage bevruchting. Leuk
was dat er ni et-imkers bij wa ren , be langste llenden dus.
die eve n later ook onbeschermd in de moeren za ten te
graaien. Hoezo bijen eng? Dan het geknoei om aile
raampjcs an de Kirchhainers te montercn in simplexramen en zo een serie nieuwe volken te creeren. Waa r kun
je zo iets meemakcn?
Alsof h t ni et op kan, ben ik er g istercn weer geweest. u
voor overleg mel B&W over de klachte n van ove rl asl door
bijenpoep. Het ziet er naar uit dat een bevredi ge nde
oplossing in het verschiet li gt.
lntussen toch weer hi er en daa r ee n constatering van AVB,
maa r ge lukki g geen grote uitbraken. Het za l je maar
treffen! We moeten grote di cipline opbrenge n voo ra l bij
de onderlinge co ntacten en uitwisseli ng van bijen en
broed. Eige nl ijk niet doen, maar ik weet hoe je soms zo
gra ag die beginner met een darrenbroedig vo lk wilt
helpen. Doe in elk geva l mee met het monitoringsonderzoek bij ID-DLO, want dat geeft toch iets meer
ve ilighe id .
Dat brengt me op de RVV. Gisteren ontvi ng ik ee n bri ef in
reacti e op onze vragen van 13 apr il. l k werd daar niet
vro lijk va n maar telefonische contacten geven er weer een
andere kleur aan. In augustus hebben we ee n gesprek bij
de RVV en dat moeten we maar even ai\.vachten. Maar
nogmaa ls, hebt u vrage n op dit geb ied, neem contact op
met h t Bij enhuis.
Buckfastimkers waren ni et blij met mijn vragen over hun
lijn met Celie. Nu hoo r ik dat het om een klein aanta l
gaa t; de ee n zegt vijl'entwintig, de ander acht. Dat klinkt
a l veel geruststellend er. Maar hoe kon ik dat weten als dit
soort in forma ti e onder de roos blijft? lk dur f te ste llen dat
het HB grote openheid geeft en ik hoop dat wij di e
openheid nu ook gaa n ontmoeten. Dat geeft aileen maar
ontspan ning in de verhoudi ngen.
lk deponeer een ni euwe zorg, de import va n Ligusticakoning innen uit Austra lie. Waarom toch het idee dat het
buiten Nederland vee! mooier is? Met al dat kruis in ggedoe proberen wij bij en te maken. Precies passend in
onze wensen: ze mogen niet meer zwermen, ze moge n
ge n propolis meer halen, ze mogen nie t meer steke n en
niet ziek meer worden. Ailemaa l aa ntrekkelijk maar waa r
blijft onze propaganda logan: wij werken met puur
natuur? Zo dra aide de bioindustrie ook ove r de toeren.
Natu urlijk moet ik ni et aile waarde van deskundig
uitgevoerde kruising wegwuiven, maar ik ben we i bezo rgd
als diverse imker ermee gaa n experi menteren. Dan krijg
ik zw et in de handen bij het beeld va n een soort
Kil lerbee vo lgens merikaa n model. Niet bedoe ld maar
toch verkregen en de mense n van het experiment staan
met Iamm e handjes aan de zijlijn .
En intussen koer en we af op het einde van het seizoe n af
en begint het vergaderseizoen weer. We hadden vorige
week ove ri gens een inten ieve 1-!B-vergaderi ng, waarin
ge proken we rd over onze steun aan een voo rgesteld
onderzoek va n de Univer itei t van Utrecht over
concurrenti e honin gbijen/ wi lde bijen, over intensieve re

sa menwerki ng va n de vijf imkerorga nisaties. ove r de
problemen op Schi ennonnikoog en het belang daarin va n
de bijenhouderij , over de inrichting van de A lgemene
Ledenvergadering en we besloten tot weer ee n andere
opzet an het beleidsp lan, name lijk hoc w ij nu bezig zijn
met een beperkt aa ntal be lan g rijke onderwe rpcn . Dat
komt dan ter di ussie op de AV. Maar dar duurt nog even.
fk bepleit dat wij ons richten op bestaande rassen om
daa ruit d bestaa nde goede eigensc happen via selecti e te
versterken. Dat blijft puur natuur.

Nieuw gezicht, nieuwe stem
Per augustu s zal ik Catelij ne
Rauch opvo lgen a ls burea usec retaris van de VBBN. lk ben
Petra Koo ijman. 33 jaar en woon
in Wa ge ningen.
Na mijn op leiding Perso neelswerk
heb ik versc hiil end e functies
gehad, veela l a ls medewerker
personeelsza ken. In de afgelopen
twee jaar ben ik we rkzaam
geweest als directiesec retare e en als administratief
m dewerker. Na de geboorte van mijn tweede kind w ilde
ik g raag parttime werken in mijn woonp laats Wagen ingen.
ia via hoo rde ik va n een leuke vacatme bij het
Bijenhu is. Een vriend noemt het een ' bij-baan'. Mijn
zoontj e zegt: 'Mama met bijen werken' . Zelfheb ik een
andere verwac hting va n de funct ie. Het lijkt mij cen
leuke, ai\.vis elende baa n, vooral ook door de tel efoontjes
uit het hele land. lk hoop dan ook dat ik voor u ee n prettig
aa nspreekpunt za l zijn!
Petra Kooijman

CD-rom van de VBBN
R oe/ ten K!ei
Als u dit leest is de meerta lige CD-rom klaar en weten wij
of de VBBN op het Ap imondia congres. dat va n 12 tot 19
septem ber in Van ouver Canada wordt ge houden, ee n
prijs met de bij zondere CD-rom heeft gewo nn en.
Her was al metal een hele klus om dit product op tijd
voor de we reldmarkt klaar te krij gen. De teksten va n de
succe voil e ederl and ta lige CD-rom moe ten wo rden
vertaald en bi er en daa r hebben we verbeteringen
aa ngebracht. Kortom, de puntj e zij n op de ' ie' gezet.
A Is ee n spin in her web heeft Henk van den Broek de
zaak begeleid en gecoii rdineerd. lk denk dat hij , nude
klu i geklaa rd, met zijn vrij e tijd geen raad meer weet.
Maar misschien komen er nog vrage n voo r ee n C D- rom in
het ltaliaa ns, Spaans of het G ri eks. Ma ar dat merken we
op het Apimondia cong res nog wei. De CD-rom leent zic h
er in ieder geva l voo r.
Her is prachtig om te horen da t er bij de voor ons bekende
Nederlandse fi lmpj es nu een mooi e spreekstem het heeft
over ' Ia re ine' in 't Frans of 'die Kiiningin' in het Duits of
·rhe queen' in het Engels. Of. hoe een beroker plotseli ng
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'smoker' wordt gcnoemd. en er zijn meer soms
onbegrijpelijke, buitenlandstalige vaktermen.
Het geeft je een goed gcvoel dat wij als VBBN toch maar
in staat zijn om een dergelijke zeer goede en educatieve
CO-rom te maken. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar
de reacties in het builenland. Wij hebbcn zc, natuurlijk,
hier en daar al wal getest en met niet al te negatief
resultaat. Wij zijn dus hoopvol gestemd.
Voor het inspreken van de bewegende filmpjes hebben wij
professionele temmen ingehuurd, die dus prima klinken
en door Freek Visser keurig in de fi lmpjes zij n
gemonteerd.

rubriek heeft hjj zowel de !eden als het Hoofdbcstuur van
de VBBN gestimuleerd. In aansluiting op de
ontwikkelingen in de drukkerswereld heeft hij, ten koste
van veeltijd, het initiatief genomen om de ingezonden
kopij met een tekstverwerker op diskettes te plaatsen,
hctgeen voor de drukkcr ecn besparing van tijd en kosten
betekende. helaas werd hij door omstandigheden
gedwongcn reeds na 2112 jaar het hoofdredacteurschap te
beeindigen.
Vanaf dez plaats wensen wij zijn vrouw, zijn dochters en
familie heel vee! slerkte toe bij dit grate verlies.

Jan J. Sp ee/ziek, Algemeen Voorzitter VBBN ten tijde van
Johan Wesdorp
Op Pinksterzaterdag 24 mei j.l. m·crlecd bij het uitocfcncn
van zijn bijenhobby
JAC.

Dl~GS

De hcer Dings was voorzitter van de LLTB bijenvercniging
Roennond en bestuur lid van de Rcgio Midden-Limburg.
Als voorzillcr wist hij onze verenigi ng uit te bouwen van 43
naar 67 !eden. Zeer gedreven als hij was, stond hij als een
van de ini1iatiefnemers aan de wieg van de overlarfcursus en
de cursus koninginncnteelt in Midden-Limburg. Diverse
malen fungecrde hij a is gesprekslcider tijdens de Limburgse
stud iedagcn. die medc daardoor sucecsvol vcrliepen.

Dave Deurlt am,
bij de
Wereltlomroep, sprak
de engelse teksten in.
werk~aam

Wij zu ll en hem node missen.
Zij n vrouw Lia wensen wij in deze moeilijke tijd vee! sterkte
toe.
Bestuur en !eden
LLTB vereniging Roermond en de Regia Midden

MILIEBERICHTEN

In memoriam Johan Wesdorp
Op 9 juli 1999 overleed Johannes Wesdorp, na een triest
verblijf van enkele jaren in het verpleeghuis ' Randerode '
te Apeldoorn, in de ouderdom van bijna 75 jaren.
Ruim 2J h jaar vervulde hij de functie van hoofclredacteur
van het 'G roentje ', name lijk in de peri ode van 1985-1987.
Hij wa hel die na het plolselinge heengaan va n zijn
voo rganger. Chris Maillic, bereid gevonden werd om
genoemde functie te aanvaarden. Door het bereiken an
de VUT-Ieeftijd. stond hij toen als het ware in de
startblokken om een nieuwe leve nsfase in de bijenwereld
aan le va ngen.
Van 1952 tot 1965 verbleef Johan met zijn echtgenote,
werkzaam in de suikerbranche, in Australie, waar hij voor
het eerst met de prakti che bijenteelt in aanraking kwam.
Na zijn terugkeer in ederland was hij werkzaam op de
Rijks Hogere Landbouw chool in Deventer. Thuis
beoefende hij. a ls actief lid va n de VBBN, in zijn fraaie
uitgestrekte tuin zij n geliefde hobby: de bijenteelt.
Johan Wesdorp werd bekend om z ijn zeer bewerkelijke,
maar ook zeer gewaardeerde, themanumm ers en de
rubriek ' Van de redaktie '. Met deze door hem ingevoerde

maandblad voor imkers september 1999 verenigingsnieuws

Op 7 mei 1999 overlecd op 62-jarige leeftijd, gehcel
onverwac ht , onze imkervriend

AD VAN GILS
Voor de Brabantse imkers, maar ook daarbuiten. was Ad
geen o nbekendc. Vee! beginnende imkcrs. maar ook zijn
broers en zwager hebben volop kunncn profitercn van zijn
kenn is over bijen houdcn. Vanaf de oprichting in 1995 was
Ad lid van onze 'Vriendenclub Bijenteelt ' . Hij vocldc zich
daar metecn bij thuis en gcnoot van de geze lli gheid. Bij hem
thuis op de Leeuwerik in Bavel werdcn we altijd zecr gastvrij
ontvangcn. Ook wij als ervaren imkers hcbben vee! van Ad
gc lcerd.
Wij zu ll en Ad dan ook blijven herinneren als een goed mens
die rcchtvaardigheid. ecnvoud en liefde voor de natuur hoog
in het vaandel had staan.
Wij wcnsen zijn familic heel vee! sterkte toe om dit verlics te
kunnen vcrwerken. Zijn drie brocrs en zwager. die cvcncens
imkcr zijn. zullen ook zondcr hem vcrdcr mocten. Sterktc
daarbij .
Vriendenclub Bijenteelt

