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Tijdens de laatste redactievergadering hebben we wat heen
en wee r gepraat over de functie van deze rubriek : de lezer
attent maken op een interessant artikel 6f, moeten we deze
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ruimte gebruiken om de mening van de redactie met
betrekking tot een heikel punt, bijvoorbee ld de mogelijke
fusie van de bijenhouders organisaties, weer te geven. We
zijn er nog niet uit , en dus hou ik me maar bij het eerste.
Reacties van lezers zijn uiteraard welkom .
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Elke maand ontvangt de redactie een dik pakket buiten landse t ijdschriften van over de gehele wereld . Een bron van
inspiratie en vooral een bron van informatie van resultaten
van buitenlands onderzoek, bijvoorbeeld voor de rubrik van
Heinde en Ver. Het bijenseizoen staat weer voor de deur en
dus is er aen lange lijst met cursussen maar ook de eerste
oproep voor deelname aan het doppenproject. De moeite
waard om ook eens te proberen , de resultaten van 1999 zijn
bemoedigend . Het aardige van dit project is dat het niet
uitmaa kt of je nu met carnica's, Buckfast of gewoon de
zwarte bij imkert. De koninginnentelers en verenigingen
werken in dit project samen en daar hebben we allemaal
belang bij .
Marleen
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lnvoer van bijen: bron van nieuwe
parasieten en ziekteverwekkers
Na haar intrede heeft de snelle verspreiding van de
varroamijt velen verrast. Uit angst voor herhaling
van zoiets werden er jarenlang nauwelijks importvergunningen aangevraagd . Ondertussen is men
nonchalant en ook onversch illiger geworden. Menig
imker probeert de door de varroa mijt veroorzaakte
verliezen aan bijenvolken goed te maken door het
aankopen van koninginnen uit het buitenland .
Anderen willen een varroatolerante bij creeren door
eigen teeltinspanningen met bijen van elders. Men
vergeet daarbij dater vel e mogelijke parasieten en
ziekteverwekkers zijn, die even gevaarlijk zijn als de
varroamijt. Hieronder een opsomming .

Tropilaeleps-mijten niet beter dan varroa
In Zuid-Oost Azie is een andere parasiet, de
tropilaeleps-mijt van de daar inheemse reuzenbij (Apis
dorsata) overgestapt naar de ingevoerde Europese bij.
Daar brengt ze een schade teweeg die te vergelijken
is met het door de varroamijt veroorzaakte prob leem.
In tegenstelling met de varroamijt kan ze weliswaar
niet lang in een volk zonder broed overleven, maar ze
heeft wei buiten het volk goede overlevingskansen.

Tracheenmijten grotere ziekteverwekkers
De tracheenmijt, Acarapis woodi, was in de eerste
helft van de twintigste eeuw voor een aanzienlijke
schade in Zuid Duitsland en andere delen van Europa
verantwoordelijk - net zoals momenteel de varroamijt.
Pas sinds men een juiste biologische bestrijding heeft
gevonden is de mijt praktisch ongevaarlijk geworden.
Daarentegen tonen schades en verliezen in NoordAmerika aan dat er daar een wezenl ijk pathogener
(meer ziekmakend) type van deze mijt schijnt te zijn,
mogelijk in gezelschap van secundaire ziekteverwekkers.

Nauwelijks aantoonbare virussen
Virussen zijn een groep ziekteverwekkers waarvan veel
imkers zich moei lijk een beeld kunnen vormen. Toch
spelen ze bij veel ziekten een belangrijke rol. Hun
schadelijke uitwerking wordt vaak pas zichtbaar als de
volken ten onder gaan. De schade die het virus heeft
toegebracht wordt dikwijls door een andere ziekteverwekker vertroebeld. Vaak wordt een virus pas aktief
bij de aanwezigheid van een andere ziekteverwekker
of parasiet. Zo was het 'acute verlammingsvirus' al
lang voor het optreden va n de varroamijt wijd
verspreid zonder schade t e veroorzaken. Bijen stierven
slechts als ze er kunstmatig mee werden besmet.
Deze manier van overdragen wordt inm iddels door de
varroamijt uitgevoerd. Het 'acute verlammingsvirus' is
naast het 'langzame verlammingsvi ru s' en het
'm isvormde vleugelvirus' van wezenlijke betekenis
voor de schade die de varroamijt veroorzaakt.

Is het Kasjmir virus een gevaar?
Een dergelijke rol kan het Kasjmir bijenvirus ook
spe len. Het is tot nu toe voornamelijk in Australie en
Nieuw-Zeeland verspreid, waar de varroamijt nog niet
overal voorkomt. In de VS zou het naast de varroamijt
door het gehele land verspreid zijn zonder schade
teweeg te brengen. In hoeverre het virus daar de
ziektewekken dheid van de tracheenmijt be·l·nvloedt is
niet duidelijk. Ook in Europa is het virus aanwezig.
Men heeft het in een bepaalde streek van Spanje
aangetoond. Uit onderzoek van het dierengezondheidsinstituut van Freiburg bl ijkt dat deze virussen in
Duitsland nog niet verspreid zijn. Uiterste
voorzichtigheid is daarom geboden . Het in Du itsland
ruim verspreide zakbroedvi ru s heeft nog nooit tot een
epidemie geleid. Daartegenover heeft de in Thailand
ontdekte variant (Thai -zakbroedvirus) in Azie een
vernietigende uitwerki ng.

Een nieuweling: de 'kleine bijenkastkever'
De kleine bijenkastkever is een extra gevaar bij invoer
van bijen uit Noord-Amerika. De in Afrika tamelijk
onschadelijke kever heeft vooral in het zuiden van de
VS tot aanzienlijke volksverliezen geleid. De discussie
of deze tropische kever in koudere klimaten kan
doordringen, heeft hij door zijn verspreiding in de
noordelijke VS zelf beslecht.

Overige tot nu onbekende ziekteverwekkers
De hier besproken ziekteverwekkers vertegenwoordigen slechts een klein deel van de mogelijke
ziektekiemen en pa rasieten. Vermoedelijk zijn vele n
nog niet eens bekend, want honingbijen hebben in de
loop van hun ontwikkeling weerstand tegen de
plaatselijk voorkomende ziekteverwekkers
opgebouwd. Als bijen evenwel over grote afstanden
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vervoerd worden, veranderen de uitwendige
omstandigheden . Daardoor wordt het evenwicht dat
er is tussen de ziekteverwekkers en parasieten
enerzijds en het bijenvolk anderzijds verstoord .

Gevaarlijke invoer van bijen en de wetgeving
Een bijzonder gevaar vormen de importen uit ver
verwijderde gebieden, vooral die van overzee. Hoewel
elk jaar een grater aantal bijenzwermen, direct of
ind irect (vanuit andere EU -Ianden) uit Noord-Amerika
worden ingevoerd, lijkt geen van de hier genoemde
ziekteverwekkers ons tot nu toe langs deze weg
bereikt te hebben . Men kan van geluk of toeval
spreken. M aar kan men het voor de toekomst
uitsluiten? Onze wetgeving (De dierengezondheidswet
voor de interne markt van 10 augustus 1999) laat
36 slechts in zeer beperkte mate beperkingen bij het
invoeren van dieren toe . Binnen de interne markt, dat
wi l zeggen tussen de Ianden van de Europese
Gemeenschap, wordt aileen een algemene gezondheidsverklaring met betrekking tot het voorkomen van
Amerikaans vui lbroed op de plaats van herkomst
verlangt. Voor de invoer vanuit een ander land, dat wil
zeggen van buiten de EG, is dit tot nu toe ook
vo ldoende. De afzonderlijke Ianden kunnen ook
voorschrijven dat het gebied van herkomst, naast
Amerikaans vuilbroed , ook vrij moet zijn van van
Europees vuilbroed, tracheen- en varroamijten . Met
het beperken van de toelatingseisen tot deze paar
ziekteverwekkers onderscheiden wij ons wezenlijk van
andere Ianden zoals de VS, Canada en Nieuw Zeeland.

De 'honingbij' is een bijzonder geval
Zelfs als de nog open rechtspositionele problemen zijn
opgelost, is het bijenvolk nog niet te vergelijken met
andere dieren die in de landbouweconomie een rol
spelen . Honinghbijen kan men niet in een stal of op

een weiland houden . Haar vliegbereik van 3 km leidt
tot een snelle verspreiding van ziekten , zodat de
gebruike lijke veterinair politionele maatregelen zoals
vervoersverboden en quarantaine bepalingen
nauwelijks van invloed zijn. Een binnengehaalde
ziekteverwekker of parasiet is daarmee nauwelijks te
bestrijden . Volken van honingbijen bieden parasieten
en ziekteverwekkers een zeer stabiel milieu zodat zelfs
tropische ziekten zonder grote problemen in het
gematigde klimaat kunnen overleven . Herinneren wij
ons de begintijd van de varroatose . De Hessische
veterinaire overheid discussieerde nog over het doden
van bijenvolken in gebieden waar men de varroamijt
vermoedde toen de mijt allang grote delen van Zuid
Duitsland veroverd had .

Grote schade voor de natuur
Honingbijen zijn wilde dieren die slechts gedeeltelijk
gedomesticeerd zijn . Ze leveren aan het ecologische
evenwicht van de natuur een wezenlijke bijdrage,
vooral als bestuiver. Een verzwakking van het bestand
aan honingbijen heeft een directe uitwerking op het
milieu. Met het in gevaar brengen van de honingbij
ontneemt men niet aileen 100.000 Duitse imkers een
belangrijke bron van inkomsten, maar men brengt
men ook de landbouweconomie en vooral de natuur
een niet te herstellen schade toe . De invoer van
honingbijen uit verre streken zou niet toegelaten
moeten worden . De imker zelf zou uit zorg voor de
gezondheid van zijn bijen daarvan af moeten zien .
Oorspronkelijk artike/; Bienenimporte; Quelle neuer
Parasiten und Krankheitserreger door Dr. Wolfg ang Ritter,
ADIZ/db/IF, 2000(1); 10, vertaald en bewerkt door
M.J. van lersel.

Twee foto 's opgenomen door middel van de electronenmicroscoop van de varroamijt. Foto's; G. Ruiter
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Nieuwe rubriek: Antwoord uit de praktijk
De redactie van uw maandblad probeert elke maand
weer opnieuw een maandblad samen te stellen dat
voor aile imkers iets te bieden heeft. U vindt informatie vanuit de wetenschap, theorieen over varroabestrijding, verslagen van allerlei verenigingsactiviteiten. De redactie vindt dat de praktische imker in het
maandblad te weinig aan het woord komt. Er moet
een schat aan imkerservaringen onder de Nederlandse imkers aanwezig zijn, waar iedereen zijn voordeel

voor publicatie . Zo komen verschillende zien swijzen
en oplossingen voor iedereen beschikbaar.

mee kan doen. Vooral de beginners onder ons.

U kunt uw antwoord inzenden tot en met 15 maart. In

De redactie nodigt u uit uw ervaringen met anderen
te delen; de praktische imker aan het woord .

het nummer van mei kunt u de diverse 'antwoorden

Elke maand stellen we onderwerp aan de orde in de
vorm van een vraag. U vertelt dan hoe u het gestelde
probleem in de praktijk oplost.
Uw antwoord mag een omvang hebben van een halve
kolom, maximaal 250 woorden. Het wordt door de

Vraag voor de maand mei:
Er zijn heel wat manieren om het zwermen te
verhinderen. Op welke manier gaat u daarbij te
werk?

uit de praktijk' lezen .
Voor plaatsing van uw antwoord in het meinummer,
uw reactie v66r 1 5 maart a.s. sturen aan :
Maandblad Bijen, t.a.v. mw. M .J.E.M . Canters, Postbus
90, 6720 AB Bennekom, E-mail : bijenhuis@tip .nl
of fax: 0317-424180.

redactie gelezen en vervolgens maken we een keuze

FOTO VAN DE MAAND

Foto is ingestuurd door dhr. W.Kruijf uit Eindhoven . Zijn vader begon in 1933 in Eindhoven met het houden van bijen, zo 'n 25
jaar geleden nam dhr. Kruijf de hobby van hem over. De foto is gemaakt in 1938 voor de bijenstal.
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Christ Smeekens

Ook in Duitsland resistentie van
varroamijt tegen Apistan
In de zomer van 1999 is in Zuid-Duitsland en ook op
enkele plaatsen in Noord-Duitsland resistentie van de
varroamijt tegen Apistan vastgesteld . De varroamijten
waren ook resistent tegen het middel Bayvarol wat in
Duitsland is toegelaten. Ervaringen uit Zuid-Europa
hebben geleerd dat, als resistentie eenmaal is
vastgesteld, deze al ver verbreid is.
In Nederland is de resistentie van de varroamijten
officieel nog niet vastgesteld . Ongetwijfeld zal dit op
korte termijn ook gebeuren. Apistan heeft dan geen
effect meer op de varroamijten en is dan niet meer te
38 gebruiken . Er is in Nederland nog een alternatief
- chemisch middel toegelaten : Apitol. Beter is het om
over te schakelen op de meer biologische methoden.
Met de darrenraatmethode is het goed mogelijk om in
het voorjaar veel mijten uit de bijenvolken te
verwijderen.

_

wilde bijen vooral afhankelijk van het aanbod van
bloeiende planten. Daarnaast is gebrek aan voldoende
nestgelegenheid en nestmateriaal voor met name de
solitaire bijen een belangrijk knelpunt.
Nestgelegenheid voor solitaire bijen is gemakkelijk te
maken . Met een bundeltje riet, bamboe of andere
holle stengels is het zeer eenvoudig om solitaire bijen
aan nestgelegenheid te helpen . Een blok hout met
gaatjes met een doorsnede van 4 tot 10 mm en een
die pte van ongeveer 10 em is ook zeer geschikt.
Wanneer deze insectenwon ingen in het voorjaar op
een rustig en droog plekje worden opgehangen,
worden deze in het voorjaar en de zomer bijna zeker
bevolkt door solitaire bijen .
Laat de insectenwoningen het hele jaar op dezelfde
plaats. Op deze wijze kan de activiteit van diverse
soorten solitaire bijen van nabij worden waargenomen .

Ambrosiushoeve op Internet
Solitaire bijen hebben hulp nodig
Enkele maanden geleden is door European
Invertebrate Survey, EIS-Nederland, de 'Voorlopige
atlas van de Nederlandse bijen' uitgebracht. De
stichting EIS-Nederland verricht en stimuleert onderzoek naar ongewervelde dieren in Nederland.
Naast de honingbijen komen in Nederland ruim 300
soorten wilde bijen voor. Tientallen soorten zijn
uitgestorven en andere worden met uitsterven
bedreigt. Waarschijnlijk zijn bijen extra kwetsbaar
omdat hun leefgebied aan vee! eisen moet voldoen .
Zoals bij de honingbijen is de ontwikkeling van de

De Ambrosiushoeve is per E-mail te bereiken onder
Ambrosiushoeve@wxs.nl
Ambrosiushoeve heeft ook een eigen homepage op
Internet. De Ambrosiushoeve is op internet te vinden
onder http:/ / home. wxs.nl/ - ambros/ home.html
Op de homepage van de Ambrosiushoeve is o .a.
informatie te vinden over het onderzoek, de
publikaties en de medewerkers van de
Ambrosiushoeve.
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Nestgelegenheid voor solitaire bijen.
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Over jonge en oude imkers

Ecologisch imkeren

'Hoe krijg je je kinderen geinteresseerd in bijen?' is de

Rekening houden met de eenheid van het bijenvolk en

titel van een artikel in de American Bee Journal

de bedrijfsmethoden zo kiezen dat de bijen zich op
een organische wijze kunnen ontplooien, dat is

(139(6) 1999. Om dat te weten te komen ging auteur
Howard Scott te rade bij verschillende imkers, die hem
een aantal adviezen gaven waar hij uitvoerig op
ingaat. Sluit aan bij wat het kind het meest

volgens het Deutsches Bienen Journal (7(6): 21-23
(1999) zo ongeveer het uitgangspunt van het
ecologisch bijenhouden in Duitsland. Daarbij gelden

interesseert. Sommige kinderen zijn dol op feiten.

vooral de volgende richtlijnen . De standplaats moet

Verte l ze dan bijvoorbeeld dat een bij gedurende haar
hele Ieven niet meer dan een achtste deel van een

zodanig zijn dat de volken voor zichzelf kunnen zorgen
en dus voldoende nectar, stuifmeel en water kunnen

druppel honing haalt en dat ze om een pond honing

vinden. De volken worden meestal in de gebruikelijke

te halen een afstand van twee en een half keer rond

rechthoekige houten kasten gehuisvest; woningen van

de aarde zou moeten vliegen en dat de koningin
tweeduizend eitjes per dag legt. Stimuleer het te

stro en leem zijn ook toegestaan, kunststof is

helpen bij allerlei klusjes, zoals raampjes timmeren,

gelegenheid gegeven de raten op natuurlijke wijze te
bouwen. Het broednest moet zich kunnen uitbreiden
zonder dat het doorsneden wordt door het hout van

uitgesloten. De bijen wordt zoveel mogelijk

honing slingeren, etiketjes plakken; ze mogen daarbij
best wat geld verdienen. Veel kinderen houden van
lezen; geef ze een goed bijenboek met veel

de raampjes. Eventueel kunstraat mag aileen gemaakt

illustraties. Laat ze een klein onderzoekje doen, voor

zijn van op natuurlijke wijze verkregen was. Zo wordt

school een werkstuk maken of spreekbeurt houden.

ook een opeenhoping van schadelijke stoffen in de

Betrek het kind bij problemen die je zelf bij het

was voorkomen. De imker moet werken met Europese

imkeren tegenkomt ('waarom gaat papa's beroker

rassen, zonder dat ze ingekruist worden met bijen uit

toch steeds uit?'), laat het via internet andere imkers

andere continenten. In zekere mate kan de imker het

om advies vragen. En geef je zoon of dochter als

zwermen bijsturen, bijvoorbeeld ten behoeve van

verjaardagscadeau een bijenvolk.

uitbreiding of verjonging van de volken. Kunstmatige

Aan het slot van zijn (door mij veel te kort samen-

koninginnenteelt toepassen door overlarven of k.i. is

gevatte) artikel doet Scott echter een bekentenis.

niet toegestaan . De gezondheid van het volk moet

'Natuurlijk', schrijft hij, 'ik heb gefaald. lk heb een

bewaakt worden met zogenaamde bio-technische
middelen (bijvoorbeeld broedafname,

dochter die nu veertien jaar oud is en absoluut geen
interesse in bijen heeft en imkers maar een vreemd

warmtebehandeling, kunstzwermen maken);

soort mensen vindt.' Scott moet toegeven dat hij zijn
hobby veel te veel als iets dat aileen maar van hemzelf
was, beschouwde; het was een vlucht vanuit de

kruidenthee mag gegeven worden. Als middel tegen
de varroamijt kan gebruik gemaakt worden van de
bekende organische zuren. Helaas is het om allerlei

verantwoordelijkheid voor zijn gezin. Nooit had hij

redenen vaak niet mogelijk de bijen op uitsluitend

geprobeerd de nieuwsgierigheid bij zijn dochtertje op

honing te Iaten overwinteren. Wei is het aan te

te wekken, haar te betrekken bij zijn bijen , een boek

bevelen ongeveer tien procent honing aan de

over bijen te Iaten lezen . Bovendien, als hij dan eens

suikeroplossing toe te voegen. De honing moet
zorgvuldig behandeld worden en mag nooit meer

de bijen ter sprake bracht, deed hij dat veel te
nadrukkelijk, te schoolmeesterachtig, te plechtig;

dan tot 35°C (= temperatuur in het volk) verwarmd

vragen stelde hij nauwelijks. Haar het gevoel bij te

worden. Op de verpakking moet staan: 'Wegens het

brengen dat bijen van die boeiende wezentjes zijn, is
hem absoluut niet gelukt. Zelfs was hij niet op het
idee gekomen gebruik te maken van de interesse die
ze wei had: koken. 'Had ik haar dan maar tenminste
kookboeken met honingrecepten gegeven!'
'Doe het dus niet zoals ik het deed', merkt hij
tens lotte op, 'doe wat ik schrijf'.

grote vliegbereik van de bijen is niet te verwachten
dat ze uitsluitend of overwegend ecologisch
bewerkte drachtgebieden hebben bevlogen'. En zo
zijn de bijen de imker toch nog weer de baas.
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Tetradium daniellii
De bijenhouder die deze bijenplant in de omgeving
van zijn volken heeft staan, ziet elk jaar weer met
belangstelling uit naar het moment dat de bloei
begint. Hij kan dan weer volop genieten van het
massale gezoem rond de bloesems want ze zijn zeer
gewild bij bijen en andere insecten. En dat in een
periode waarin de dracht voor de bijen op zijn retour
is (augustus) .

Uit China
In de beginjaren van de vorige eeuw maakte Ernest H.
Wilson (1876-1930). die zijn loopbaan als tuinman
40 began bij de befaamde Kew Gardens en eindigde als
directeur van het grate Arnold Arboretum in Boston
(U .S.A.). vier langdurige reizen naar China. Hij
verzamelde daar een enorm grate hoeveelheid
planten en werd niet voor. niets de 'Chinese' Wilson
genoemd. Het totaal aantal verzamelde plantensoorten bedroeg maar liefst 16000 stuks, waarvan er
1000 in cultuur zijn gebracht. Daartoe behoorde ook
de Euodia hupehensis genoemd naar de Chinese
provincie Hupeh, de oorspronkelijke vindplaats . Na
revisie van een aantal verwante geslachten van de
Wijnruitfamilie (Rutaceae) is de plant ondergebracht in
het geslacht Tetradium onder de naam danie//ii. Dit
geslacht telt negen soorten, verspreid vanaf de
Himalaja in oostelijke richting tot Japan en in
zuidelijke richting tot Java en Sumbawa. Tetradium
Danie//ii komt in het wild voor in Zuidwest-China en
Noord- en Zuid-Korea .

Winterhard
De plant heeft de vorm van een struik of boom. Als
boom kan zij een hoogte van ongeveer 20 meter
bereiken. Zij is hier winterhard. De stam heeft een
gladde zilvergrijze bast, die veel gelijkenis vertoont
met de beuk. De bladeren staan tegenover elkaar en
zijn oneven geveerd. De zijblaadjes, 5-9 stuks, zijn aan
de bovenzijde weinig behaard en hebben aan de
onderzijde plukjes haren in de oksel van de nerven. In
augustus begint voor de bijen het bloeifeest van deze
bijenplant. De bloemen staan in brede gevorkte
bijschermen, piramidaal gevormd . De bloeiwijze
bestaat uit mannelijke bloemen (aileen meeldraden)
en vrouwelijke bloemen (aileen stampers) . In een
bloeiwijze komen eerst de mannelijke bloemen in
bloei, de vrouwelijke volgen ongeveer tien dagen
later, de voorgangers zijn dan al uitgebloeid. Van
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boom tot boom zit er verschil in de aanvang van de
bloei en ook in een en dezelfde boom komen de
bloeiwijzen niet precies tegelijkertijd in bloei. De kans
op kruisbestuiving is dus groat, alhoewel bij
zelfbestuiving ook vrucht- en zaadvorming plaatsvindt.
De bloemen zijn 4- of 5-tallig . In de mannelijke
bloemen staan de meeldraden tussen de kroonbladen.
In het centrum van de bloem vormen de rudimenten
van de stampers een soort kroontje . Daaronder
bevindt zich het nectarium. De nectar komt precies
tegenover de meeldraden naar buiten en verzamelt
zich tussen de stampers en de behaarde helmdraden.
Er wordt veel nectar geproduceerd , de druppeltjes
zijn met het blote oog te zien . Het nectarium heeft
een lichtoranje kleur en vormt daardoor een contrast
met het wit van de kroonbladen en het lichtgroen van
de stampers . Er wordt door de bijen ook volop
stuifmeel verzameld . De stuifmeelklompjes zijn geel.
Het oppervlak van de stuifmeelkorrels heeft een
netstuctuur. De korrelwand is dikker midden tussen de
aperturen en bij de polen van de korrel. In een
bloeiwijze vinden we op veel plaatsen onder de in
bloei staande mannelijke bloemen twee bloemknoppen van vrouwelijke bloemen . Een vrouwelijke
bloem heeft 4-5 stampers die aileen onderaan en bij
de stempels met elkaar zijn vergroeid. Tussen de witte
kroonbladen, die aan de binnenzijde behaard zijn,
staan rudimenten van de meeldraden. Ook hier vinden
we een oranje gekleurd nectarium, onder de stampers
gelegen. Bij beide bloemsoorten ligt de vrijgekomen
nectar open en bloat; wei gemakkelijk op te nemen
voor de bijen, maar ook onbeschermd tegen
weersinvloeden, zoals regen en droogte.

Vermeerdering
Als de plant rijpe vruchten draagt is zij een lust om te
zien . De vruchten zijn dan donkerrood gekleurd . Ze
bestaan uit 4-5 peulen, die bij rijpheid aan de
binnenzijde van boven naar beneden openbreken . Van
de twee zaden die in een peul tot ontwikkeling
kunnen komen, is de onderste steriel en de bovenste
fertiel (kiemkrachtig). De zaden zijn glanzend zwart.
Deze bijenplant laat zich gemakkelijk uit zaad
vermeerderen .

BIJENPLANT IN BEELD
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Tetradium danie/lii (syn . Euodia hupehensis)
A b loeiwijze met in bloei staande mannelijke bloemen ; B blad; C mannel ijke bloem en bloemknop vrouwelijke
bloem ; D mannelijke b loem waarvan deel b loemkroon en meeldraden is weggenomen; E meeldraden; F
stuifmeelkorrel (colporaat, PxE = 29x31 f.Jm ): 1 polair, 2 equatoriaa l; G vrouwelijke bloem; H stampers; I vrucht;

J zaden (onderste steriel, bovenste fertiel ).
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Op avontuur in Zuid-Afrika
Jan J. Speelziek

Na een drieweekse rondreis door Zuid-Afrika is het
nauwelijks mogelijk om ook maar een vage indruk
te geven over de bijenteelt in een land dat 30 x
groter is dan ons land. Mijn echtgenote en ik zijn
echter fanatieke hobbyimkers, zodat we in onze
jacht op alles wat met bijen te maken heeft toch
wei met enkele merkwaardige zaken in aanraking
kwamen.
Tetradium danielli (Euodia hupehensis)
(BRD: Super Bienenbaum/USA: Bee Bee tree).
42 afkomstig uit China en Zuid-Azie.
In de 'Stertselaar', het recente september/oktobernummer van de imkersvereniging Leiden, stond een
interessant artikel over deze beroemde boom. Daar
mij n bijenstal het geluk heeft over de schaduw van
zo'n super-bijenboom te beschikken, had ik juist voor
mijn vertrek naar Zuid-Afrika nog een aardig gesprek

met Arjen Neve, de scribent van dat artikel.
Een paar dagen nadien arriveerden we in Margate,
even ten zuiden van Durban , aan de lndische Oceaan.
Toen we de autobus verlieten stonden we tot onze
niet geringe verbazing pal voor een reusachtige
Euodia hupehensis, midden voor het hotel. Het was
begin zomer en de eerste bloemtrossen lieten zich
reeds zien . Ze waren evenals de bladeren weelderiger
dan bij mij thuis, vermoedelijk door het zachte en
vochtige zeeklimaat. Bijen zagen we echter niet
rondvliegen. De stam van de boom bleek nog al
beschadigd, hij was tot op circa twee meter van de
grond met gaas omwikkeld.
Na ons welkomstdrankje te hebben genuttigd, vroeg
ik de hotelier en zijn uit Oostenrijk afkomstige echtgenote wat dat voor een boom was. 'Onbekend, hij
stond er al toen wij het hotel overnamen', was zijn
antwoord. De naam 'Super Bienenbaum' sprak de
Oostenrijkse erg aan . Toen zij bemerkte, dat ik die
boom kende, moest ze er alles van weten . Het was de
enige boom van die soort in Margate. De boombast
was op een paar plaatsen ernstig beschadigd. Kwajongens? Zij hadden vernomen dat de bast medicinale
krachten zou bevatten, mogelijk drugs? Bij navraag
aan bewoners van het stadje blee, dat men van de
boombast wierook maakte en dat de hars kinineachtige stoffen bevat. Ondanks aile verkenningen
bleef het de eerste .. . en laatste 'Bee bee tree' die we
er te zien kregen .

Groot serveerblad met stukken raathoning
In het koninkrijk Swasiland, dat geen deel uitmaakt
van Zuid-Afrika hield de reisleidster bij een soort
wegrestaurant een korte stop. We kregen de hint dat
er een zwarte jongen rond liep met een groot
serveerblad, belegd met brokken raathoning. Mijn
vrouw proefde een stukje, dat zeer goed bleek te
smaken. We vertelden hem dat we ook imkers waren
en vroegen hoeveel 'bee-hives' hij bezat, waarop hij
antwoordde 'gene'. Hij haalde zijn honing namelijk uit
een viertal bomen. Het was niet mogelijk er achter te
komen hoe hij die mooie stukken raathoning uit een
boom haalde, hij sprak namelijk nauwelijks engels.

De bluegum tree
Het bijenvolk in een bloekom boom, een eucalyptus soort: het
boomvolk met een zeer groat vlieggat (inzet).
Foto J. Speelziek.
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(Zuid-Afrikaans: Bloekom). een van de 500 eucalyptus
soorten.
Aangekomen bij het Paul Krugerpark liepen we rond

BUITENLAND
ons uitgestrekte hotelcomplex met zijn fraaie tuinen,
toen we een geuniformeerde security-functionaris
ontmoetten. Op onze vraag naar de eventuele
aanwezigheid van bijen of imkers, nam hij ons mee
naar een enorme boom als hiervoor genoemd . Deze
had een omvang van 3,5 meter. Met behulp van een
zaklamp - het was reeds vrij danker - zagen we op
circa anderhalve meter van de grand een opening van
circa 20 em. De bijen hingen als een gordijntje voor
dat vlieggat, terwijl aan de onderzijde nog enkele
bijen aanvlogen . Daar we de volgende morgen al
weer tijdig moesten vertrekken stonden we heel vroeg
op om enkele opnamen te maken. De bijen vlogen af
en aan , ook de veiligheidsman was er al gauw bij. Hij
vertelde dat een 'bijjeboer' uit de omgeving af en toe
kwam om er brokken honing uit te halen. We waren
zeer benieuwd hoe dat in zijn werk ging . Hij kwam
weliswaar met beschermende kleding, maar de honing
haalde hij er met zijn handen uit, aldus de
veiligheidsman .

'Beekeeping'
In Kaapstad aangekomen, een stad van 4 miljoen
inwoners, brachten we een bezoek aan een der
grootste boekwinkels. We waren op zoek naar 'het'
bijenboek van Zuid -Afrika: A Complete Owner's
Manual Er was echter weinig keuze, slechts een
exemplaar, namelijk het hierboven genoemde. Op het
oog zag het er aardig uit en we dachten een goede
slag te hebben geslagen. Toen we het 's avonds op
ons gemak inkeken deden we een vreemde
ontdekking .
Het fraai ge·11lustreerde boek was geschreven door
Werner Melzer, gedrukt in Hong Kong en uitgegeven
in New York. De illustraties deden typisch Duits aan .
De auteur, een Duitser, was van 1965 tot 1983 vicevoorzitter van de 'German Beekeepers Association' .
Het was gelukkig geen onaardig boek, maar wei een
goede aanvulling op mijn collectie. Over de bijenteelt
in Zuid-Afrika werd echter geen gewag gemaakt.

Fijnbos
Fijnbos is een begroeiing, die op afsta nd we i iets weg
heeft van struikheide. Deze zeer veel voorkomende
vegetatie, die onafzienbare vlakten, dalen en bergen
bedekt en niet meer dan 70-80 em hoog is, bestaat uit
diverse plantjes, struikjes, vetplanten, cactussen, etc.,
waarvan er vrijwe l altijd een aantal in bloei staat. Op
d iverse plaatsen maakten we kennis met die uitzonderlijke begroeiing, waarop soms geiten, schapen
en st ruisvogels graasden. Wat mij echter bevreemde,
was dat we nergens insecten op die bloemen hebben

waargeno men: geen bije n, geen hom mels; hooguit
zagen we kevers, duizend poten en sprin khanen.

Honing uit eigen bedrijf
Voor een san itaire stop bela nd den we tijd ens een de r
laatste vakantiedagen in een klein wegrestau rant,
waar we een paar potjes honing aa nt roffe n zonder
etiket. Op de vraag wat het voor honing was, vertelde
de eigenaresse dat het een product uit eigen bedrijf
betrof. Ze had name lijk in haa r tuin achter het restaurant een 'beehive' staan, verte lde ze. Wij er snel op af
en ontdekten daar, staande op een oud olievat, een
groen/witte kast met bijen. Afgaande op het mooie
weer en de vele bloemen in haar tuin, kregen we de
indruk dat het volkje nog lang niet op sterkt e was.

De Karoo-trein van Kaapstad naar Pretoria
In de aanvang van deze 24-uurs rit reed de trein door
de West ern Cape province, waar we aan beide zijden
ve le fruit plantages zagen. O p enke le ervan st onden
de eerste bomen al in bloei, op die plekken waren
witte bijenkasten opgeste ld. Ail een in die provincie
komt de Kaapse bij voor (A pis mell ife ra ca pensis),
vooral bekend doordat de werksters zonder t e paren
in staat zijn diplo"ide eieren (een dubbel aant al
ch romosomen bezittend) te leggen, waa ruit zich
werksters of koninginnen kunnen ontwikkelen.

Peel's pure honey
(Box 34, Merrivale Natal) established in 1924.
Onderweg zagen we in een winke ltje een fraai
gevormd flaconnetje honing (375 g netto). De flaco n
was van kunststof, zodat we hem vei lig in onze koffer
konden meenemen . Op het kleurrijke et iket lazen we:
A ll pure honey gra nulates. To reliquify open lid and
place in warm water or microwave on low heat. Macht
u het niet weten, een 'microwave' is een magnet ron!

Samenvatting
Het was voorjaar in Zuid-Afrika aileen al in Pretoria
stonden 70.000 paa rsblauwe Jaca ndra's in vo ile bloei,
een schitterend gezicht. In tegenstel ling tot aile
verwachtingen hebben we echter in Zuid-Afrika.
vrijwel geen insecten, zoals bijen, hommels en wespen
aangetroffen. Slechts een enkele (ma laria)mug werd
waargenomen en zo snel moge lijk onschadelijk
gemaakt. Opmerke lijk was dat zelfs de enorme
vlakten 'fijnbos' en de twee safariri tten d ie we
maakten, evenm in bijen te zien gaven.
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Een terugblik
Half december, ik heb juist een avondje sensationeel
weer achter de rug. Een kleine depressie ging haar
eigen gang, vertikte het de geplande koers over
Belgie te volgen, kwam bij Den Helder de kust op om
vanuit die positie pal oostwaarts te koersen. Het
gevolg: regen en een harde zuidwester in een groot
dee! van het land met een temperatuur rond 9°C. Ten
noorden van de depressiebaan echter stond een
stormachtige oostenwind, de temperatuur daalde tot
het vriespunt en er vie! sneeuw. Sneeuw komt nog
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maar zo weinig voor dat ik de verleiding niet kon
weerstaan om dik ingepakt een stuk door de polder te
gaan !open. Dat was een geweldige ervaring. Hoe de
winter verder verloopt is nog een vraagteken. Wat we
wei zeker weten is dat door een fors warmteoverschot
het groeiseizoen van de planten in Europa Ianger is
geworden . Blaadjes ontvouwen zich gemiddeld zes
dagen eerder en de herfstkleuren houden het
gemiddeld vijf dagen Ianger uit. Bovendien zien we tal
van voorjaarsbloeiers in de laatste warme jaren al zeer
vroeg in bloei komen. Een hogere gemiddelde
temperatuur en zonneschijn zijn de aanjagers van dit
proces. Een kletsnatte grond werkt vervroegde bloei
tegen en dat heeft weer alles te maken met de
eigenschap van water als een slechte warmtegeleider.
Ook is waargenomen dat verschillende vogels in de
afgelopen jaren eerder zijn gaan breeden . Alles heeft
echter zijn grenzen en dat geldt zowel voor het
tijdstip van de vroegste bloei als voor de aanvang van
het broedseizoen bij vogels. Bij de laatste wordt het
tijdstip hormonaal geregeld en is afhankelijk van de
ontvangen hoeveelheid Iicht oftewel de daglengte.
Deze zorgt er ook voor dat de ganzen half oktober op
Terschelling terugkeren vanuit Siberie en half mei weer
naar die uithoek van de wereld vertrekken.

Daglengte
Met het hoofdstuk daglengte zijn we weer op bekend
terrein , want door proefnemingen in lichtkamers
waarbij de daglengte kunstmatig kan worden verlengd
of ingekort, weten we dat de broedaanzet in bijenvolken wordt geactiveerd door een toenemende
daglengte en afneemt bij het korter worden van de
(kunstmatige) daglichtperiode. Kou of zacht weer, het
maakt weinig uit. In de loop van januari ontwikkelt zich
in onze volken een blijvend broednestje en dat zal,
traag of versneld, blijven groeien . Een hoge temperatuur maakt het voor de bijen aileen makkelijker. Dat is
het verha al dat ik bezoekers van ons museum bij de
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bevolkte vitrine vertel. Ho, ho, wacht eens even . De
volken van imker Zoet stonden half augustus toch
reeds keurig ingepakt met platen tempex tegen de
zijwand? Hoe zit dat precies? Ja, kijk. Dat heeft alles
te maken met het winnen van raathoning (voor mijn
gevoel een miskende lekkernij) van de struikheide .
Om de bijen tijdens de dan reeds kouder wordende
nachten in de honingkamers aan het werk te houden
dacht ik ze op die manier een duwtje in de rug te
geven. Een beetje omslachtig, maar het geeft mij een
goed gevoel en het is met een beperkt aantal volken
te doen ... Het woord struikheide is gevallen en dat
brengt me gelijk bij een staaltje opvallend haalgedrag
van de bijen, of beter gesteld, het achterwege blijven
van haalgedrag . De bloei begon a! rond 20 juli maar
tijdens het bijzonder warme weer van einde juli en
aanvang augustus waren er nauwelijks bijen op de
struikjes te vinden. De heide stond er armetierig en
troosteloos bij, ik heb het maar plantenstress
genoemd (dat leidde weer tot imkerstress, is er
voldoende voedsel in de volken en water in de
omgeving aanwezig) . Figuurlijk had de heide aile
moeite om het hoofd boven water te houden en
letterlijk om aantrekkelijk te zijn voor bestuivende
insecten. Dat lukte dus aanvankelijk niet. Na een
aantal forse regenbuien kwam alies toch nog goed en
is er opnieuw raathoning gewonnen.

Een imkersbedrijf aan het werk
Nog even en dan komt ons praktisch imkeren weer
aan bod . Dat is al begonnen voor de grote
imkerbedrijven aan de overkant van de grote
waterplas die hun volken inzetten bij de bestuiving
van de 170.000 ha amandelbloesem . In het
Amerikaanse zusterblad stond een boeiend verslag
wat daar allemaal voor komt kijken. Vanwege de
enorme afstanden is dat geen werk voor de imker met
een paar volken, de zogenaamde back-yard
beekeeper en ook slechts weinig side-liners zetten
hun volken in. Side-liners zijn imkers die het bijen
houden niet als hoofdberoep uitoefenen en meestal
niet meer dan 50 volken bezitten . Zeg maar te groot
voor servet en te klein voor tafellaken. Een van die
tafellakens is de grootimker Adee Honey Farms. Eind
november worden de 40.000 volken, jawel u leest het
goed, vanuit verschillende staten waar zij voor de
honingoogst hebben gezorgd samengetrokken op een
ranch in Zuid Californie. Een 1-2% van de volken
overleeft dit transport niet. Per truck worden minimaal
102 pallets met 408 volken aangevoerd. Volken die
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VAN IMKER T O T IMKER
Iicht aanvoelen worden gevoerd met invertsuiker. We
moeten weer in het groat denken en dit karwei wordt
geklaard met een ta nkwagen die 4.500 liter suikerwater kan vervoeren. Twee tanks met een capaciteit
van 1.000 liter zorgen voor samengeperste Iucht om
de vloeistof op de juiste plek te krijgen. In januari
beginnen de volken zich te ontwikkelen (daar is die
toenemende daglengte weer), maar omdat er nog
niets bloeit moeten er eiwitten worden gevoerd. Ziet
u het voor u, 40.000 volken om de paar dagen een
plak gevitamineerd suikerdeeg geven? Nee dus. De
gevonden oplossing is eenvoudig . Als rond 10 uur in
de ochtend de grand is opgedroogd na nachtelijke
nevel of mist, dan worden op verschillende plekken
grate hoeveelheden stuifmeelsurrogaat uitgestrooid .
Per plek zo veel dat er omstreeks 4 uur in de
namiddag, als de temperatuur tot onder de tien
graden daalt en de bijen het voor gezien houden,
niets meer over is . Eind januari, afhankelijk van het
weer, kleuren de eerste knoppen van de amandel en
woren de imkers nerveus. Wat dat betreft is er weinig
verschil met mijn reisherinneringen uit het verleden.
Eindelijk is het dan zo ver. ledereen en alles is er klaar
voor. Het weer speelt nu geen enkele rol. De bloesem
komt, al regent het pijpenstelen en zijn de wegen naar
en in de boomgaarden haast onbegaanbaar. Het
peloton is in beweging en valt niet te stuiten . Voor
orientatie in de gigantisch grate boomgaarden zijn op
de bestemde plekken stokken met witte vlaggen
geplaatst. Het plaatsen van aile volken duurt 8 tot 10
nachten . De grootste afstand tot de thuisstand
bedraagt 350 kilometer. Als het karwei is geklaard is
er geen tijd voor uitblazen. Het schoongemaakte
reservemateriaal moet worden verspreid om te zijner
tijd afleggers te kunnen maken bestemd voor het
koninginnenteeltteam in de staat Mississippi. Na
afloop van de dracht, per volk wordt $40 tot $50
bestuivingsgeld ontvangen, waaieren aile volken uit
over verschillende staten alles met het doel om zoveel
mogelijk verschillende soorten hoogwaardige honing
te kunnen oogsten. Zo'n beschrijving leest vlot weg,
maar ongetwijfeld zullen zich waanzinnige taferelen
afspelen of... komen die aileen bij de hobbyisten
voor?
Hoe de aanwezigheid van bijenvolken in de
boomgaarden wordt gewaardeerd blijkt uit een
donatie van $100.000 door de overkoepelende
organisatie van amandeltelers voor
bijenteeltonderzoek.

Om over na te denken
We zeggen het elkaar na, de winter is gezellig, maar

als imker lonken we naar het voorjaar. We zien onszelf
alweer bezig met, inspecteren, honing- en/ of
broedkamers geven, afleggers maken en ga zo maar
door. Mits de bijen bij huis staan moeten we ergens
heen om die werkjes te doen, een bijenpark en voor
de bevoordeelden een stil afgezonderd plekje aileen
met de bijen. lk heb zo'n uitgelezen stekkie op een
paar kilometer van huis. Na de voorjaarsinspectie berg
ik raten met wintervoer op in zesramers voor gebruik
later in het jaar. Het was eind mei, mooi weer en dus
even langs de bijen . Bij een van de zesramers was het
een drukte van belang. Ergernis slaat toe . Opnieuw
was het ze gelukt een opening te vinden, nu bij een
kromgetrokken vliegplank, en het gereserveerde voer
werd met vereende krachten terug gevlogen. Om
nog te redden wat er te redden viel opende ik
ge'lrriteerd het kastje . De raten waren al bijna leeg en
de bijen vochten fanatiek om de laatste suikerresten.
lk stand op sandalen voor het kastje en binnen de
kortste keren hadden een tiental furieuze bijen zich
vastgestoken in mijn enkels. Met proppen nat gras
onder de sokken heb ik zwelling kunnen voorkomen,
maar stel dat er iets ernstigs was gebeurd . Misschien
een goede tip om iemand thuis altijd te Iaten weten
wanneer en waar je met de bijen bezig bent, voor het
geval dat. Wellicht moeten we een mobieltje
opnemen bij de imkersuitrusting. Overdreven? Valt te
bezien , lees maar even mee,
'Op 30 juni ging ik naar mijn bijen om te kijken of er
ook een jonge koningin van plan was om uit te lopen .
Niets wees op iets bijzonders. Nadat ik de
honingkamer had gecontroleerd, er was behoorlijk
gehaald, wilde ik verder gaan . Plots kreeg ik zeker
1.000 bijen tegen mijn lijf. Compleet oorlog. Nooit
eerder had ik dit meegemaakt! Snel de kast dicht en
weg wezen . lk werd gestoken waar ze me maar
konden raken . Op mijn fiets nam ik de vlucht. Achter
het huis- circa 300 meter van de kasten - waren er
nog steeds bijen . In de keuken raakte ik vrijwel direct
even bewusteloos. Mijn vrouw alarmeerde snel de
huisarts en de ziekenauto . Mijn zoon wilde me nog
naar het ziekenhuis brengen, maar in de tuin viel ik
tussen de razen en raakte ik in een shock. Gelukkig
was de huisarts binnen de vijf minuten aanwezig met
een hele serie spuiten. De mensen van de
gearriveerde ambulance hebben me zuurstof en een
zoutoplossing toegediend. Mijn bloeddruk was nog
maar 40. Na twintig minuten was ik weer bij de pinken
en liep zelf het huis weer in. Na vier uurtjes wandelde
ik al weer door mijn woonplaats. U begrijpt nu zeker
wei dat dit het einde van mijn bijenhobby betekent.
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VAN IMKER TOT IMKER
Toen het bijenmateriaal de deur uit ging heeft mijn
hart gejankt van verdriet. Het was zo mooi en het ging
zo goed. Als aandenken heb ik aileen mijn pijp
bewaard . De bijen moeten nu uit mijn buurt blijven en
ik uit die van de bijen. Dat laatste kost me veel
moeite,
met imkersgroet H. Marsman uit Bergum '.

Het weer in februari
Voor het midden van het land geldt voor de periode
1961 -1 990, als normaal75 uren zonneschijn, 48 millimeter neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur van 5,7°C.
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Februarimaanden
Jaar Zon
1995 normaal
1996 normaal
1997
1998
1999

Neerslag (mm)
(88)
zeer nat
normaal
(83)
zeer nat
normaal
zeer zonnig (108) zeer droog (17)
( 99) vrij nat
(64)
zonnig
Uren

Max. temp
zeer zacht
koud
zeer zacht
zeer zacht

Op de drempel van het nieuwe seizoen een terugblik
op het afgelopen jaar als ruggesteun bij uw
aantekeningen.
ISeizoen/maand
1998/99 winter
1999 maart
1999 april
1999 mei
1999 juni
1999 juli
1999 augustus
1999 september
1999 oktober

oc
(9,4)
(3,4)
(9,1)
(9,8)

normaal

Zon

Neerslag

Max.temp

N

N
+

N

N

+

+
+

N

++

++

++
++

N

++

N

++

N

+

+

++

N

++

N

N

N

Geraadpleegd
Flottum, K., Almond pollination with Adee Honey Farms, Bee
Culture 127(4): 41
Almond board of California, almond crop forecast issued, The
American Bee Journal 138(7): 495
Marsman, H., Het Vlieggat 26(3): 31 september 1999
Mourik, B. van, Fenologie in ere hersteld, Weergave 10(4):
11 april1999

Deelname jeugdcu rsus boven verwachting
Afgelopen weken is gebleken dat er onder de
je ugd volop belangstelling bestaat voor alles wat

geplaatst op het terrein van het MEK, waar de cursus
wordt gegeven. Ook zal er aandacht besteed worden

met bijen en imkeren te maken heeft. Gedurende
de zes jaren dat de 'jeugdcursus lmkeren' ,
georganiseerd door het Oosterhouts Bijengilde, nu
draait is het aantal deelnemers nog nooit zo groot
geweest. Maar lieft 12 cursisten en 1 ouder hebben
inmiddels de eerste twee bijeenkomsten gevolgd .
Met behulp van diverse werkvormen is gekeken
naar het bijenvolk: koningin, werkster en dar.

aan koninginnen 'merken' (voorzien van een sticker)
en honing slingeren.
Uitstapjes naar een bijenhal , drachtplantentu in en
' bijen achter glas' staan al in het draaiboek gepland.
Nadat er 10 bijeenkomsten zijn gevolgd, wacht er nog
een examen, waarna hopelijk weer 12 ki nderen zich
'jeugdimker' mogen noemen .

lnlichtingen: Oosterhouts Bijengilde,
Hans Stadhouders, 0162-429802

Oo k werden de verschillen tussen wespen, bijen en
hommels belicht, verduide lij kt met dia's en een
videoband. Tijdens 'het daadje' waarbij de cursisten
zelfstandig opdrachten verwerken, werd er gekeken
door microscopen en kijkglazen terwijl er ook
cursist en bezig waren met het figuu rzagen van een bij!
Vol verwachting zien de meesten alweer uit naar de
volgende les. Deze les wordt een praktijkles; eerst
zullen enke le kinde ren als een echte imker worden
aangekleed. Met bijenkap, handschoenen en een pijp
worden ze aardig in het pak gedaan . Ook worden er
raampjes getimmerd waarna er kunstraat in de
ra ampjes wordt geplaatst. In een later stadium van de
cursus worden deze raten door de cursisten ze lf in een
bijenkast gehangen . Deze bijenkast wordt dan
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11/ustratie ingestuurd door B. de Graaf

..
Winter
'Mijn bijenstand', mag wei even, he? Ben ik best wei
een beetje trots op. De stand staat in een brede
groenstrook waarin de gemeente voor mij een stuk
heeft kaal gemaakt en een vlonder heeft gelegd over
de sloot die er omheen loopt. Daar, in de struiken,
staat mijn bijenstand, 6x 12m, (tuin)vlechtschotten er
omheen, erbinnen een bijentafel waar tien kasten op
kunnen, er achter een werktafel. Er boven een houten
afdak. Alles blijft mooi droog, bijenvrij en zo, maar ...
ik denk dat ik wat koppig wordt, want onder dat afdak
is het eigenlijk toch wei iets minder Iicht; ik heb altijd
weer moeite bij het zoeken naar eitjes. Met andere
woorden, is een afdakje altijd nuttig, of heb ik weer
eens iets verkeerds gedaan? Mijn bijenkasten: die zijn
allemaal bruin en de vliegplanken hebben al len een
eigen kleurtje: wit, geel/ wit, gee!, geel/blauw en
blauw/ wit. Vooral ikzelf vind dat wei mooi en fleurig!
Aan de achterkant van de bodem met een varroalade
zit een houten latje dat dezelfde kleur heeft als de
vliegplank en hoort bij die kast en past dus altijd! De
lade is trouwens niet aileen m·aar varroalade, hoor! Je
kunt er nog vee! meer op zien, zeker 's winters: hoe
groot het volk is, waar de bijen zitten (voor of achter,
links of rechts) en zo meer. Regelmatig ga ik naar mijn
bijenstand om te kijken hoe alles er uit ziet, of alles
nog recht staat (zeker na een storm). Bovendien, ik
vind het zelf vee! te leuk om af en toe even te gaan
kijken! Meestal is er niets te zien, zitten ze allemaal
binnen. Houd dan eens je oor tegen de achterkant van
een kast: hoor je je bijtjes heel zachtjes zoemen . Leuk

toch? Soms is het een warme dag (6 januari 1999
15%C). dan vliegen ze als een tierelier. Mooi, he?
Maar, als het wat Ianger een beetje warm blijft, zou de
koningin wei eens eitjes kunnen gaan leggen. Eitjes
worden larfjes en als het dan weer opnieuw kouder
wordt, moeten de bijtjes iets beslissen: eitjes en
larfjes, warm houden of achter het voer aan . Als er
dan al wat broed is, kiezen ze meestal voor het eerste
en dan zou dat het volk wei eens heel slecht ku nnen
bekomen (ve rhonge ren in een kast vol voer?).

Niets meer te doen 's winters?
Tuurl ijk wei! Niet aileen moeten lege kasten worden
schoongemaakt (daarover later). vaak mankeert er ook
wei wat aan. Een rotte bodemplank, vooral aa n de
voorkant, waardoor het scharnier van de vliegplank
niet meer goed vast zit, of een kaal wordende
buitenkant: onderhoud dus! Het zal wei weer een tic
van me zijn, maar ik heb een beetje een hekel aan die
kasten die van ellende aan elkaar hangen; zijn die wei
goed schoon te houden? Oat rotte stukje bodemplank
krab ik goed uit en vul ik helemaal op met
'twe ecomponenten houtrotvuller' van Alabastine: dat
werkt prima en je kun t het mooi glad schuren; de
schroefjes van de vliegplank gaan er ook weer goed
in ! Ziet het er wat wit uit? Geeft niet, want je moet de
buitenkant van de kast toch nog een lik verf geven en
dan neem je meteen dat witte stukje bodemplank
even mee. Ach , zo blijft een mens leuk bezig .

Bijscholingsdag Honingkeurmeesters
Op zaterdag 18 maart a.s . organiseren de commissies Honing van de v ijf bijenteeltorganisaties, in het
Bijenhuis te Wagening en, een bijscholingsdag voor
honing keu rmeesters.

het boek 'Pollenanalyse'): 'Stuifmeel'
13.30-14.30 uur: dhr. Jos van Melick, wijn- en
medeproducent, vertelt over het maken, bewaren en
keuren van mede . Ter afsluiting zal hij ons Iaten
proeven van zijn zelfgemaakte mede.

Programma
10.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
10.30-11 .15 uur: Drs. Eva Schild : 'Terugblik op en
evaluatie van de nationale honingkeuring van
11 september 1999' en 'Uitbreiding en aanpassing
keuringsreglement voor nationale honingkeuringen' .
11.15-12.00 uur: Drs. Karel Bokhorst: 'Wat is propolis
en wat kun je er mee?'
12.00-12.45 uur: Pauze
12.45-13.30 uur: Drs. Jan-Piet Kaas, (mede-auteur van

U wordt verzocht zelf voor een lunchpakket te
zorgen, voor koffie/thee wordt gezorgd.
In verband met het beperkte aantal zitplaatsen, dient
u zich tijdig aan te melden bij het secretariaat van de
VBBN, Postbus 90, 6720 AB Bennekom, 0317422422, fax 0317-424180 of via E-mail :
bijenhuis@tip.nl
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Het doppenproject 1999
De Nederlandse imkers niet actief? Dat lijkt maar
zo. Aan het voederkransonderzoek namen veel
imkers deel. Het doppenproject, georganiseerd
door de w erkgroep 'Doppenmethode' onder de
hoede van de koninginnenteeltcomm issie van de
VBBN , kreeg veel bijval. Men hield aanvankelijk zijn
hart vast of er wei voldoende deelname zou zijn .
Deze was onverwacht groot: 166 imkers. Het
project voorziet dus in een behoefte .

Waarom het doppenproject?
48 De werkgroep Doppenm ethode heeft een ideaal:
- Werken met zachtaardige bijen is prettig imkeren . In
dit genoegen wi l men col lega-imkers Iaten delen.
Bovendien is het goed voor het imago van het
im kere n. Geen oubollig gedoe met korven, maar op
een moderne manier met koninginnenteelt bezig zijn.
De deelnemers hebben hun eigen redenen:
- Nieuwsgierigheid hoe dat kon inginnen kweken gaat.
- Een wens om met zachtaardige bijen te werken .
- A ls vereniging een activiteit ondernemen.
- Ook eens wat anders doen dan ail een met
honingwinning bezig zijn.
En er zijn vast nog wei meer redenen om mee te

Of dit doel ook bereikt is, zal pas in het nieuwe
seizoen duidelijk worden.

Een andere kijk op de cijfers
Laten we eens kijken hoe paringsstanden hun succes
berekenen . Als zij spreken over resultaten kijken ze
hoeveel koninginnen er naar de paringsstand gebracht
worden en hoeveel er daarvan aan de leg komen in de
aangevoerde bevruchtingskastjes. De carnicaparingsstand Kreverhille in Zeeuws-VIaanderen heeft een
resultaat dat rond de 70% ligt. Helemaal goed vergelijkbaar zijn deze zaken niet. De daar gebruikte
eenraamskastjes zijn moeilijker te bevolken dan de 3ramers waar op de andere projecten mee gewerkt
wordt. Daar staat tegenover dat er veel meer ervaring
is bij de imkers die van Kreverhille gebruik maken. Als
we kijken naar het aantal moeren dat de doppenproject-imkers hebben opgekweekt en hoeveel er
daarvan succesvol zijn bevrucht dan zijn de percentages ongeveer gelijk, namelijk in beide gevallen rond
de 70% . Het eerste jaar van het doppenproject met
zijn vele beginnersfouten mag zeker succesvol
genoemd worden .

Waar ging het goed, wat ging er mis?

doen.

Wat waren de resultaten in 1999?
De werkg ro ep Doppenmethode was erg benieuwd
naar de resultaten van hun inspanningen . Uit de
meldingen blijkt dater door de 166 deelnemers in
totaal 1868 aangenomen doppen zijn opgehaald,
gemiddeld 11 doppe n per deelnemer. In de pleegvo lken werden er van deze 1.868 beginnende doppen
1.228 aangenomen. Daar kwamen 918 moeren uit,
waarvan er 639 (=70% van de geteelde moeren) aan
de leg kwamen. Van deze 639 moeren zijn er tenslotte
475 met succes in volken of volkjes ingevoerd. Voor
de gemiddelde dee lnemer aan het doppenprojekt
komt dat neer op 2 3 moeren als hij is begonnen
met 10 aange nomen doppen . Op het eerste gezicht
lijkt dit een mager resultaat. Temeer daar de zachtaardigheid van deze moeren beter tot zijn recht komt
als er geen bijen van een ander ras meer op de
bijenstand aanwezig zijn.
Deze resultaten betreffen de aantallen . Het doel van
het doppenprojekt is het om de kwaliteit van de
bijenstand te verhogen, met name de zachtaardigheid.

a
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Behalve de resultaten hebben de deelnemers ook
gemeld waar de teelt mislukt is. Dan blijkt dat het niet
op een bepaald moment in de teelt misging, maar dat
er in het gehele proces nogal wat momenten zijn waar
het fout kan gaan : geen goed pleegvolk, het pleegvolk verkeerd voorbereid, de doppen te laat of niet
ingekooid, een verkeerde voorbereiding van het
bevruchtingsvolkje, fouten bij het invoeren van de
geteelde moeren. In de komende nummers van Bijen
mag u artikelen verwachten waarin op al die onderdelen van de teelt uitgebreid wordt ingegaan . Wat
opvalt is dat de teelt vooral succes had bij imkers die
nauwkeurig gewerkt hebben volgens de werkwijze
zoals die in de brochure van de werkgroep doppenmethode wordt aangegeven. Deze opmerking is niet
bedoeld als een veeg uit de pan voor de imkers die
geprobeerd hebben een eigen weg te volgen. Bij een
beginner compenseert het volgen van een recept het
gemis aan ervaring.

Een verenigingsactiviteit
Ook viel het op dat het doppenproject het meeste

IMKERPRAKTI J KEN
succes had als het als een verenigingsactiviteit was
opgezet. Blijkbaar is er dan meer overleg waardoor
duidelijker wordt hoe het moet. Samen sterk, een tot
op het bot afgekloven cliche, maar hier wei waar.
lmkeren kun je wei in je eentje, maar toch is samen
bezig zijn met bijen iets waarvoor je lid bent van een
vereniging. Voor voetballen zijn er spelregels, voor
imkeren geldt dat niet. Samen imkeren is een
moeilijke aangelegenheid: ieder heeft zijn eigen
inzichten en plannen en de mogel ijkheden zijn talloos .

imkeren is de hobby en niet autorijden.
Over het algemeen is dat aardig gelukt. Er waren bij
de werkgroep doppenmethode voldoende namen
bekend van imkers die met een bepaald ras werken
om elke deelnemer in zijn eigen omgeving een
verdeler te kunnen adviseren .

Het doppenproject kent wei zij n eigen spelregels: een
receptenboekje voor hoe het moet, afspraken over
data waarop men iets moet doen. Dat helpt elkaar.

zodat de doppenprojecters met een gerust hart larfjes
konden meenemen. Ook het komende jaar zal op
deze manier gewerkt worden . Ook al toont
wetenschappelijk onderzoek aan dat koninginne nteelt
slechts in beperkte mate bijdraagt aan de
verspreiding van AVB, is voorzichtigheid toch
geboden . Bovendien houden de verdelers van de
doppen hun volken nauwlettend in het oog .

Verschillende rassen
Het gaat de koninginnenteeltcomm issie niet om het
propageren van een bepaalde ras. De realiteit is dat
voor het doppenproject voornamelijk Buckfast- en
carnicabijen in aanmerking komen . In het
doppenproject werken 'Carnica' en 'Buckfast' imkers
dan ook volop samen. Bij deze twee rassen zijn de
selectieinspanningen uit het verleden het grootst en
daarom is daar de zachtaardigheid als overerfbare
eigenschap het best aanwezig. Er zijn veel imkers d ie
het stoort dat het vooral over deze twee rassen gaat
en dat onze gewone Nederlandse bij niet in
aanmerking komt. Hopenlijk komt daar in de toekomst verandering in. Als imkers zich daarvoor gaan
inspannen zoals dat bij Buckfast en carnica is gebeurd ,
zal dat stellig goede resultaten opleveren . Op een
groat aantal plaatsen in Europa is men bezig met de
selectie van de zwarte bij, ook in Nederland. (Een
Europese adreslijst is bij de redactie verkrijgbaar).
Hoe kwamen de versch illende soorten bijen in het
doppenproject uit de bus?
De deelnemers aan het doppenproject werken in
groepen met een coordinator als bemiddelaar tussen
de verdeler van de larfjes en de deelnemers. Zo'n
groep kiest eerst welk soort bijen men wil en maken
dan afspraken met een verdele r. Er werden 49 van
zu lke groepen aangemeld . 33 groepen hebben
daadwerkelijk deelgenomen. 24 groepen kozen
carnica's om koninginnen van te kweken . 8 groepen
de Buckfastbij en 1 groep werkte met Mellifera 's.

De bereikbaarheid van een verdeler
De werkgroep doppenproject zou graag zien dat
iedere imker die aan koninginnenteelt wil doen in zijn
eigen omgeving een verdeler kan vinden . Het is niet
de bedoeling dat een imker uit Groningen zijn
aangenomen dopjes in Zeeland moet gaan halen . De
aangenomen dopjes kunnen daar wei tegen, maar

Doppenproject en Amerikaans vuilbroed
Elke verdeler had zijn bijen Iaten screenen op de
aanwezigheid van sporen van Amerikaans vuilbroed ,

Koninginnenteelt
Koninginnenteelt is een mooie activiteit voor de
imker. Vanwege de teelt heb je een prima smoes om
regelmatig in de volken te werken en dat is per slot
van rekening toch het mooiste wat de imker kan
doen . Als die teelt dan ook nog zachtaardige volken
oplevert zijn we in de zevende hemel : het werken in
de volken wordt echt een genoegen. Als de geteelde
moeren eenmaal in de volken zijn ingevoerd, moeten
ze daar blijven . Bijenvolken zetten soms een stille
moerwisseling in gang. Als we de literatuur erop
naslaan waarom er een stille moerwisseling wordt
uitgevoerd, leest men vaak dat dat kom t omdat de
ingevoerde moer van een ander ras is dan het volk
waarin ze terecht komt. Als haar bijen beginnen uit te
lopen, ontstaat er een probleem in het volk. De bijen
lassen dat op door een nieuwe moer te gaan kweken .
Het lijkt me dat de bijen ook we i eens een ander idee
hebben over de kwaliteit van de moer dan de imker
en daarom aan een stille moerwisseling beginnen. Als
de imker zeker wil zijn dat de moer die hij in het
voorjaar in zijn volk aantreft dezelfde is als de moer
die hij geteeld heeft, moet hij de koningin merken en
knippen. Een merkje kan verloren gaan, de geknipte
vleugel blijft. Een mooi moment om de moer te
merken en te knippen is als zij in het kernvolkje aan
de leg is . Het volkje is dan klein en de moer is
gemakkelijk te vinden .
Voor informatie over het doppenproject kunt u terecht
bij Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ Berlicum,
073-5037030.
Zie ook pagina 53
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Een jaar imker
P. Paardekooper, Arnhem
Medio juni 1998 besloot ik dat het zover was. lk
belde de bijenvereniging Arnhem en meldde mezelf
aan als lid. De volgende dag lagen een paar
exemplaren van het maandblad Bijen op mijn
deurmat met een briefje van de secretaris waarin
stond dat Ruud Schoorl mijn mentor zou willen zijn.

Vreemd genoeg zag ik wei de eitjes en volop larven,
maar een koningin was nergens te bekennen. Ook bij
een tweede inspectieronde niet, en zo moeilijk moest
het toch niet zijn, in een kastje met zes ramen. Een
beetje radeloos besloot ik de kast maar te sluiten en
keek ik in gedachten naar de grond. Daar liepen,
tussen mijn voeten, een paar bijen die tijdens de

Het weekend daaropvolgend bracht ik enkele uren
door in de bijentuin van de lmkersvereniging
Arnhem en maakte kennis met Ruud, een paar
andere imkers, met veel bijen en een groot aantal
imkeruitdrukkingen, die pas in de maanden daarna
enigszins duidelijk voor me werden.

inspectie gevallen waren. 'Nu ja, laat ik die nog maar
even netjes terugzetten', dacht ik, en bukte me. 'Nog
een wonder dat ik ze niet heb doodgetrapt. Nu dat
was het zeker, want daar liep dus de koningin met een
deel van haar hofhouding. En toen kwam de wijze
raad van Ruud weer bij me boven: 'Ais je een kast
controleert, houd dan altijd de ramen boven de kast!'
Dank je, dat ging dus maar net goed.

50
Op mijn vraag: 'Hoe nu verder?' vertelde Ruud dat het
een goede imker-traditie is dat je nooit je eerste volk
mag kopen, maar dat je die cadeau moet krijgen of
dat die aan moet komen vliegen. 'Maa r jij krijgt van
mij een Buckfastvolk cadeau, en wei het volk dat nu in
dat demonstratiekastje zit', voegde hij eraan toe. In
de dagen die volgden, richtte ik een plek in mijn
achtertuin in voor een toekomstige bijenkast en
studeerde ik driftig verder in de boekjes over bijenhouden die ik inmiddels had aangeschaft.
In het weekend ging ik met mijn echtgenote, naar ons
zomerplekje in het bos bij Zandoerle (Brabant). Een
kennis van ons, Bernhard Das, die zelf ook bijen
houdt, liet ik zien wat voor lectuur ik aan het lezen
was. Dat was niet aan dovemansoren gezegd . Toen wij
een week later weer bij ons weekendstekje kwamen
stonden daar naast het schuurtje twee bijenkasten,
met daaromheen een drukte van belang. Vlug bij
Bernhard langs voor uitleg. 'Die twee volken heb ik
deze week geschept, en omdat ik toch al voldoende
kasten heb, heb ik ze maar bij jou neergezet'.
lnmiddels stond in mijn achtertuin in Arnhem een kast
met het Buckfastvolk van Ruud ook al nijver te gonzen

Augustus en september verstreken verder op een
weinig indrukwekkende wijze. Vanwege het slechte
weer zag ik me genoodzaakt veel bij te voeren, waarbij op viel dat het volk thuis en een van de volken in
Brabant het goed deden. Het derde volk was evenwel
lui en traag, werd steeds kleiner en baarde me veel
zorgen. Na de eerste nachtvorst was het dood.
Helaas. Met pijn in het hart gaf ik Bernhard de lege
kast terug. Half en half rekende ik nog op een
kritische opmerking in de geest van: 'Je moet wei
beter op je volken passen hoor!', maar die bleef
gelukkig uit. Zijn reactie was anders: 'Tja, zo is het
Ieven', zei hij nuchter.
In de maanden die volgden ontdekte ik dat een
collega ook imker was en kreeg ik van hem een
bouwtekening voor een bijenkast (model Spaarkast).
Dat gaf mij de gelegenheid om gedurende de winter-

en was ik van de ene op de andere week eigenaar van
drie volken.
In de weken die volgden las ik veel, kwam Ruud een
paar keer langs en assisteerde ik Bernhard bij het
zoeken naar de koningin in een kast waar veel te veel
darren in zaten. lk werd een paar keer hevig gestoken,
dwars door mijn broek heen, maar ik vond het een
boeiende actie en ik was blij met de ervaring.
Daags daarna controleerde ik mijn eigen nieuwe
volken. Waar zit de koningin en is ze goed aan de leg?
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Mijn kleine bijenstal bij Oerle. Foto: P. Paardekoper
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maanden twee bijenkasten te timmeren . De geleende

missen . 's Morgens heb ik beide volken gecontroleerd

kast van Ruud had ik inmiddels vervangen door een
mooie tuinkast van Red Cedarhout. Het volk in
Brabant was intussen gehuisvest in een Mo-bee-Hive.

en heel wat doppen gebroken . Alles zag er verder
prima uit; koningin aanwezig, veel broed, niets
bijzonders. Circa twee uur na mijn controle wordt mijn
aandacht ineens getrokken door een steeds sterker
wordend gezoem. In de verte zie ik uit de bijenkast als
uit een mitrailleur bijen naar buiten komen knallen. lk
heb mijn pak aangedaan en ben ter plaatse gaan
kijken. De drukte voor de opening was enorm en ook
de bewegingen van de vliegende bijen namen met de
minuut toe . 'Dit is zwermen' dacht ik, want

In de winter verheugde de komst van elke editie van
Bijen mij in hoge mate. Elke letter van elk artikel heb
ik gelezen , soms wei twee keer, want imkers kunnen er
wat van . lk begrijp soms geen snars van wat er zoal
wordt neergeschreven . Nu moet ik toegeven dat ook
de terminologie bij mij in huis iets anders is geworden .
Een zin als: ' lk heb vandaag weer heel wat doppen
gebroken' kan ik tegenwoordig rustig tegen mijn

beginneling als ik ben heb ik dat nog niet
meegemaakt. lk realiseerde me dat het betekent dat

vrouw zeggen, maar als ik dat een jaar geleden had
gezegd was ze tach zeker angstig de servieskast gaan
controleren.
En toen was het eindelijk weer voorjaar en kwam na
een lange winterstilte het bijenleven weer op gang . Er
werd direct goed gevlogen met tot resultaat dat ik
begin mei een aantal verzegelde ramen mee kon
nemen naar Brabant. In de sl inger van Bernhard zou
het moeten gebeuren: mijn eerste honing! Wat een
weelde. lk heb bijna de hele oogst cadeau gedaan .
Aan familie en vrienden om te proeven, aan de buren
voor de overlast (die ze gelukkig zeggen niet te

de koningin er vandoor gaat en dat leek me geen
goed idee . lk heb mijn imkerpijp gestopt en
aangestoken en had hem net goed aan de praat toen
ik de koningin op de vliegplak zag verschijnen . lk heb
niet gewacht, maar haar direct een flinke stoat rook
gegeven . Daarna ook nog - voor zover dat gaat- de
omgeving van de kast goed in de rook gezet. Oat
waa it wei weer weg, maar het heeft tach wei zijn
effect op al die vliegende bijen, dacht ik maar zo.
lk weet niet waar het aan heeft gelegen, maar de
koningin heeft zich die middag niet meer vertoont.
Een kwartier na mijn actie was de grate onrust op de

hebben) en aan onze kinderen omdat we er trots op
zijn.

vliegplank voorbij . Er zaten nog wei bijen maar het
was duidelijk dat de druk aan het afnemen was. Twee
uur later was alles weer helemaal rustig.
Wat overigens opviel was dat alles in de omgeving,
van boek en krant, tot tafelkleed en auto, onder de
lichtbruine vlekjes zat.
Toen ik het Bernhard vertelde schudde hij zijn hoofd.
'Ais het volk wil zwermen, dan gaat het zwermen . Oat
hou je niet tegen' .
Wat daarvan ook waar mag zijn, een week later was
de koningin nog steeds aanwezig en was het
opvallend dat er ineens geen doppen meer gezet
waren . Kennelijk was de zwermdrift geweken .

Begin juni werd ik bij een controle van mijn kast bij
Zandoerle door een bij fors gestoken in mijn bovenlip .
Een half uur later kreeg ik mijn lippen niet meer op
elkaar en een uur later zwollen ook mijn konen enorm
op. Zo erg, dat ik mijn eigen wangen kon zien!
Bernhard en zijn fam ilie kwamen niet meer bij van het
lachen toen ze me zagen . ' Oat is een goeie voor het
carnaval , dan hebt ge geen masker nodig',
suggereerde zijn zoon, maar echt blij was ik niet met
dit advies.
lk ben de dag daarop wei naar kantoor gegaan, maar
ik heb me afgezonderd en me aan veel bureauwerk
gezet, zodat ik weinig mensen heb gezien die dag.
Gelukkig was het woensdag over.
lk ben ook nog bij de dokter langs geweest, want ik
vreesde even voor een allergische reactie en dat zou
het einde van de hobby betekenen, maar we
concludeerden dat hier geen sprake van was . Het was
well icht een steek in een bloed- of lymfevat.
De week daarna in Zandoerle weer een bijzondere
ervaring. lk heb daar inmiddels weer twee volken
staan, want Bernhard had een paar volken gesplitst en
kwam tot de conclusie dat hij er best eentje kon

Het is nu begin juli. Een jaar geleden was mijn eerste
kennismaking met 'De Bij '. lk kijk terug op een
leerzaam jaar, waarin ik mij verrijkt voel met de
ervaringen met mijn bijen. lk moet nog heel veel
leren . De bijen werken hard, maar ais imker moet je
ook steeds op je qui-vive zijn . Voor aile lessen die ik
heb gehad en aile steun bij de moeilijke start van deze
prachtige hobby, wil ik van hieruit dank zeggen aan
mijn twee leermeesters: Ruud Schoorl en Bernhard
Das. Dank!
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Bijenhouden, een hobby
die niets hoeft te kosten
In imkerskringen, wordt er vaak over gesproken. Wat
zijn de kosten van onze mooie hobby? Na enig
rekenwerk, ben ik er achter gekomen , dat als men het

Het valt me de laatste tijd op dat er vee! bijen
gestolen worden . Op de zoemlijst, de discussiegroep
op Internet, werd melding gemaakt van diefstal van
bijenvolken. Op televisie werd melding gemaakt van
verdwenen Buckfastvolken . En gisteren nag las ik een

een beetje redelijk aanpakt, de kosten vrijwel zijn te
verwaarlozen . Bij mijn berekening ben ik uitgegaan
van tien volken in de herfst op te zetten . In het voor-

stukje in de Drachtster Courant van een brutale
diefstal waarbij zelfs de bijenstal vernield was. Schade
ruim f 4.000,-.

jaar worden tien kunstzwermen gemaakt, welke in de
herfst weer worden samengevoegd met de hoofdvolken . Ten behoeve van de koninginnenteelt, koop ik
ieder jaar twintig aangebroede doppen (Buckfast) bij

Oak bij de redactie van dit tijdschrift kwam onlangs
een melding binnen . Een imker doet verslag van
diefstal van bijenvolken die in september in een
natuurgebied opgesteld waren . Eerst werden vier

een erkende vermeerderaar. Het streven is om drie
keer per seizoen te oogsten, als eerste het koolzaad ,
52 vervolgens de dopheide en als laatste de heide.

-

Opsporing verzocht

Kostprijs van honing (Bij tien productievolken)
lnvestering materialen :
20 kasten voor productie en zwe rmen a f 250,- f 5.000,00
15 bevruchtingskastjes a f 35,f 525,00
1 hon ingsl inger
f 1.000,00
400 ramen a f 2,f 800,00
kl ein materiaal
f 500,00
Totale invesering

f 7.825,00

15% Afschrijvingen , rente en onderhoud
reiskosten 1.000 km a f 0,40/ km
300 kg voer a f 2,-/kg
20 aangebroede doppen a f 5,- p.st.
ziektebestrijding (12 volken) f 15,-/volk
5 kg kunstraat a f 15,-/kg

f 1.173,75
f 400,00
f 600,00
f 100,00
f 180,00
f 75,00

Totale jaarkosten

f 2.528,75

potten)
potten)
potten)
potten)
potte n)
potten)
potten )
potten)

f
f
f
f
f
f
f

7,59
5,69
4,55
3,79
3,25
2,84
2,53
f 2,28

De kosten zijn exclusief potten en etiketten

Uit de tabel blijkt dat de kosten het meest worden
be'invloed door de opbrengsten aan honing. Met een
opbrengst van ongeveer 45 patten per volk, zijn
vrijwel aile kosten gedekt. Deze opbrengst moet,
dacht ik, voor iedere imker wei haalbaar zijn. In
afwachting van eventuele reacties, met imkersgroeten,
J .S. Ube/s, Drachten
maandbfad voor imkers februari 2000

rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden . Hij kan
ze best anoniem ergens neerzetten zodat ze
terugbezorgd kunnen worden . Als dat niet gebeurt
moeten we het de dief maar moeilijk maken om van
de bijen van een ander te genieten door een exacte
beschrijving van de gestolen bijen en kasten te
publiceren. Het gaat dus om in totaal tien 7-ramers
met honingkamer. Hieronder een foto van het soort
kasten dat gestolen is.

f 252,88

Jaarkosten per volk
Kosten per pot van 450 gram
bij een opbrengst van 15 kg/volk (33
20 kg/vol k
(44
25 kg/vol k
(56
30 kg/volk
(67
35 kg/volk
(78
(89
40 kg/volk
45 kg/volk
(1 00
50 kg/volk
(111

volken gestolen en enkele dagen later nag eens zes.
Daar een leek niets met bijenvolken kan doen is het
erg waarschijnlijk dat een collega-imker de gestolen
bijen nu als de zijnen beschouwt. Dit aannemende
leest die ongelikte beer dit stukje zelfs!
Als die 'collega'-imker een beetje ruggegraat heeft
dan zorgt hij of zij ervoor dat de volken aan de

Twee van de gestolen zevenramers, met honingkamer. De
kleur is donker groen. Als u iemand kent die na september
ineens van dit soort kasten in zijn bezit heeft, neem dan even
contact op met M. Schyns, 0513-461493.

Als publiceren van dit soort opsporingsberichten geen
resultaat blijkt te hebben gaat er misschien wei een
preventieve werking vanuit. Wat dit betreft zou het
oak goed zijn dat imkers hun kasten brandmerken met
een uniek kenmerk. Brandijzer maken, barbecue
aansteken en branden maar! Een paar millimeter
inbranden bezorgt dieven en helers vee! werk.
Hopelijk teveel.
Martin Schyns

DE LEZER SCHRIJFT

Gezocht: imkerende
computerdeskundigen
De heer St.B. Siebelink heeft vanaf 1898 t/ m 1999 aile
maandbladen van "t Groentje' en ' Bijen' verzameld .
De behandelde imkertechnische onderwe rpen zijn
inmiddels 'op schijf' gerubriceerd in niet minder dan
43 rubrieken, omvattende 5.047 records, groat 1.212
kilobyte
Aanvankelijk deed hij dit handmatig. Later heeft hij in
samenwerking met lr.A.M . Cannegieter zijn gegevens
ondergebracht in een database
(zie ook Bijen 2(7 / 8): 203 (1993)). Tot nu toe heeft

bedwelmd . Ze kunnen dan gemakkelijk gepakt
worden . Ze worden gekookt in heet water en
opgediend met suiker en soyasaus. Lekker, maar ik
heb liever de Hollandsche aardbeien.'
Bij het lezen van dit artikel kwamen bij mij allerlei
vragen op: Om welk soort in kolonies levende bijen
zou het hier gaan? Wordt bijengif bij het koken
onwerkzaam of zou men aileen de mannelijke
exemplaren consumeren . Zouden er vroeger naast
honingjagers ook bijenjagers zijn geweest? Wie weet
het antwoord.
Mw. M.E.C. Verspaandonk, Hooge Mierde

Organisatie
doppenproject 2000

Siebelink vooral voor eigen plezier de onderwerpen
uit honderd jaargangen gese lecteerd, nu zou hij dit
graag met anderen willen voortzetten . Het daarvoor
gebruikte programma is in praktisch opzicht slechts
voor eigen gebruik van Siebelink geschikt. Hij is nu op
zoek naar lezers van Bijen met een ruimere ervaring
op het gebied van PC-gebru ik om mee te kunnen
samenwerken .

Wie kan meedoen?
De Werkgroep Doppenmethode van de koninginnenteeltcommissie van de VBBN zet haar werk in het
jaar 2000 voort. Het doppenproject is voor elke

- Doel zal o .a. zijn de geselecteerde onderwerpen uit
de bestaande database via de 'scanmethode' in

imker die de kwaliteit van zijn bijen wil verbeteren,
ongeacht de organisatie waarvan hij lid is.

samenwerking met de heer Cannegieter aan te vullen
met de volledige tekst van de onderwerpen op CORom en daardoor het programma tegen een geringe
vergoeding toegankelijk(er) te maken voor elke imker
en/of computerbezitter die niet (meer) afhankelijk zal
zijn van het al dan niet 'in voorraad ' hebben van aile
maandbladen van 1898 tot en met 1999.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich me/den bij:
St. B. Siebelink, 0314-332041 (of buiten kantooruren)
0314-380858.

Aardbijen als delicatesse
Het volgende artikel vond ik in 'de Huishoudgids' van
7 augustus 1909, 8e j aargang nr. 20, uitgegeven door
bureau Burgstraat 65 te Utrecht onder redactie van
mej uffr. Cariot. Onder de kop 'Delicatessen' schreef
een zekere G.S. het volgende verrasende artikel:
'In sommige Chineesche provincien eet men een soort
aardbijen. Let goed: met een lange ij , want het zijn
niet onze heerlijke Hollandsche aardbeien . Neen, deze
Chineesche smullers prefereren een soort bijen die in
ondergrondse holen Ieven. 's Lands smaak, 's lands
eer. Deze aardbijenjacht gaat zeer eigenaardig . In de
holen , waarin ze in zwermen Ieven, wordt een soort
kruit gegooid, dat bij het verbranden een onaangename reuk verspreidt. Daardoor worden de aardbijen

Mari van lersel

Hoe kan men meedoen?
Men kan aan het doppenproject meedoen in
groepjes van ongeveer 5 tot 10 imkers. Een van de
imkers van dat groepje gaat de activiteiten
coordineren: aanmelden, afspraken maken voor het
ophalen en verdelen van de larfjes, gang van zaken
evalueren. Men kan zich tot 1 maart 2000 aanmelden
bij Jan Charpentier, Laar 45, 5258 TJ Berlicum, 0735037030.
Voor de nieuwe coordinatoren wordt er een
informatie bijeenkomst georganiseerd op zaterdag
11 maart, van 13.00-16.00 uur, in het Bijenhuis,
Grintweg 273 te Wageningen .
Brochu re doppenmethode
Er is een handleiding over de manier waarop in het
doppenproject de moeren geteeld en in volken
ingevoerd worden. De brochure 'moeren kweken
met de doppenmethode' is bij het Bijenhuis op
aanvraag gratis verkrijgbaar.
De deelnemers 1999
De coi:irdinatoren van 1999 krijgen persoonlijk
bericht over een informatiebijeenkomst in het
Bijenhuis waar het voorbije seizoen wordt geevalueerd en afspraken gemaakt voor het nieuwe seizoen.
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Nieuws van de 'Vrienden van Ambrosiushoeve'
Fra ns Janssen, ex-voorzitter

Recent elijk be n ik afgetreden als voorzitte r van de
'Vrienden van Amb rosi ushoeve' en als best uu rsli d
van het Landelijk Proefbedrijf voor lnsektenbestuiving en Bijenhouderij. Voldoende aanleiding
voor de redactie van Bijen mij te vragen om
hierover een artikel te schrijven .

54
-

Tijdens de jaarvergadering van de 'Vrienden' op 11
september j.l. werd Jan Molenaar, bestuurslid sinds de
oprichting in 1976, wegens grate verdiensten tot
erelid benoemd. Ook zijn echtgenote Mieke werd die
dag in het zonnetje gezet, want zij was jarenlang de
drijvende kracht achter de catering tijdens de Open
Dagen op de Ambrosiushoeve . lnkoop, organisatie en
personele bezetting waren bij haar in goede handen,
maar de meeste faam verwierf ze met haar soepen.
Jan en Mieke, nogmaals hartelijk dank! Met Bert
Opsteeg als opvolger kan het bestuur zich gelukkig
prijzen. Bert is geen onbekende in de bijenwereld.
Oud-bondsbestuurslid van de NCB, voortreffelijk
imker en sinds enkele jaren coordinator van de rondleiders op de Ambrosiushoeve . Tijdens genoemde
vergadering heb ik de voorzittershamer, na twee jaar
best uurslid en zeven jaar voorzitter te zijn geweest,
doorgegeven aan Marien de Haan, die al enkele jaren
meeliep als gewaardeerd bouwkundig adviseur, want
aan het lr. Mommerspaviljoen moet veel gebeuren.
Marien is voorzitter van de VBBN subvereniging Eck &
Wiel, een club met een zeer hoog gehalte aan
'Vrienden'.

met heel vee! tabak, ether of vooral Folbex VA. We
kunnen er nu om lachen, maar we wisten niet beter.
Nu weten we meer, maar de varroamijt is nog steeds
de laatst lachende .

Het Landelijk Proefbedrijf
Een aantal jaren later kreeg ik als bestuurslid te maken
met het praktijkonderzoek van de Ambrosiushoeve en
vooral met de financiering van het proefbedrijf. lk
kreeg inzicht in de financiele keuken en daar werd je
niet vrolijk van, en ik niet aileen. Het gebeurde zelfs,
dat drie maanden voor het einde van het jaar de
begroting voor het volgende jaar niet rand was. Voor
directeur Aad de Ruijter en zijn medewerkers een
groat compliment, dat zij met het constante zwaard
van Damocles boven hun hoofd, de motivatie konden
opbrengen om hun onderzoeksprogramma op niveau
uit te voeren . lk weet wei, dat finaniele zorgen niet
aileen van de laatste jaren waren. Bij het snuffelen in
oude 'Groentjes' ontdekte ik, dat directeur J. Mommers in 1961 tijdens de jaarvergadering van de VBBN
in de Reehorst te Ede, de penibele financiele toestand
schetste. Eigenlijk is de Ambrosiushoeve altijd een
zorgenkind geweest. Maar moeten we van zorgenkinderen niet het meest houden.
Gelukkig is onlangs de Ambrosiushoeve, met behoud
van zelfstandigheid en locatie, ge·l·ntegreerd in het
geheel van onderzoeksinstituten van Wageningen. Het
grate voordeel is, dat nu de continu'lteit op langere
termijn gewaarborgd is. Zo blijft de expertise in stand
en dit is nodig voor het aantrekken van de financien
ten behoeve van onderzoek.

Een terugblik
Beg in tachtiger jaren kwam ik vrijdags om de twee
weken op de Ambrosiushoeve. lk volgde toen de
cursus Bijenteeltleraar. lk moet bekennen, dat
ondanks de kleine ruimte waarin we les kregen, het
thans geheten Mommerspavi ljoen, er wei een heel
aparte sfeer hing. Kwam het door de docenten Jaap
Duyvetter en Lei Hensels, of waren het de cursisten?
Wei weet ik, dat heel wat cursisten klinkende namen
zijn geworden in de bijenwereld, zoals Nienke de
Jong, Piet Muntjewerf, Cees Havermans, Hans
Vogelaar en Jo Jansen. En niet te vergeten Arie
Koster. Het was ook de periode, waarin de varroamijt
bijna onze oostgrens was genaderd. Heel spannend . Is
hij er wei of is hij er niet? In het tweede jaar van de
cu rsus was heel oostel ijk Nederland al besmet. De
bestrijding had alles weg van paniekvoetbal: beroken
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Van de 'Vrienden' moet je het hebben
Zijn de 'Vrienden' nu niet meer nodig? Wis en waarachtig wei! Vee! activiteiten, onderhoudswerkzaam-

VBBN subvereniging Amstelland op bezoe k tijdens de Open
Dag in 1995. Foto: Frans Ja nssen

AMBROSI U SHOE VE
heden kunnen niet betaald worden uit de begroting.
Het prachtige arboretum en de vaste plantentuin
moeten onderhouden worden . Onlangs is de vijver
ve rn ieuwd, van de korvenstal is het rieten dak vervangen en het Mommerspaviljoen krijgt een complete
nieuwe voorgeve l. Ook financieren de 'Vrienden ' de
uitgave van de onderzoeksverslagen in boekvorm, er
komt een vernieuwde catalogus van het arboretum en
de Open Dagen worden verzorgd. En vooral de
rond leidingen, waarbij een gastheer en een vakkundige excursieleider aanwezig zijn . Hoe kunt u helpen?
Dat kan op diverse manieren. U kunt 'Vriend ' worden
door min imaal f 25 ,- per jaar over te maken. U kunt
ook, en ve le subverenigingen deden dit reeds, als ver-

eniging lid worden . U kunt ook op elke eerste vrijdag
van de maand daadwerkelijk komen helpen. Een klein
groepje doet dit reeds heel trouw. Petje af voor deze
mensen! Maar het zouden er meer moeten zijn . Reiskosten worden vergoed en voor soep (niet van Mieke
Molenaar, maar wei lekker) en koffie wordt gezorgd.
En het is een vriendenclub, dus heel gezellig .
Voor de eerste vrijdagen kunt u contact opnemen met
Marien de Haan, 0344-611123. De penningmeester is
Jos van Melick, die u graag als 'Vriend' wil noteren .

Het gironummer is 39.49.772, t.n. v. 'Vrienden van
Ambrosiushoeve', pi a Zilvermeeuw 62, 4872 RS
Etten-Leur.

Bijen tentoongesteld
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Ab Kuyp e rs
Vorig jaar vierde de kun stenaar Mari nus Boezem
zijn 65ste verjaardag . Red en om op drie verschillende plaatsen een tentoo nstelling va n hem in te

richten . Marinus Boezem is een bekend landschapskunstenaar. Voor A lmere, een van de plaatse n van
een jubileum tentoonste lling, heeft hij de Groene
Kathedra al ontworpen . Het thema van de A lmeerse
tentoonste lli ng luidde Mental Map. Van waa rnemend voorzitter Joop Veenstra ontving en w ij het
volgend e verslagje .

Bevolkte bijenkasten in het museum De Paviljoens tijdens de
tentoonstelling van de landschapskunstenaar M. Boezem

'Ma rinus Boezem vond dat de bijen de pioniers in de
nieuwe polders waren geweest. Dat was de reden dat
wij werden benaderd door de d irectrice van het
museum De Paviljoens te Almere. Marinus Boezem
wilde graag bevo lkte bijenkasten plaatsen in het
museum . De vorm va n De Paviljoens deed hem sterk
denken aan een huifkar, waarin vroeger bijenvolken

materiaal gekomen. Niet aile kasten waren uiteindelijk
bevolkt. Aileen die kasten, bruine en greene, welke
niet behoefden te worden overgeschilderd zijn bevolkt
aangeleverd. Gedurende de maanden mei en juni van
1999 hebben zodoende bevolkte bijenkasten in het
museum gestaan ter opluistering van de tentoonstelling van deze beroemde landschapskunstenaar, inmid-

werden vervoerd naar de drachtvelden ' aldus Joop
Veenstra. De tentoonstelling was echter niet aileen op
de natuur en het landschap gericht. Het was een gedeeltelijk overzicht van het veelzijdige werk van Marinus Boezem, meer dan landschapskunstenaar aileen
en werkzaam tot ver buiten de grenzen van ons land.
'Onze veren iging, 'Zuid Flevoland ' wilde hem uiteraard graag ter wille zijn' vervolgt Joop Veenstra zijn
verhaal. 'Na overleg met het museum werden uit het
gebouw de bovenramen gehaald. Zo ontstonden er
nissen, waarin de bijenvolken konden worden
geplaatst. De bijen hadden vanuit hun kasten en
korven een vrije vlucht vanuit De Paviljoens. Marinus
Boezem wilde graag kasten in diverse kleuren . Met de
hulp van Cees van Holland zijn we aan voldoende

dels koninklijk onderscheiden. Voor onze verenig ing
heeft dit allemaal veel publiciteit opge leverd. Landelijk
hebben de verschillende media veel aandacht aan de
tentoonstelling(en) besteed. Die in Almere is een
goede promotie van de imkersvereniging Zuid Flevoland en de imkerij in het algemeen geworden .'
Behalve in Almere werden tegelijkertijd tentoonstellingen georganiseerd in het Kroller Muller museum
(Het vroege werk, 1960-1985) te Otterlo en in de
Vleeshal te Middelburg (Panorama). Bovendien is ter
ge legenheid van zijn 6sste verjaardag een ruim 500
pagina's omvattend overzichtsboek verschenen onder
de titel ' Oeuvre'.
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REGIO ACTIVITEITEN

Natuurontwikkelingspark 'De Koeweide ' te Hoogeveen
H. Hoving, subve re niging Hoogeveen
Onlangs is het natuurontwikkelingspark ' De
Koeweide' te Hoogeveen officieel geopend. De
opening werd verricht door wethouder Leistra van

de gemeente Hoogeveen en de voorzitter van
Landschapsbeheer Drenthe de heer Harmsen, door
het onthullen van een informatiebord over het
terrein. De Koeweide is een klein ecologisch park
gelegen aan het Oude Diep aan de westkant van
Hoogeveen. Het vormt de overgang van de stedelijke bebouwing naar de agrarische omgeving . Het
ontwerp is gebaseerd op natuurontwikkeling. Dat
betekent dat de natuur, na een handje geholpen te
56 zijn, binnen bepaalde grenzen zelf haar gang mag
gaan. Met het afgraven van v ruchtbare grond , het
maken van hoogteverschillen, het graven van
poelen en het inzetten van begrazers, drie Belted
Galloway kalfjes, worden natuurlijke processen weer
mogelijk gemaakt.

van de vereniging staat reeds een kleine twintig jaar in
dit gebied . De aanleiding voor het aanleggen van het
natuurpark is geweest dat de Commissie Bijenpark van
de bijenvereniging aan de afdeling Groenvoorzieningen van de Gemeente Hoogeveen gevraagd heeft hoe
het beste kon worden omgegaan met het onderhoud
van het terrein van de bijenvereniging . Het terrein was
door de vele begroeiing van bomen, struiken en
dergelijke, wat het onderhoud betreft, nogal arbeidsintensief.
Omdat het terrein van de bijenvereniging en ook de
omliggende gebieden gelegen waren in het stroomdal
van het voormalige riviertje Het Oude Diep, is er een
totaalplan ontwikkeld en is besloten het gebied in te
richten als natuurpark. Om de burgers hierbij te
betrekken werd er door de gemeente een inspraakavond georganiseerd. Van die mogelijkheid werd

Het park is met de fu ncties recreatie-wonen-educatie
en werk gericht op bezoekers. Er kan worden

goed gebruik gemaakt.
Om het gebied volgens plan te kunnen inrichten
moest de bijenstal ±25 meter worden verp laatst. Dit is
in de zomermaanden gedaan door de leden van de
vereniging, voorwaar geen klein karwei, doch met

gewande ld en gespeeld. Doordat er aileen jonge
koetjes als grazers lopen is het park volstrekt veilig.
Naast het te begrazen gedee lte met natuurontwikkelin g neemt ook de bijenstal van de bijenvereniging
'De Heidebloem een eigen plaats in . Ook bevinden
er zich volkst uinen. Een speciale plek met bloemen
voor bij en maakt deel uit van het park.
De bijenvereniging is van het begi n af nauw betrokken
geweest bij de ontwikkeli ng van het park. De bijenstal

vereende krachten is de stal verplaatst en zelfs nog
een stuk groter gemaakt!
Het gebied is eigendom van de Gemeente Hoogeveen en is in opdracht van de gemeente door Landschapsbeheer Drenthe en de Stichting Mens & Natuur
ingericht. Het project is mogelijk gemaakt met
financiele ondersteuning van de Postcodeloterij.
In het voorjaar zal er bij de bijenstal nog een bijeninformatiebord worden geplaatst.

Bijenstal van 'De Heibloem ' in het natuurontwikkelingspark De Ko eweide
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Uit de Bedrijfsraad
J. Beekm{lll
Het bcstuur van de Bedrij fs raad vc rga lerd e op 29
nove mber 1999 in het Bijenhui te Wage ningen. De
volgcnd e o nderwerpen z ijn aa n de ordc gewees t:
:'llotulen Bedrijfsra advet·ga dering 6-9-99
- Teksn1eel: dhr. N. v. d. Brink stelt dat hij het woord fu sie
ni et gebruikt heeft, maa r gcsproke n hee ft over ' meer
sa menwerkin g'.
- Dhr. A. de Smidt van chi er ni et bere id is 0111 verd er de
verantwoorde lijkheid te dragen voor de teeltgroep.
Derhalve za l een ni e uwe tecltg roep 111oeten worden
gezoc ht. De voorzitter va n de Bedrij fsraad zal vooral nog
betrokken blij ven bij de gesprekken hi cro cr.
- Bcs lo ten is om dhr. A. de Smidt ee n attenti e aan te
bi ed n. namen s de Bedrij fs raad voo r het ve le werk wat hij
al s VnJ w iiiiger op Sc hi er heeft verri cht.
Verder geen op/aa nmerkingen.
Ingekomen stnkken en mededelin gen
- Verslagen va n pimo ndia en Mere lbeke worden voo r
kenni sgeving aa ngenomen.
- Een uitvoerig ve rs lag va n Laser over het door de EU
gesub idee rde o nderzoek in 1999 wo rdt doo r dhr. F.
H c en voo r bestudering meegenomcn. Hij zal aa n d
Ieden Bedrij fsraad o er de inhoud rapporte ren.
Amerikaans vu ilbroed
Door de voorzi tter word t aa ngegeven da t:
- b innen de werkgroep A111eri kaan vuilbroed aparte
wcrkg roepje zij n gevo r111d voor verdere uit werkin o va n
"
de onderdelen preventi e en registratie.
- va nwege mogelij kh eden bij LNV voor een bijd rage aa n
het voederkra ns (mon ter) onderzoek door ID-Le ly ta d
snel gereagee rd 111oes t worden.
- d e no?. o nduide lijke om va ng van en de w ijze waarop een
fmanciele btj drage va nuit de bijenh ouderij moet wo rden
geregeld, te r bestrijding an Ameri kaan vui lbroed. a
uitvoe rige d isc us ie wo rdt vastgesteld dar:
- zo nder een we ttelijk ve rplic hte registra ti e er geen
mogelijkheden zij n om de eige n bij drage te reali seren.
- aan sluiting bij her Productschap Tu inbo uw hiervoor
gee n opl ossi ng biedt o mdat dan toch e.e.a. wettelijk
geregeld moet worden.
- de bereidheid aa nwez ig is om met de ove rheid in
gesprek te blij ven. Waa rbij vo ldoend tijdsruimte
noodzakelijk is o m voo r een beleid vo ldoende draagv lak
te kunnen krijgen.
- de ko ten va n stamp ing-out naar soort en o nwan ovo lledig in beel d moeten komen.
"
- info rmatie ove r de bijenhoude rij aan de medewerke rs
va n het mi ni sterie noodzakel ijk is. Dit ka n om het
ec rstvo lge nd e overleg o p de Ambrosius hoeve te
o rga ni se ren en daat·voOI· ruimte op de agenda vrij te
make n.
B es l ~ t n wordt akkoord te gaan met een schri fte lijke
reache aan mw. Abelsma van het m ini sterie LNV waa rin
deze vaststellin gen z ijn verwoord .

Ambrosi ushoeve en onderzoek
- De secretari s doer wederom cen drin gend verzoek aan
de bijentecltorganisatics om voor tijdi ge bcta lin g van de
a fdracht te zorgen.
-de VBBN za l va naf het j aa r 2000 voor j e ugd- , gez insen ercleden de volledige afdracht beta len va n f I 0,-.
- het voorstel betreffende verva ngingsmidde len voor
stuifmee l, ingediend door de Ambro iushoeve ten taste
van de financ iele bijdrage bijenhouderij . wordt wei
goedge kcurd met als opmerkingen: D at de
onderzoe ksdoelen onvoldoend e zij n omschreve n. Het plan
va n aa npak in 2000 nog ni et aanwezig is. Deze punten
moetcn aa nda cht krij gen bij ee n vervo lg in het tweede
Jaar, naa st ee n eerste eva luatie.
- vanuit de B e drij~ raad z ijn twee led n aan geweze n voor
de bege le idingscommissic 'duurza me bij cnhouderij en
best11i ving' nl. dhl1. F. Heesse n en H.A. v.d.
heer.
Cursussen
- In het septembernummer va n Bijen hee ft de oproep voor
kandtdaten leraren bijente It gezorgd voor 13
aanme ldingcn . De voorbereiding voo r deze A-cursus zal
worde n ge tart.
- voor het cursusboek ' bes tuiv in g' moeten nog een aa ntal
voorwaa rd n wo rden vo ldaa n. Te we ten kwa liteitstest,
betro kkcnhcid LTO. de w ijze va n financi ering, di e nog
verder ui tgewerkt moet worden.
~
Bestuivin gs r egelin g bij het plaatse n van bij envolken
- Besloten is, conform dea f! praa k in de vo ri ge
vergaderin g, dat de voorz itter het initiatie f za l nemen o m
een kle ine onderhandelingsdelega ti e sa men te tellen.
\Vaarna met LTO en 1 FO co ntact zal word en opgeno men
om de onderhandelingen o p te tarten.
Werkgroep 2000
- Uitvoeri g is gedi scu s ieerd over de vraag of een fu ie
we nselij k c.q. mogelijk i en o f we di e willen. Het laat te
punt sta at hi erbij ce ntraa l. De· kundi g he id inhuren i
oo rlo pig o ngewenst. Echter bij rage n ove r de ni e uwe
structuur an een te vorm en o rga ni ati e zou dat po itief
werken. Een organi sati e waa rin zoveelmoge lijk !eden
z ich thui s voelen.
- B es lote ~1 wordt dat de vij f voorzi tter va n de aa nges loten
o rga n1 at1 es met de werkgroep om de tafcl gaa n zitten,
met op de agenda het punt Willen we een f usie?
Verzoek S BI om lid te worden van d e Bedrijfsraad
- Dit verzoe k i afgeweze n o md at de SBI ail een de
belange n beharti gd va n de bedrijfsmatige imkers. De vij f
organi sati es beharti gen de belange n van aile bij haa r
aa nges loten !eden.
Vo01·stellen Landelijke ove rl ego r gaa n Drac htp"Ia nten
- D e opmerkingen m.b.t. de voo r tellen worden door dhr.
P. van Schaik doo rgegeven aa n h t lande lijk overleg.
- Het sa men tellen va n een pro fe sionele info rmatie gids
' Drac htve rbetering' is akkoo rd . Hi ervoo r is ee n bedraobeschikbaa r ges teld va n f2 .000,- o nder voorwaa rde da~ in
de map nieuwe 111ogelij kheden worden aa ngegeven voor
d rachtverbetering.
Rondvt·aag
- dhr. F. 1-l ees en vraagt aa ndacht voor we n elijkheid een
cursus Ho ningkeurm eester te o rga nise ren.
- De vraag is meteen bea ntwoord n.a.v. de ragen va n de
dhr. 1. Beekman 0111 voom verkend op de no rme n
ho ningkeuren ook de nor111e n van mede, koek en wa aan
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te pakken . Een teru gkomd ag voo r de honin gkeurmeesters
te orga niseren en een cu rsus honingkeurmees ter. De !eden
Bedrijfs raa d gaan akkoord mits eerst de kostcn wo rden
voorgelegd voo rd at uitgav n gedaan wo rden.
- Besloten is om. na ove rl eg met dhr. A. de R uijter. een
verzoe k in te dienen voo r ontheffing va n het verbod op
mierenzuur. Dit n. a.v. de op merki ng van dhr. C. Smeckens
dat mierenzuur in Neclerlm1d niet is toege laten.
- dhr. C. Smeekens wij st er op dat Limbu rgse imkers in
aanva ring zijn gekomen met ee n professionee l bedrijf dat
o.a. wespennesten opruimt.
- dhr. G. Van Westhreenen meldt dat imke rs uit 0 erijssel
erin geslaagd z ij n hun spuitschade opge nomen te krijgen
in de strafrechtelijke procedure en f250,- per vo lk
uitbetaa ld krijgen.
floor informa rie met betrekking tot deze vergadering kunt
u contact opnemen met lief secretariaa/ van de
Bedrijfsraad, Spoor/am1 350. postbus 91.
MA
Tilburg 013-5836350.

ee n en ander veranderd i .
We z ij n overgcgaan van de korf naar het magazijn
imkeren, het slingeren van de hon ing is a lgemeen in
gebrui k genomen. He t aa nta l imkers is drastisch
afgenom en, een en ander tengevolge van de oprukke nde
woni ngbouw en industriegebieden, minder dra ht enz. De
koo lzaadvelden zijn geko men en weer verdwenen.
Heideve lden z ijn aan het vergrassen. Dive rse bijenziekten
teken de ko p op en ga zo maar door. Wat de imkerij
betreft staa n we er mi nder goed voor dan bij het begin van
deze eeuw. Het za l in de vo lgende eeuw wei niet beter
worden. Het za l heel wat energie kosten om het getij re
keren.
• Notulen bestuursvergaderin g 3-11-99
Geen op/aanmerkingen op de notulen, deze zijn onder een
woo rd va n dank aan de same nsteller ondertekend.
• Ingekomen stukke u
- Uitreiken van decoraties in St. M ichiels-Gestel 3-1 1-99
door de voorz itter.
- Uitreiken van certificaten aan eurs iste n, te Bakel 8-1199. die de begi1merscurs us bijenh ouden hebben gevolgd.
- De bondsverzekeringen zijn met de vertegenwoordigers
van Interpol is en Rabobank besproken. Wa t de ffi,50
verzekeri ng per bijenvo lk betreft, deze za l in eigen beheer
door de drie zuide lijke bonden worden voortgezet. Een en
ander wordt binnenko rt in de Federatievergadering
besproken. Waarna u richtlijnen krijgt hoe te handelen bij
betaling van de premie en bij schade.
-Me lding van diefstal van bijenvolken. Blijft een treurige
zaak.
• Evalu atie van de Nationale honingkeuring 12-ll- 99
te Hilvarenbeek
-De inname van de honing is goed, wei !etten op juiste
gegevens inzender.
- Het ' groene' boekje beboeft nog enkele aanpassingen.
- Er moet altijd een keurmeester bij de inname aanwezig
zij n.
- Het keuren van de honing is goed verlopen. De
comp limenten voor de keurmeesters.
-De hon ingtentoonste ll ing was, ondanks de grote hitte in
de tent, een succes.
- Voor de keuringsnormen mede, koek en was wordt een
programma opgesteld. Een en ander in overleg en
toestemming van de !eden Bedrijfsraad. Idem met
betrekking tot de terugkomdag van de keurmeesters en
bet opzetten van een cursus honingkeurmeester.
- De Nationale honingkeuring, en de opendag op de
Ambrosiushoeve mag geslaagd genoemd worden.
• Eva lua tie studiedag 13-11 -99
-Vee! waardering door de buitenwacht voor bet gebodene
op deze dag.
- Is m.b.t. het a8lltal bezoekers (A250) bet plafond
bereikt?*
-Verhagen van de toegangsprijs? Gelet op bet
overschrijden van bet budget.*
- Het financieel overzicht, opgesteld door de secretaris, is
be proken.*
De met * gemerkte punten worden in de studiedag
commissie verder besproken.
• Th in idee 2000 te '-Hertogenbosch
-De tentoonste ll ingscommissie (zijn allen
hoofdbestuursleden) zal verder overleggen met de

-ooo
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LLTB-vakature redactie Bijen
De h er Martin Schyn heeft te kennen gegeven zijn
functie a l redac tielid name ns de imkersbond van de
LLTB te w il len beeindigen. Het hoofdbestuur van de
imkersbo nd an de LLTB is op zoek naa r een nieuw
redactieli d. Gegad igden voor deze func tie wo rden
verzocht zich te melden bij bet secretariaat van de
imkersbo nd va n de LLTB, Postbus 960. 6040 AZ
Roermo nd, 0475-38 1777 (bereikbaar op woensdagen
va n 12.30-16.30 uur).

ZL
Van de bestuurstafel
J. Beekm an

Het bondsbestuur vergaderde op 15 december 1999 te
Ti lburg ; de volgende onderwerpen zijn aan de orde
geweest:
In de opening van de ve rgadering memoreerde de
voorzitter dat di t de laatste vergadering van dit jaar en van
deze eeuw is. Een eeuw waar ook in de bijenhouderij bet
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conunis ie studiedag 13-l-2000 te Boxtel. Aan de orde
za l komen, gelct op de kosten, of we nog wei twee
kramen, is een dubbe le stand, zullen aanhouden. Bij
welke leve rancier gaa n we de bijenproducten betrekken ,
nude honingze merij niet mee r in beeld is. Wie regelt de
aa n.kleding en de bezetting van de stand?
• Toewerken naa r een bij enh ou derso r gan isa tie
- Op 12-1-2000 za l ee n vergadering plaat vinden waarbij
de commissie Bedrijfsraad 2000 en de voorz itters va n de
vijf bijenhoudersorganisati es aanwezig zullen zijn. De
centrale vraag: 'v illen wij we i een fusie' en zo ja, hoe
pakken we dit dan verder aan? Wat is de marsro ute?
- De federat ie-constructie tussen de drie zuid elijke bonden
is voorlop ig sluimerend. Wei is een verdere samenwerkin g
aan de orde. Een fonds is opgericht om de kosten, die
ontstaan uit deze sa menwe rking, te betalen.
- Ee n brief di e verstuurd is a an de redactie van 'Bijen · en
een kopie aa n vier andere bijenhoudersorganisati es wordt
door de ecretaris beantwoord met een kort brietje
namens het bondsbestuu r. De inhoud va n de brief di e wij
ontvingen g ing a ile fatsoen te buiten .
• Bibliotheek va n de Bo nd
- Afgesproken is om de, in de bibliotheek en in het
archief, aa nwezige buitenlandse imkerstijdschriften, di e
nergens meer voor ge bruikt wo rden, op te ruimen. Idem
de overtolli ge Nederland talige. Het archi e f zal ook
ge creend worden en aile ni et meer terzake en dubbe le
correspondentie wordt opgeruimd . Een werkdag voor het
bestuur. !:-le t doe l is om het aantal stellingen wat in
ge bruik is te venninderen.
• J a arverslag 1999
- Zoa ls voo rgaa11de jaren worden de take n om het
jaarve rslag te schrij ven verdee ld onder de best:uurs leden.
Diegene die Ieiding geeft aan ee n commiss ie o f aa n ee n
bepaa lde bondsactiviteit moet zijn aandeel leveren voor
het jaarverslag.
• H et ni euwe j aa r· 2000
amen het Bondsbe tuur wensen wij u en uw gezin een
goed 2000 met ee n goede gezondheid en een uitsteke nd
bijenjaar.
Voo r inform atie over het bovenstaande kunt u contact
opnemen m t het secretariaa t 0 13-5836350 (zie het
ve ren igi ngsboek) ofkijk achter in 'B ijen ' .

VBBN
(W ICC), Lawickse Allee 11 te Wage ni nge n, aanvang
10.00 uur, einde 12.30 uu r. Ya naf 09.30 uur ontva ngs t
met ko ffi e.
Agenda
I Opening door de Algemeen Voo rzitter
2 Notu len AV 27 maa rt 1999
(zie ook Bijcn 8(5) : 152-154 en 8(6): 186- 187 (1999)
3 Medede lingen en ingekomen tukken
4 Onderscheidingen
5 Beleidsplan VBBN 2000; toegezonden aan de
sec retarissen va n de subver nig inge n en de groepen
6 Financiele jaarstukken 1998/ 1999; (uitvoerige tukken
toegezonden aan de secretarissen van de
subverenigingen en de g roepen)
• vr:~ge n over de fi nanciele stukken di enen uiterl ijk 14
dagen voo r de vergadering sc hriftelijk te worden
ingediend
7 Commissie Nazien Boeken
• verslag van de Commi ssie (toegezonden aan de
secreta risse n van de subverenig ingen en de groepen).
8 Beg roting 1999/2000 en meetjarenra ming VBBN
• mondeling toege licht door de penningmeester
• opmerkingen over de begroting di enen uiterlijk 14
dage n voor de vergadering schriftelijk te word en
ingedi end
9 Verkiezi ng Hoofdbestuur
• aftredend is dhr. G. va n Westhreenen .
Momentee l is e r gee n kandidaat opvo lger. We hopen
voo r de vergadering alsnog een geschikte kandidaat te
kunnen voo rstell en om in de vacature te voorzien.
I 0 Het maa ndb lad Bijen
• mondeling toege licht door de hoofdredactem
11.30-12.00 uur: Kojjiepau::.e
II lndexering contributi e
12 Rondvraag
• Bij voo rkeur vragen sc hr iftelijk indienen tUdens de
pauze, zodat de v,-agen gegroepeerd kllllllen worden
beantwoord.
13 Slu iting om I 2.30 uur.
1Vliddagp rogram ma
Vanaf 13.00 uur word t u de mogelijkheid geboden de
lunch met koffie/thee te nuttigen in het Bij enhui te
Wageningen. Ee n gra tis lun chpakket kunt u reserveren
via telefoo n 03 17-422422, fax 03 17-424 180 of E-mail:
bijenhuis tip.nl.
1 a de lunch wordt va naf 14.00 uur de Konin ginnenteeltd ag gehoude n, eve nee ns in het WI CC. Sprekers o.a . Job
van Praagh (selecti e) en Elbarte Kamp (voederlcra n onderzoek 1999). In het vo lge nd e nummer van Bijen
vo lgt het vol ledi ge programma.

Hoe komt u bij het Congrescentrum WJCC/IAC?

ALV VBBN 25 maart
De Algemene Led enver·gader·ing wordt ge ho uden o p
zate rd ag 25 m aa r·t 2000 in het Congresgebouw va n het
Wagenin ge n ln te rn a tio naal Congr·es Cent r·u m

adres: Lawickse Allee 11 te Wa geningen
Openbaar vervoer:
- Yanaf tation Arnh em: Midnet bus SO, 80 en 8 1 (resp.
ri chtin g Utrecht, Amersfoort en Utrecht)
- Yanafstation E de/Wageningen: Midnet bus 83 en 84
- Ya naf station R.henen: Mid net bus 50. 80 en 8 1 (ri chting
Arnhem)
Yoor aile bussen geldt: halte WICC/IAC
De treintaxi brengt u vanaf station Ede/Wageninge n tot
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voor de deur van het Cong rescenirum .
fl,fel de auto:

-Via N225 va naf R henen/B reda (A 15). I e kru ispunt met
verkeers lichten (l inks Kortenoordall ee, rechts
Costerweg, rechtdoor Lawickse Allee), rec ht oversteken
en direct de ventweg aan uw rechte rhand nemen, na 200
m parkeerruimte lAC aan uw rec hterhand.
- Als u het terrein va n het Bijenhu is verlaat gaat u
rechtsaf, bij de verkeers lichten rechtdoor
(Nijenoo rda llee). Deze weg vo lgen tot tweede
ve rkeers licht (u rijdt tegen het Agrobusi nesspa rk aan),
linksaf de Kortenoordallee op, doorrijden tot het tweede
verkeerslicht (rechtsaf is richting Rhenen). U slaa t hier
lin ksaf richting Centrum, metee n de venrweg aan uw
rec hterhand inrijden, na 200 m parkeerruim te lAC.
- Va naf Ede (A 12) richti ng Wageni nge n rij den, op het
kruispunt (verkee rslic hten) met de Nijenoordallee (links
Restaurant 'Het Gesprek') rechtsaf slaan. Zie verdere
aanwijzingen hierbove n vanaf 'N ijenoordallee'.
60 - Va naf Arnh env ij megen : bij het vie rde vc rkeersl icht
( Forddea ler Va n der Ko lk) lin ksaf richting centrum en
meteen wee r rechts.
a) op het parkeerterrein rechts meteen parkeren, vo lg het
voerpad over de grac ht naa r het WICC/ IAC;
b) voo rbij chouwburg Junushoff (links Postkantoor)
rechtsaf. ei nde weg weer rechts, na ca. I 00 m rechts
pa rkeerruimte \VICC/JAC.

Uit de PC van de voorzitter
'Ditmaa l sc hrijf ik a is voorzitter van de Bedrijfsraad'
Dick Vmulerink
Toch we! aangenaam zo'n periode rond de jaarwisseling
waa rin eigenlijk niet ve rwacht wordt dat je se rieus bezig
bent met het normale werk. Even de plichte n opzij. Maar
nu is het weer tijd om de draad weer op te pakken.
• Tk wi l u iets vertellen over de Rijksdienst voor de
keuring van Vee en Vlees (RVV) en over de bestrijding
van Amerikaans vui lbroed (AVB). fk heber a! iets over
geschreven in vage bewoordin gen, verwacht daarom ook
nu niet het naadje van de bijenkap, want ook voo r ons is
nog weinig duide lijk. Toen wij bij bet ministerie voor
Landbouw, atuur & Visse rij (LNV) een gesprek hadden
aangevraagd namens de Bedrijfsraad, kregen wij te horen
dat er een discussie gaande is op het min isterie over de
wijze van bestrijding van VB. Dit heeft natuurlijk vee! te
maken met de reorganisaties waarover ik al eerder
sc hreef. Kostenbeheersi ng, decentral isatie, marktwerking
en sectorverantwoordelijkhe id zijn daarin uiteraard ook
weer kernbegrippen. Bij het mini terie heerst het gevoel
dat net a! andere sectoren ook de bijenhouderij een
grotere verantwoordelijkheid op zich moet nemen.
Verantwoordelijkheid voor een betere registratie van
imkers, meer inzet voor preventie en medefinanciering
van de kosten voor stamping-out. Wie zijn fantasie in bet
vorige mi llennium niet helemaal had onderdrukt, voelde
iets dergelijks al aankomen. Ook wij zagen die bui
hangen en hebben daa rom a! vaak gehamerd op een
betere informatieverstrekking vanuit de verenigingen als
er ergens ge creend moest worden. En daarom ook
gewaarschuwd om de aanbevo len regels voor hygiene en
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tegen verspreid ing beter in acht te nemen. En wij wisten
dat de pot waarui t de vergoeding bij ruiming wordt
gefi nan ierd niet door ons wordt gevuld maar deels door
rundvee- en varkenshoude rij. Dat die lieden een keer
zouden gaan protesteren, was ook te verwachten. Dus
moet je ook niet zeggen dat de wensen geheel onredelijk
zijn.
Maar natuurlijk, redelijk behoeft niet leuk te zijn. En over
de mare van redelijkheid kunje van mening verschi llen en
vervo lgens over omvang en tempo. En daarover bestaal
nog geen ind icatie.
LNV heeft ons verzocht ons uit te spreken over drie
zaken.
-Ten eer te een standpu nt te formuleren over zin en
mogelijkheid van registratie en daarvoor heeft de
werkgroep AVB een advies gegeven en daarin sterk
benadrukt dat het probleem van de ongeorganiseerde
imkers door ons moeilijk kan worden opgelost.
- Verder heeft men ons geadviseerd een erzock in te
dienen om weer in aanmerking te komcn voor een
gedeeltelijke ve rgoeding van het voerderkransonderzoek
maar nu als preventiem iddel. Ook dat heeft de werkgroep
gedaan.
- Als derde heeft de Bedrij fsraad aan LNV meegedeeld
dat wij bere id zijn de gesprekken over een beleidswijziging te voeren maar dat daarvoor o.a. nodig is openheid
van zaken over de kostenberekeni ng in het verleden, zodat
wij de financie le gevolgen goed ku nne n inschatten.
Wij hebben ons aan deze afspraken gehouden door deze
reacties aan het ministerie te geven en wij wachten nu op
een uitnodiging van LNV voor een eerste gesprek.
lk weet het. u hebt al!erlei argumenten klaarliggen
waarom dit de verkeerde kant opgaat, a! was het maar het
verschil van vere nigingsstructuur ten opzichte van verplicht lidmaatschap in andere sectoren. !k kan va t nog
we! een aantal argumenten toevo gen aan mijn eerste
opwellingen, we! vastgelegd in de PC maar wijselijk niet
verzonden. maar het biedt we! stof om de goede
argumentatie op te bouwen. lk heb ook fantasieen gelezen
met berekeningen, zoals ik ze ook maakte maar later heb
gerelativeerd. Dit heeft ook weinig zin; wij moeten
afwachten en doen dat ook rusrig tot wij concretere
informatie ontvangen. Emotionele reacties helpen wei om
stoom af te blazen maar passen niet de onderhandelingen.
En nog iets: mijn schoonzusje betaalt voor haar ene kat
honderd gulden per jaar aan veearts en medic ijnen.
Bijengezondheidszorg kan ook niet gratis.
Om dit onderwerp af te sluiten , moet ik u tot mijn spijt
meedelen dat de heer Henk van Schuppen in het kader
van de reorganisatie een andere functie heeft gekregen.
Een functie waarover hij erg content is . Wij wensen hem
daarmee geluk. Wij zijn niet content met zijn vertrek uit
de bijenhouderij, want hij was goed in de materie
ingevoerd en hij was ons zeer toegenegen. Een woord van
dank voor wat hij voor ons deed, is zeer op zijn plaats.

Nieuwe dia-serie VBBN
Het secretariaat van de VBBN heeft sinds kort een nieuwe
dia-serie in de uitleen. De dia-serie heet 'Koninginn en-

VBBN
tee It, ook m et het do ppenp r·oject' en bestaat uit I 00
dias.
Onderwerpen zijn o.a.: teelt van aangenomen doppen,
pleegvolk in gebruik neme n. bevruchting en so01ten
tee ltsystemen.
De dia-serie kan door VBBN- Ieden gratis geleend
worden. Aan niet-VBBN- leden wordt een kleine
vergoed ing in reken ing gebracht. De portokosten zijn
voo r rekening van de aanvrager.
U kunt de dia- erie telefo nisch reserveren: 03 17-422422.
per fax 03 17-424 180 of via E-mail: bijenb uis@ti p.nl,
t.a.v. Marga anters.

lnbinden maandblad Bijen
U leest op dit moment het tweede numme r va n ' Bijen,
Maandblad voor imkers' van het jaar 2000.
Een manier van uw complete jaargangen moo i te
houden is om deze te Iaten inbinden.
De VBB biedt name lijk ail e lezers, evena ls vorig jaar,
de moge lijkheid om jaargangen van het maa ndb lad
Bijen in te Iate n binden.
De ingebonden jaargangen krijgen een donkergroene
harde kaft met go udkJemige opdruk op de rug.
U heeft de mogelijkheid om per j aa rgang in te Iaten
binden (f27,50) ofpertweejaargangen (f32,50).

Wi lt u ervoor zorgen dat uw jaargang(en) v66r I maart
2000 door ons ontvangen is (zijn), u kunt deze sturen
aan:
Secretaria at VBB N, t.a .v. Marga Ca nters, Grintweg
273, 6704 AP Wageningen, afgeven mag natuurlijk
ook.

FAMILIEBERICHTEN
Op 14 december 1999 overleed o p 77-jari ge lee ft ij d tach nag
vrij plotseling ons gewaardeerd lid en collega-imker

MA RT IE

1

CORNELISSE .

Meer dan 50 j aar was zijn ho bby het ho uden va n bij en.
In december 1998 werd hem nag de legpenning uitgereikt
va nwege zijn 60-jarig lidmaat chap. Hct laatste jaar ging het
met zij n gczondheid steeds slechtcr en kon hij niet meer
genieten van z ijn lie 01ebberij.
Wij wensen zijn vro uw Anni e. ki ndcren, kle in- en
ac hterkleink ind heel vee! sterkte met het verlies van haar
man , vader. opa en o ud-opa.
Wij zullen hem blijven herinncren a l een goed en e rva rcn
imke r.
Bestuur en !eden
Z LTO bijenhoudersvereniging St. Ambrosi us, Boeke! e.O.

KALENDER
22 februari Heerlen
De LLTB bijenvereniging heerlen houdt haar maandelijkse
studiebijeenkomst (lmkerstammtisch) van 20.00-22.00 uur
in de Biologische School, Heldenvierlaan 12. Onderwerpen : eerste inzichten over uitwintering en vooru itblik
nieuw bijenjaar 2000. In!. : L.J . Leersen, 045-5441884
25 februari Ruinen
VBBN subvereniging Ruinen organiseert een lezing over
'oude en nieuwe bijenwoningen en nieuwe
ontwikkelingen in de imkerij' door B. Pranger. Aanvang
20.00 uur in Hotel 'Kuik', Brink 15 (naast de kerk). lnl.: J .
Mansier, 0522-472152 of J. Tissing, 0522-472565.
25 februari Bunnik
Lezing met dia 's over 'Dracht en -verbetering' door Frans
Janssen . Organisatie VBBN subvereniging Bunnik-Houten .
aanvang 20.00 uur in 'De Regenboog ', Burg van de
Wijerstraat 26 (achter de R.K. kerk).
In!. : H. van Dam, 0343-561598.
29 feb ruari Middel beers
Lezing door Bert Opsteeg : 'Aalstermethode, kalkbroed,
ventilatie', aanvang 20.00 uur in 'De Zwaan', Frank Vugts,
Hoogdijk 32. lnl.: N. van Gils, 013-5142436.
4 maa rt Ruinen
Noordelijke verzamelaarsbeurs, ge legenheid tot tonen en
ruilen van aile zaken die met bijenteelt te maken hebben .
Aanvang 13.30 uur in Hotel 'Kuik', Brink 15 (naast de
kerk). ln l.: J. Mansier, 0522-472152 of
J . Tissing, 0522-472565 .
6 maa rt Doo rn
Lezing met dia's door dhr. E. Pieterse: ' Koninginnenteelt' .
Aanvang 20.00 uur in het 'Bartimeushage ' Oude
Arnhemse Bovenweg 3. Inl. : E. Pieterse, 0343-441651 .
7 maart Game ren
VBBN subvereniging Bommelerwaard e .O . organiseert
een lezing met dia's door: Frans Janssen over 'De Ambrosiushoeve'. Aanvang 20 .00 uur in Dorpshu is 'Gamorra' ,
Middelkampseweg 2. Inl. : Hans Weyman, 0418-552222.
15 maart Lonneke r
VBBN groep Overijssel-Oost organiseert een bijeenkomst
metals thema 'Honing ', o .a. lezing met dia's door Frans
Janssen . Aanvang 20.00 uur in Hotel 'Savenije',
Dorpsstraat 149. Inl. : 0524-561539.
18 maart Wageningen
Bijscholingsdag honingkeurmeesters. Zie e lders in dit
nummer.
24 ma art Beilen
Lezing over ' Bijengeneologie' door Job van Praagh .
lnl.: Mia Loonstra, 050-4094816 of E-mail:
loonstra@planet.nl

maandblad voor imkers febru ari 2000

61

