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Van de redactie
Eindelijk maart. En we zitten al op de he/ft. Over een, twee weken gaan we kijken hoe de boel d 'r echt bijstaat.
De uiteenzetting van Ko Zoet over de achilleshiel van de varroamijt (zie: Van imker tot imker) is voorlopig het
laatste wat ik over die destructor ga lezen. Tot september wil ik eigenlijk niets meer over die rotmijt horen of
zien . lk ga er ook niet meer op /etten . Dat is geen struisvogelgrootspraak, dat is berusting die gerechtvaardigd
is op grond van mijn bestrijding, eerst met Thymovar (volgens de voorschriften) en in december/januari met
tweemaal een oxaalzuurverdamping. Het moet zo maar goed zijn . In september zie ik we/ verder. Want ik heb
mij voorgenomen er weer van te gaan genieten . Van die platen broed, van die eerste bak wilgenhoning, van de
met paardenbloemen bezaaide weilanden, van die geur als je je stat binnenkomt...
Ton Thissen
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BIJENGEZONDHEID

Het ontsmetten van met AVB
besmette objecten
Peter Elshout
Vrijwel iedere imker weet dat Amerikaans vuilbroed
(AVB) een uitzonderlijke levenskracht heeft. Oat het
hier aileen de spore van AVB betreft is minder
bekend.
Het doden van de sporen van AVB is een moeilijke
klus en lang niet aile adviezen zijn eenduidig. Een
recent advies van de RW in BIJEN 13(11): 316-317
(2004) zou bijvoorbeeld verwarring kunnen wekken .

besmette larve in dit stadium ruimt is er geen gevaar
voor verdere besmetting . Wordt de larve niet geruimd
dan zal na de dood van de larve in de gesloten broedfase, de vermeerderingsvorm overgaan in de duurvorm,
de spore . Wordt de dode larve in dit stadium door de
bijen verwijderd dan komen er per afgestorven larve
tot wei 250.000.000 uiterst besmettelijke sporen vrij .

Het heeft niet zoveel effect om een houten bijenstand met heet sodawater af te wassen en vervol gens de grond te 'ontsmetten '. De sporen van AVB
worden door het hete sodawater niet vernietigd,
daarvoor is echt een kokend hete oplossing van 3
tot 5% causticsoda nodig. Let op: causticsoda is
een natronloogoplossing en dus zeer bijtend .
In dit artikel wil ik u een aantal middelen geven
waarmee u gereedschap en andere materialen
goed en betrouwbaar kunt ontsmetten.

Het is de duurvorm , de spore, die een bijna extreme
weerstand kan bieden aan de meest uiteenlopende

De veroorzaker van AVB is Paenibacillus larvae larvae,
een bacterie die twee verschijningsvormen kent: die
van het vermeerderingsstadium en de duurvorm
(spore) .
De vermeerderingsvorm leeft en plant zich voort in de
darm van de jonge bijenlarve . In deze vorm is ze net
zo kwetsbaar als de meeste andere bacterien en zal na
enkele minuten bij 70°( afsterven . Als een bijenvolk de

Bestand tegen extreme omstandigheden

bedreigingen .
Voorbeelden van overlevingskracht: In honing van
±20°( meer dan een jaar.
In zonlicht (UV-stralen) vier tot zes weken. Voor vorst
is de spore geheel ongevoelig. In de grond kan ze
dan meer dan zestig jaar overleven .

Weerstand bieden tegen de ziektekiem
Om bijenkasten en andere met vuilbroed besmette
objecten te kunnen hergebruiken moeten deze grondig
ontsmet worden. Met andere woorden , de hoeveelheid sporen moet zover verminderd worden dat
besmettingsgevaar uitgesloten wordt. Om een bijenlarve ziek te maken moet deze afhankelijk van zijn
leeftijd een zekere hoeveelheid sporen binnen krijgen.
Zo zal een larve van enkele uren oud al bij tien sporen
ziek worden en sterven , een larve van een dag oud bij
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BIJENGEZONDHEID
In droge hitte

Temperatuur.

Tijd nodig om de
sporen te doden

100

8 uur

160

2 uur

230

20 min.

In vochtige hitte

Temperatuur.

Tijd nodig om de
sporen te doden

121

20 min.

In paraffine

160

10 min.

Tijd die onde r verschillende omstandigheden nodig is om de sporen te doden .

vijftig sporen , een larve van twee dagen oud bij 10.000
sporen en een larve van 4 a5 dagen oud bij 10.000.000
sporen. lnvloeden van erfelijke resistentie en de
kwaliteit van het gevoerde voedersap bepalen mede
bij welke infectiedruk de larven ziek zullen worden.

Sporen in houten kasten onbereikbaar
De weerstand die een vuilbroedspore heeft tegen
diverse desinfectiemiddelen is bewonderenswaardig.
68 De gebruikelijke chemische desinfecterende middelen
-

worden vooral in de zuivelindustrie gebruikt. Zolang
de spore van een bacterie zich in een waterige oplossing bevindt, is de ontsmetting eenvoudig. In geval van
houten bijenkasten is de ontsmetting vee! gecompliceerder. De ontsmetting gaat met de gebruikelijke
methoden, zoals in kokend hete causticsoda oplossing,
niet verder dan de oppervlakte. De sporen direct
onder dit oppervlak zijn vee! moeilijker af te dod en.
Hiervoor zouden de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zo'n honderdmaal meer geconcentreerd
moeten zijn . De kosten die hiermee gepaard gaan zijn
z6 extreem dat ze de nieuwprijs van de ontsmette
objecten ver te boven gaan .
Onderzoek heeft aangetoond dat ook het afvlammen
van houten kasten, tot het hout bruin verkleurt, niet
afdoende is . Ook deze methode overleven de vuilbroedsporen . Door het ademen van het hout - vocht
opnemen en afgeven - komen de overigens immobile
sporen in het hout terecht onder het af te branden
oppervlak. Op deze manieren blijven zij een potentiele
bedreiging voor het bijenvolk vormen . Om een indruk
te krijgen onder welke omstandigheden vuilbroed
sporen wei volledig, zowel op als onder het oppervlak
van een besmet stuk hout afsterven, zijn hier een paar
voorbeelden .
Een volledige opperv/akte-ontsmetting van een houten
bijenkast duurt in een kokend hete 3 a 5% causticsodaoplossing 3 5 min. Het ontsmetten van warmtegevoelige objecten als plastic raten en voerbakken is aileen
in koude 3 5% causticsoda-oplossingen mogelijk,
maar dan zullen deze minstens tien tot twaalf uur in
deze oplossing moeten verblijven. Men kan deze tijd
verkorten tot ± 30 minuten door een oplossing te
nemen van 8% en de temperatuur te verhogen tot
37"C.

a

a
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Alternatieve disinfectie methoden
Sporen van AVB zijn d .m.v. gammastralen snel en
volledig af te doden. Deze methode wordt in
Australie toegepast maar vraagt een uiterst kostbare
investering en is daarom voor onze kleinschalige
imkerij niet uitvoerbaar.
Het desinfectie middel Dismozon®pur, een
'magnesiummonoperoxyphtathexahydraat ' (MMPP)
geeft al in korte tijd een zeer snelle afdoding van
vuilbroedsporen . Helaas kan dit ontsmettingsmiddel
niet als verhitte oplossing gebruikt worden en is
daarom aileen geschikt om oppervlaktes te
behandelen. Een 1% koude oplossing van deze stof
doodt in weinige minuten aile aan de oppervlakte
aanwezige sporen. Het product is gebruiksvriendelijk,
de werkzame stof is in oplossing snel afbreekbaar, het
is in granulaatvorm lang houdbaar en heeft niet de
gevaren van de hete causticsoda oplossing, maar het
is helaas zeer prijzig.

Conclusie
Een volledige afdoding van vuilbroedsporen op en in
hout is door de structuur van hout met eenvoudige
middelen niet mogelijk. Men zal met deter
beschikking staande middelen genoegen moeten
nemen met een oppervlakte desinfectie. Voor een zo
optimaal mogelijk resultaat is aileen een kokende 3 a
5% causticsoda oplossing voor houten en kunststof
bijenkasten en andere houten onderdelen uitvoerbaar.
Van groot belang is dat aile propol is- en wasresten
v66r het desinfecteren verwijderd worden . Aileen dan
is een acceptabele oppervlakte ontsmetting effectief.
Ook al is het zelfhelende vermogen van een bijenvolk
in optimale omstandigheden groat, er is altijd wei een
moment dat de infectiedruk vanuit het hout te groat
kan worden en het volk ziek wordt. De beste
desinfectie van met AVB besmette houten bijenkasten
en raampjes is dan ook de brandstapel.

Geraadpleegde literatuur
Deutsches Bien en Journal 7/99
BienenWelt januari 2003
het Vlaams onderzoek, gepubliceerd in het blad van de
Kon. V.I.B . 2001 (1 0).

'The Killer Bee Guy'
In het oude mijnstadje Bisbee in Arizona woont een
imker/winkelier R.Booth , die vanwege voortvarend
ondernemerschap de gouden 'marketing medaille '
heeft ontvangen. Een van zijn baantjes was het opruimen van overlast gevende wilde volken van de
geafrikaniseerde honingbij. de zg . 'killerbee' . Dat
leverde hem jaarlijks heel wat (raat)honing op, die hij
op straat rondventte aan toeristen . ledereen mocht
eerst proeven, 'niet met van die kleine tandenstokerhoutjes, maar met flinke toastjes'. Door het verkoopsucces aangemoedigd breidde hij zijn handel uit met
eigengemaakte producten zoals mede, mierikswortelhoningsaus, honingboter en diverse honingmosterds.
Booth had twee bijenstanden , een met Europese
bijen en een met de agressievere maar goed honing
producerende geafricaniseerde bijen. Zijn Europese
bijenstand kwakkelde en gaf hem steeds nieuwe
tegenslag : of de bijen waren dood door mijten, of zijn
honing was door beren gestolen, of zijn Europese
bijen waren geafricaniseerd. Daarom wijdde Booth
zich tenslotte aileen aan zijn fellere bijen . Voor al zijn
honingproducten gebruikte hij vervolgens een uitdagende en gepatenteerde merknaam : 'Killer Bee'.
Op zijn etiketten pronkt nu een flink gespierde,
mannelijk uitziende batman -achtige karikatuurbij.
Over smaak valt te twisten, maar de verkoop schiet
sindsdien omhoog.
American Bee Journal, September 2005.

Minder insecticide, meer honing
Goed nieuws voor de Franse bijen; in 'Le Monde' van

9 oktober jl. staat vermeld dat de bijenvolken voor
het eerst in tien jaar versterkt in plaats van verzwakt
van de zonnebloemoogst terug zijn gekomen. Dit
komt omdat sinds een jaar het gebruik van fipronil en
imidacloprid bij de teelt van zonnebloemen en ma'is is
verboden. 'De oogst is in verscheidene regia's sterk
verbeterd' zegt Henri Clement, voorzitter van de
grootste Franse imkervereniging. 'Toch is al het leed
nog niet geleden , omdat in sommige probleem gebieden het gif door lang en overvloedig gebruik
nog persistent in de bodem zit, o.a. langs de Loire en
in de Vendee' .
Bayer en BASF blijven hun betrokkenheid bij de bijensterfte ontkennen; de komende maanden zal de EU
zich ook uitspreken over genoemde middelen.
In Die Biene van juni 2005 wordt gemeld dat ook
Duitsland de bijensterfte onderzoekt: het ministerie,
de landbouw- en imkerverenigingen, bijenteelt-

buiten.
sn1ppers
berichten uit de buitenlandse bijenbladen

instituten en chemische industrie sloten een
gezamenlijk protocol af voor een onderzoek van
€450.000,- per jaar.
Vlaamse lmkerbond, december 2005.

Streakende scheervluchten in de zwerm
In de NRC van 28 januari jl. beschrijft Frans van der
Helm het volgende interessante onderzoek over de
vraag, hoe verkenners in een bijenzwerm de weg naar
een nieuwe geschikte nestplek wijzen: met lokkende
geurferomonen voorin de zwerm, en/of met visueel
vertoon van razendsnel en lijnrecht dwars door de
zwerm vliegen, in de richting van de nieuwe nestplek,
ook wei streaken genaamd (kent u dat woord nog van
de jaren '70: het plotselinge blootrennen?) .
Gedragsbiologen van de Cornell University (V.S.)
zeggen de kwestie nu opgelost te hebben: de bijen in
de zwerm volgen de nadrukkelijke richtingpijlen van
de streakende verkenners, z6nder extra
geurinformatie.
De onderzoekers zetten een experiment op waarbij
aileen de verkenners die voor een bepaalde
nestplaats adverteerden, hun werk mochten doen.
Andere adverteerders voor andere nestplaatsen
werden weggenomen , dit om het vliegtraject
voorspelbaar te maken . Bij fotografische
trajectanalyse konden de streakers inderdaad in de
zwerm herkend worden . Bij vergelijkingsvolken werd
de Nasonov-geurklier afgestopt, maar deze volken
wisten toch perfect de nieuwe nestplaats te vinden .
Eenmaal op de nieuwe nestplaats aangekomen
spelen de geurstoffen toch een onmisbare rol, onder
andere om de nieuwe nestplaats te bevestigen. Hoe
dat dan verliep met de gemanipuleerde volken
melden de onderzoekers niet.
Animal Behaviour, januari 2006.
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Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris)
Met zijn bloeiperiode in maart en april is het Wildemanskruid een van de vroege bijenplanten . Als het in
die tijd warm genoeg is, valt er vee/ nectar en stuifmeel
op de bloemen te halen.

Niet meer inheems

70
-

Wildemanskruid behoort tot de grate Ranonkelfamilie
(Ranunculaceae). Pulsatilla is een van de 50 geslachten
van de familie . Het telt 25-30 soorten die grotendeels
hun natuurlijke groeiplaatsen in Centraal- en Oost-Azie
hebben liggen. In West-Europa komen 6-7 soorten
voor. Tot halverwege in de vorige eeuw was het
Wildemanskruid in ons land nog inheems en groeide
hoofdzakelijk langs de Oude en Gelderse IJssel. Nu
vinden we de plant aileen nog maar in cultuur als sierplant in de tuinen.

Veel stuifmeel
De plant heeft een penwortel met vertakte wortelstokken . Bladeren zijn er in twee soorten : wortelbladen en
stengelbladen . De wortelbladen hebben een lange
steel en staan in een rozet. De bladschijf is dubbel geveerd en heeft een sterke beharing . De stengelbladen
staan bij elkaar aan het eind van de bloeistengel. Ze
zijn niet gesteeld en aan de voet met elkaar vergroeid .
Zowel de bloeistengel, meestal een per plant, als de
stengelbladen zijn ook weer voorzien van een dichte
beharing. In het prille knopstadium van de bloem omsluiten de stengelbladen de bloemknop. Een bloemkelk
en een bloemkroon zijn niet duidelijk van elkaar te
onderscheiden. Een bloem heeft twee kransen van

drie bloemdekbladen, donkerviolet en aan de buitenzijde zacht behaard. Rand een groat aantal dicht
opeen staande stampers ligt een brede krans met
vele meeldraden . Een bloem kan wei 300 .000 stuifmeelkorrels produceren . De bloemen zijn proterogyn ,
dat wil zeggen dat de stempels rijp zijn voordat het
stuifmeel in een bloem ter beschikking komt. Een
ontwikkeling waardoor zelfbestuiving zo vee/ mogelijk
wordt tegengegaan . Dat gebeurt ook door de stand
van de meeldraden ten opzichte van de stampers,
want tijdens de bloei buigen ze naar buiten . Zeals bij
vee/ andere lentebloemen komt het stuifmeel in de
voormiddag vrij . De helmhokjes van de meeldraden
die tegen de stampers liggen en die langs de buitenzijde van de meeldradenkrans gaan het laatst open .
Een mooie ontwikkeling want als bestuiving uitbl ijft,
buigen de lange stijlen om en bestaat er alsnog een
kans op vruchtzetting door zelfbestuiving .

Nectarien
In de literatuur komen we vaak de vermelding tegen
dat Pulsatilla geen nectar geeft. Een deel van de
soorten Ievert inderdaad geen nectar. Het Wildemanskruid doet dat echter wei en dan op een bijzondere
plaats. Langs de buitenzijde van de meeldradenkrans
staan korte steeltjes met een ronde kop. Het lijken
net korte meeldraden en ze worden daarom ook wei
staminodien genoemd . Daarop liggen de nectarien ,
zowel op de kop alsop het steeltje. Een nectar
peurende bij loopt rand langs de buitenzijde van de
meeldradenkrans. De bij op de foto hield zich tijdens
de fotosessie niet aan de regel van bloemvastheid : ze
wisselde het stuifmeelverzamelen op Blauwe druifjes
af met een bezoek aan het Wildemanskruid om nectar
te puren .

Vermeerdering
Wildemanskruid vermeerdert zich door de vorming van
zaad . De vrucht is een dopvrucht, waaraan de lange
behaarde stijl blijft zitten. Die Ievert een bijdrage aan
de verspreiding door de wind. Eenmaal op de grand
gelegen gaat de verdroogde stijl zich onder invloed
van vocht en droogte krommen en strekken en boort,
als de gelegenheid zich voordoet, de vrucht in de
grand. Voor het geval dat de penwortel afsterft,
vormen zich eventueel nieuwe planten uit de wortel stokken .
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Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris)
A bloeistengel met bladeren en bloem ; B onderzijde bloem; C blad van wortelrozet; D meeldraad; E helmknop;
F staminodie n; G stuifmeelkorrel (tricolpaat): 1 polair, 2 equatoriaal; H stamper; I dopvruchten met restant van
de stijl ; J dopvrucht.
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Heeft de varroamijt een achilleshiel?

72
-

Of we deze maand in de bijen gaan valt te bezien.
Wordt er stuifmeel verzameld na een goede reinigingsvlueht, wat zouden we ons dan druk maken. Anders
wordt het als er veel dode bijen zijn of als de volken
worden ingezet voor bestuiving . Wellieht moet er dan
verenigd worden en ga je bij gesehikt weer gelijk over
tot al het andere werk dat samenhangt met de eerste
inspectie. Dat is dan mooi meegenomen. Altijd weer
spannend hoe de volken door de winter zijn gekomen
met de varroamijt als voortdurende dreiging. Het
woord is weer gevallen , varroamijt. Haar aehilleshiel is
nog niet gevonden en de nadruk ligt nog steeds op
bestrijding met ehemisehe middelen. Missehien dat
een regiment sehorpioenen de hoop in bange dagen
wordt (zie BIJEN 14(12): 336 (2005). De toekomst zal
het leren. Over de gevolgen van de varroamijt hoeven
we elkaar niets meer te vertellen, maar wat speelt zieh
af in de gesloten broedeel. We weten dat de mijt zieh
voedt met het bloed van de zieh ontwikkelende bij,
maar daar stokt onze kennis. Voigt de mijt daarbij wellieht een bepaalde strategie? Eigenlijk is dat al weer
een te menselijke benadering want een mijt kan geen
overdaehte strategie volgen . In de lange tijd dat de
varroamijt samenleeft met de Apis cerana, de lndisehe
honingbij, is er een vorm van evenwieht tussen die twee
ontstaan. Zo hoort het ook want als gastvrouw bijenvolk sterft kom je als gast, varroamijt, ook niet ver(der).
Door de overstap van de varroamijt op onze hon ingbij
gaat de gastvrouw dood. Dat zou ook einde verhaal
varroamijt betekenen ware het niet dat we met allerlei
middelen de varroamijt (onvolledig) bestrijden en het
bijenvolk helpen te overleven. Op deze manier zal er
nooit een natuurlijk evenwieht ontstaan tussen gastvrouw en belager. Om dat doel te bereiken zouden
we met elkaar moeten afspreken niet te bestrijden,
maar dat is om praktisehe reden niet uitvoerbaar. Op
zoek naar de aehilleshiel van de varroamijt wil je zo
veel mogelijk weten van haar doen en Iaten, ook in de
geslot en b roedeel. Een dergelijk onderzoek volgen we
nu op de voet. We blijven ons verbazen.

Het onderzoek
Een groep doorziehtige kunststofeel len werd in een
raat gemonteerd. Deze raat werd in een volk met
varroamijt gehangen. Door middel van een roostertje
werd de bewegingsvrijheid van de koningin beperkt
tot dat stukj e raat. De eellen werden belegd en de
larven werd en door de werkbijen verzorgd . Zoals verwaeht stapten na aeht dagen een of meerdere varroa mijten in . Het stukje raat met doorziehtige eellen werd
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in een broedstoof gehangen met een geeontroleerde
temperatuur en voehtigheid . Met behulp van een
mieroseoop waaraan bevestigd een video- en fotoeamera kon het observeren en vastleggen van de
gebeurtenissen in de eellen een aanvang nemen.

De weg van larf tot popstadium
Na het verzegelen van de eel strekt de larf zieh en eet
het restant van de koninginnebrij. De varroamijt was
onder in de eel bij het voedsel gekropen en daarmee
besmeurd . Door het eetgedrag van de larf wordt zij
daarvan bevrijd en kruipt op de larf. De larf spint nu
een coeon tegen de eelwand . Een werkbijlarf doet
daar 33 uur over en een darrenlarf 48 uur. Tijdens het
inspinnen blijft de varroa op de larf en voorkomt op
die manier dat ze wordt opgesloten tussen de eelwand
en het spinsel. Tijdens het inspinnen van de larf voedt
de mijt zieh regelmatig . Elke voedselopname duurt
ongeveer drie minuten . Bij de mijt rijpen de eitjes
snel. Dat moet wei want voor een sueeesvolle voortplanting zijn twaalf dagen besehikbaar in de werkstereel en veertien dagen in de darreneel. Als het spinsel
is voltooid, rust de larf en strekt zieh op de rug met de
kop naar de eeldeksel. In deze fase vult de bij in
wording 213 van de eel. De varroamijt heeft nu aile
ruimte in het bovenste en voorste deel van de eel.
Waar gehakt wordt vallen spaanders, waar gegeten
wordt zijn er afvalstoffen . De mijt eoneentreert haar
ontlasting op een klein plekje nabij de anale opening
van de bij . In de gesloten eel wordt de varroamijt
minder actief, ze spaart energie en rust met de pootjes
tegen de eelwand op de ontlasting . Regelmatig daalt
ze af naar haar gastvrouw om zieh te voeden en keert
dan weer terug naar de plek met ontlasting . Een
varroamijt zal nooit bloed zuigen bij de kop of het
borststuk van de bij . Daardoor zouden de antennen,
vleugels en poten van de bij zodanig worden besehadigd dat ze niet in staat zou zijn na 21 dagen haar eel

VAN IMK E R TO T I MKER
te verlaten. Dat zou de dood betekenen van de mijten
omdat ze niet in staat zijn zelfstandig de celdeksel
door te knagen. Aileen een snelle schoonmaakploeg
jonge bijen zou hen alsnog redd en.

Het eerste ei
Zestig tot zeventig uur na het verzegelen van de eel
gaat de mijt op zoek naar een plek om haar eerste ei
af te zetten. Vanuit haar favoriete plekje met uitwerpselen loopt ze eerst in de richting van de celdeksel,
vervolgens kris kras door de eel om uiteindelijk te
stoppen in het voorste deel van de eel. Bijna altijd
wordt het ei in een van de drie hoeken aan de bovenzijde van de eel afgezet. Als het ei tevoorsch ijn komt
drukt de varroam ijt het gel ijk tegen de bovenzijde van
de eel en ondersteunt het daar 20 tot 30 minuten .
Voordat de mijt de plek van geboorte verlaat overtuigt
ze zich eerst of het ei wei goed tegen de celwand
plakt. De plaats waar het ei wordt afgezet is altijd ver
verwijderd van de bodem van de eel waar de ontlasting
wordt gedeponeerd. Eitjes en/ of ontlasting van de
varroamijt werden nooit op de bijenlarf gevonden. De
plek met ontlasting is de favoriete rustplek voor het
varroavrouwtje. Ze zal zich bijna nooit naar het voorste
deel van de eel begeven om te voorkomen dat de
ontwikkeling van de door haar afgezette eitjes wordt
verstoord. Dit is van wezenlijk belang omdat de pootjes
van de varroanimf in het ei zijn gericht naar de celwand,
zodat ze na de geboorte direct weg kan lopen. Zou het
ei worden omgekeerd dan zou de nimf niet kunnen
weglopen en sterven. (zie ook BIJEN 14(4): ... (2005).

De laatste fase van ontwikkeling
Behalve dat de positie van het varroa-ei door de
moeder kan worden verstoord zou het ook in gevaar
kunnen worden gebracht als de bij in wording het
voorpopstadium verlaat en door vervelling overgaat in
het popstadium . Tijdens dit proces worden de monddelen, antennen en paten geboren die achterwaarts
gestrekt veel ruimte vragen. Het varroa-ei bevindt zich
echter voor in de eel tegen de celwand en ondervindt
hiervan geen last. Een schitterende oplossing voor het
in stand houden van de soort. Door de bewegingen
tijdens de geboorte van de bijen pop, die ongeveer 30
minuten duren, wordt het varroawijfje veelvuldig van
haar plekje nabij de ontlasting weggedrukt, maar ze
keert zo snel mogelijk weer terug. Zodra de bijenpop
tot rust is gekomen wordt het varroawijfje actief. Ze
duwt de uiteinden van de achterste pootjes van de
bijenpop uit elkaar en vergroot daarmee de p lek voor
de ontlasting . Ontlasting van haarzelf en de nakomelingen . Daarna investeert de varroamijt veel tijd in het

inrichten van de enige plek waar voedsel uit de bijenpop kan worden gezogen . Een plek aan de onderzijde
van het achterlijf. De eerste voedse lopname door het
volwassen wijfje duurt ongeveer twee uur. De varroanimfen die uit het ei zijn geboren kunnen zelf geen
gaatje boren in de opperhuid van de bijenpop en zijn
verplicht de plek te bezoeken die door de moeder is
aangeboord . Na de maa lt ijd verzamelen ze zich weer
allemaal op en nabij de plek met ontlasting . Zijn de
mijten na een aantal vervellingen volwassen dan vindt
ook de paring op en nabij de plek met ontlasting
plaats. Omdat de varroam ijt om de dertig uur een
eitje afzet, wordt er dus met dezelfde tussenpoos nageslacht geboren . Uit het eerste ei komt een mannetje.
Deze is seksueel volwassen zod ra het eerste vrouwtje
volwassen is. Daarmee wordt voortdurend gepaard
totdat een tweede volwassen vrouwtje op de ontmoetingsplek 'de ontlasting ' verschijnt, waarna het
ritueel zich herhaalt. Dit gaat door totdat de bij de eel
verlaat. De ontwikkelingstijd van de bij bepaalt het
aantal varroa nakomelingen.

Het weer in de maand maart
Voor de periode 1971 -2000 geldt voor het midden
van het land 114 uren zonneschijn , 65 mi llimeter
neerslag en een gemiddelde maximumtemperatuur
van 9,6°C.
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Dtck van Leeuwen
De Tjiftjaf opent het jaar
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16 maart 2003, wat een prachtige dag! Vandaag heb
ik mijn eerste Tjiftjaf gehoord. Ook dit soort notities
vind ik terug in mijn bijenagenda. Voor een vogelaar
betekent die eerste
Tjiftjaf het begin van
een nieuw vogeljaar.
Dit kleine vogeltje is
namel ijk een van de
eerste za ngvogeltjes
die uit het warme
zuiden terugkeert naar
onze streken. ledereen
kent zijn zang; bewust
of onbewust. Op
sommige dagen
vliegen de bijen nu al
weer volop uit kasten
en korven en de
hommel en
wespenkoninginnen komen ook weer uit hun holletjes
te voorschijn . In januari hebben we een kikkerpoeltje
achter de bijenstal vrijgesnoeid. In het voorjaar is de
behoefte aan vocht voor de broedontwikkeling groot
en het water in deze poel is een beetje zurig, daar
houden de bijen wei van. Op de foto is het poeltje te
zien met op de achtergrond mijn bijenstal.

Zorgenkindje
Aan aile maanden weet je we/ zo ongeveer wat je
hebt, maar maart (en april ook een beetje) is een
zorgenkindje voor de imker. Voor de bijen ook?
Waarschijnlijk vee/ minder dan wij denken. Of het nu
in deze maand regent, hagelt, vriest of lekker zacht is,
de bijen bereiden zich in de warmte van hun donkere
waning onverstoord voor op de spannende tijd die
komen gaat. Daarom is de imker in mei en juni aile
grilligheid van maart weer vergeten . Dit schrijft

volken in maart nag de winterslaap uit hun facetogen
moeten wrijven. Daarbij moeten we ze niet storen.
Vandaar mijn uitgangspunt, half april is vroeg genoeg.
Later las ik in het boekje ' Bij het vlieggat' van H. Stork
dat de volken die eind
maart of begin april op
een aantal ramen
worden ingeperkt, zich
in verhouding tot hun
volkssterkte, beter
ontwikkelen dan volken
met dezelfde sterkte
die een aantal
onbezette ramen
behouden .
Broedontwikkeling
vindt namelijk vlugger
plaats naarmate de
ruimte beperkt blijft,
omdat warmte een
hoofdfactor is voor de versterking van het volk op het
goede tijdstip . Waar je kunt, moet je het volk dan ook
dicht op elkaar houden. Vooral in het voorjaar moet
het volk de toegemeten ruimte kunnen "beheersen" .
Tegenwoordig verwijder ik dan ook de ramen met
lege raat uit de onderste broedkamers. Volken die op
drie broedkamers zijn ingewinterd hebben meestal
een hele lege onderbak. Die broedkamer haal ik er
dan in zijn geheel onderuit, evenals de honingkamers
die ik voor de winter altijd opsla onder het volk.
Bruikbare uitgebouwde raat gaat in de opslag, oude
raat naar de wassmelter. Aan het broednest wijzig ik
tijdens die eerste controle overigens nog niets!
Omdat de bodems van de kasten helemaal uit
varroagaas bestaan en ik deze niet afsluit is er
voldoende ontluchting waardoor ze zelden
beschimmelen. Als de bodem erg vervuild is dan
verwissel ik deze voor een schone.

O.B .de Kat in "Het Bijenjaar" bij de maand maart.

Blote handen
Eerste controle
In mijn bijenagenda's vind ik op de volgende data de
eerste controles: 2001 op 1 april, 2002 op 12 maart,
2003 op 23 maart, 2004 op 2 april en in 2005 op 24
maart. De temperatuur varieert op die dagen van 15
tot 20°C.
In het begin deed ik niet zo veel aan de volken tijdens
die eerste controle. Koos Zoet schreef vijf jaar geleden
in het maartnummer van BIJEN onder andere: lk kan
het niet hard maken, maar mijn gevoel zegt dat de
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Bijenvolken zijn in het voorjaar erg rustig, dat had ik
al gezien tijdens de imkercursus die ik in 2001 volgde.
In 2000 kocht ik nog een paar echte imkerhandschoenen, later probeerde ik het met "latex wegwerp ".
Deze zijn ook wei eens handig als je geen vieze
handen wilt krijgen . Tijdens de eerste contoles heb ik
mezelf vrij snel aangeleerd om zonder handschoenen
te werken. Tegenwoordig lukt het op veel momenten
zelfs om helemaal zonder pak de bijen in te gaan.
Wanneer zou dat moment dit jaar zijn?

Marleen
Op veler verzoek starten we weer met een praktische
rubriek met daarin, in het kort, de werkzaamheden
voor de betreffende maand. Het zijn t ips voor de
beginnende en geheu gensteuntjes voor de g evorderde imker.
Opmerkingen en aanvullingen van u zijn van harte
welkom . Een ding weet ik zeker, de ti ps zij n een
richtlijn . Het weer, de tem peratu ur, de luchtvochtigheid, de windsnelheid b epalen of u met de tips in de
hand ook daadwerkelijk met de bijen aan slag kunt
gaan. Daarom geven we niet zomaar een opsomming
van wat te doen , maar zijn de t ips voor de imker
ingebed in een verwachting van weer en dracht.
Een en ander gebaseerd o p jare nlange ervaringen.

Weersverwachting
In maart kan het nog vriezen, sneeuwen, maar het
kan ook warm zonnig weer zijn.
Tip 1: werk aileen in de bijen als de temperatuur
hager is dan 12°( in de schaduw.
Tip 2: haal de bakken nooit van elkaar, maar kijk
aileen onder de dekplank. Als de temperatuur het toelaat kun je verder kijken, maar bereid je handelingen
altijd goed voor, zodat de kast niet Ianger open is dan
strikt noodzakelijk.

Drachtverwachting
Dat wat er bloeit hangt helemaal af van de temperatuur
in februari, maar zeker bloeien er nog de laat bloeiende
wilgensoorten. De hazelaarbloei is waarschijnlijk voorbij, maar de latere wilgsoorten zijn nu op hun hoogtepunt en misschien bloeien speenkruid en groat hoefblad al volop . En natuurlijk zijn er de bloeiende krokussen in de tuinen en plantsoenen. Kijk ook eens op
www.natuurkalender.nl voor een drachtverwachting.

Aan de straten met afg eva llen/a fgeknaa gde wasrest en is te
zien hoe g root het volk is. Over dit volk hoeft de im ke r zich
g een zorgen te maken . Foto 's: P. Elshout.
·························

Wat doen de bijen?
Ook al roert maart zijn staart, toch zijn er al warme
middagen geweest en zijn de bijen allang uit hun
winterslaap. Ze hebben zeker al een klein broednest
en zullen later in de maand naar een flinke uitbreiding
ervan streven . Vooral als weer en dracht meewerken.
Zodra het warm genoeg is gaan de haalbijen aan het
werk en vliegen op wilg en krokus om stuifmeel te
halen. Stuifmeel is de onmisbare eiwitbron voor larven
en jonge bijen .
Tip 3: kijk op de vliegplank naar bijen met stuifmeelklompjes, een teken dat er broed is.
Tip 4: de strepen met wasmul op de varroabodem
Iaten perfect zien hoe groat het bijenvolk is en waar
ze zich bevinden in de voedselvoorraad.
Wasschilfertjes wijzen bijvoorbeeld op bouwactiviteit.

Wat doet de imker?
Tip 5: eind maart, begin april zijn er zeker een paar
warme dagen waarop u de volken kunt 'uitwinteren ';
maak de bodemplank schoon en vervang de beschimmelde of door muizen aangetaste kantraten door mooie
uitgebouwde raat.
Tip 6: met een blik onder de dekplank krijgt u meteen
een goede indruk van de grootte van het volk. Een
volk dat op 8-10 ramen zit kan best wat ruimte
gebruiken; geef ze eens een bak met kunstraat. U zult
verbaasd zijn wat de bijen daar bij mooi zonnig weer
en goede dracht mee doen .
Tip 7: is bestemd voor de imker die zij n bijen op een
beschutte plek midden tussen de wilg heeft staan; zet
eens een honingkamer op de broedbak. U weet niet
wat u ziet na een week zonnig weer.

Tussen de afgeknaagde wasresten liggen verse plaatjes was en
rijkelijk pollen. Hier wordt gebouwd en broedzorg gedaan.

·····················--···-·····
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Presenteer je vereniging
Klaas van der Lee, voorzitter VBBN Amstelland

Enige maanden geleden ontving ik een bijdrage van
€ 250,- uit het Dick Vunderinkfonds ter ondersteuning
van de PR van de VBBN subveren iging Amstelland
te Amstelveen .
Hiervoor in de eerste plaats mijn hartelijke dank.
Omdat ik vind dat het naar buiten treden van onze
vereniging een belangrijke zaak is, heb ik het bedrag
ter beschikking gesteld voor het opstellen, drukken en
verspreiden van de vouwfolder en brochure, zoals ik
die samen met enkele leden van ons PR-werkgroepje
heb opgest eld . Over beide producten en de belang76 rijkste PR-activiteiten het vol gende.

Lokale en regionale contacten
De aanleiding voor het instellen van een PR-werkgroepje is in de eerste plaats de constatering dat in
onze vereniging - maar waarschijnlijk ook in andere
verenigingen - het vooral de individuele imker is die,
al naar de persoonlijke behoefte, aan de weg t immert.
De een staat vaak op markten om zijn waar aan te
prijzen, de ander geeft lezingen, weer een ander
ontvang t schoolklassen of geeft voorlichting op scholen.
Dit gaat vaak op persoon lijke tite l en is het gevolg van
persoon lijk initiat ief. Daar is overigens niets mis mee
en moet vooral gestimuleerd worden .
Maar ... het zou zo aardig zijn voor de bekendheid van
de imkerhobby in het algemeen, als ook iets meer van
de organisatorische achtergronden en de vereniging
duidelijk werd .
Een imker die zich als individuele imker presenteert
komt toch in een ander Iicht te staan , wanneer hij ook
optreedt als vertegenwoordiger van een lokale en
land elijke vereniging . En dat die vereniging niet aileen
een post ad res heeft, maar ook beschikt over een bijenpark met verenig ingsgebouw, slingerruimte, materiaaldepot, bijentuin, een groot aant al bijenkasten, een
introd uctiecursus of een vo lwaardige imkercursus.
Het gaat in dit geval om de presentatie van de vereniging mede via de leden.
Daarnaast kan er naar mijn mening meer gedaan
worden aan de bekendheid en dus de presentatie van
de vereniging op een hoger abstractieniveau . Lokaal
en regionaal zijn er vele contacten denkbaar en deelname aa n versch illende overlegsituaties. Bijvoorbeeld
overleg op het gebied van drachtverbetering met de
gemeente en beheerders van openbare ruimten, maar
ook op het gebied van samenwerking met natuur-
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organisaties, onderwijsinstell ingen, opname in allerlei
activiteitenrubrieken e.d. Dan is het nodig concreet en
goed gepresenteerd informatiemateriaal te kunnen
overhandigen.

Resultaat van goed overleg
Presentatie is voor onze vereniging op dit moment van
extra groot belang . We hebben nl. op 1 januari jl. onze
oude locatie moeten verlaten, omdat de gemeente
het terrein nodig heeft voor andere ontwikkelingen.
Goed overleg met de gemeente, waarbij wij ons als
vereniging goed kunnen presenteren is dan van het
grootste belang .
Dat heeft in elk geval , neem ik aan , bijgedragen tot
een aanbod van de gemeente van een goede nieuwe
locatie van ruim 1.000 m2 met een verenigingsgebouw
van bijna 100 m 2, dat naar onze wen sen wordt verbouwd, alsmede tot aanschaf van 60 m overdekte
stellingen van 4 m breed t .b.v. kasten en werkruimte,
en de mogelijkheid voor de inrichting van een drachtplantentuin. Verder wordt er overleg gevoerd over
mogelijke drachtverbetering in de directe omgeving in
samenhang met een inrichtingsplan voor 17 ha natuuren recreatiegebied.

Verenigingslogo
Dan is er nog de wens van mijzelf, die helaas nog niet
door veel imkers wordt ondersteund, om de honing, die
door de imkers aan familie en vrienden wordt gegeven
of op markten en in winkels wordt aangeboden, te
voorzien van een verenigingslogo met verenigingsinformatie naast informatie van de ind ividuele imker.
Het zou helemaal mooi zijn als daaraan ook nog een
kwa liteitsgarantie kon worden verbonden. Maar dat
stelt hoge eisen aan het drachtgebied , de slingerruimte , de hygiene en de werkwijze van de imker en
het gebruik van bestrijdingsmiddelen . Misschien dat
we kunnen starten met een aantal imkers die hiervan
ook het belang inzien.
Dit zijn op dit moment de belangrijkste doelen die wij
nastreven. Uitgewerkt Ievert dit een lijstje van activitei ten op die ondernomen zouden moeten worden om
de veren iging te presenteren . Ter ondersteun ing
hiervan zijn de volgende producten in de maak.

lnformatiemateriaal
• Een compacte vouwfolder over het imkeren in het
algemeen en over activiteiten van de subvereniging
Amstelland in het bijzonder. Er is ruimte voor een logo

DICK VUNDER I N K FONDS
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of sticker van de individuele imker die hem uitreikt.
(kleurkopiekwaliteit, 0,5 A3 in de lengte, dubbelzijdig
in vieren gevouwen). Een 1e oplage is inmiddels
gereed. De 2e druk wordt geactualiseerd en op
onderdelen aangepast.

m o o o m o m o o m o o o oo ooo

Doel : uitreiken aan !eden t .b.v. markten, bij overleg ,
op scholen etc.
• Een brochure waarin in detail de organisatie, aile
act iviteiten, adressen e.d . zijn opgenomen . Deze
brochure is in concept gereed maar moet i.v.m. de
verhu izing op onderdelen worden aangepast.
Doel : ter informatie aan !eden en ge"lnteresseerden.

Gerrit Frije heeft met zijn mannen de volken weer
royaal ingewinterd en we verwachten dat die weer
voldoende sterk zijn om aan de koninginnenteelt te
beginnen .
De tee it start dit jaar op vrijdag 26 meL Er is dan
vier weken lang een wisselende groep imkers op het
eiland Schiermonnikoog aanwezig om de teelt te

• Een reglement met gedragsregels over beheer en
onderhoud van het bijenpark en de huur van stell ingrui mte .
Doel: ter informatie aan aile !eden.
• Nieuw verenigingsetiket en -sticker. (nog niet gestart)
Doel: te gebruiken door !eden die honing e.d . aanbieden .

begeleiden. De koninginnenoogst is gepland op
vrijdag 21 juli, zodat de 'moerentrein' op zaterdag
22 juli weer door het land kan reizen .

• Voorstel voor het adopteren/l easen van een
imkervolk op het bijenpark, waarbij tegen een
behoorlijke vergoeding van € 500,- a € 1.000,- een
voik wordt onderhouden en van sponsornaam wordt
voorzien . De product ie komt ten goede aan de
sponsor. Het idee staat op schrift maar de uitvoering
laat op zich wachten vanwege de bepe rkte mogelijkheden op dit moment. Bovend ien is de noodzaak
afgenomen door de substantiele bijdrage va n de
gemeent e en een aantal ontvangen subsidies.
Doel: het werven van fondsen t .b .v. ons nieuwe
bijenpark.

De teeltresultaten zijn afhanke lijk van diverse
omstandig heden zoa ls het weer, de sterkte va n de
vo lken, e.d . Macht de teelt tegenva llen of worden er
teveel moeren besteld, dan geldt de rege l 'Die het
eerst komt, het eerst maa/t. '

Om dit benodigde informatiemateriaa l t e maken is
dankbaar gebruik gemaakt van de bijd rage van het
Dick Vunde rinkfonds.

Om de tee lt goed te kunnen voorbereiden moeten de
bestellingen

voor 15 mei a.s. binnen zijn .

Het komt voor dat er bij het invoeren van de kon ingin
een ongelukje gebeurt. lndien er voldoende reservemoeren beschikbaar zijn , kan er in zo'n geval voor
vervanging gezorgd worden .

a

Bestel lingen van een schiermoer €25, -: Afra Laan,
Aristide Briandstraat 2, 1111 KE Diemen, 020-69 08
886, E: scholing@xs4all.nl. Postbankrekeningn ummer
28 .59.193 t .n.v. St ichting Station Carn icatee lt te
Diem en .

..
EMBLEMATA

Dit is een embleem va n de graveu r Crispijn van de Passe. Hij werd
geboren in 1564 t e A rnemuiden en overl eed te Utrecht in 1637.
Hij was vooral werkzaam in Keulen en Antwerpen, waar hij in 1584
als meeste r-cop er-snij der lid werd van het gilde.
In de kring va n het embleem st aat: 'NON NOBIS' (niet vo or ons) .
In de bijhorende t ekst lezen we, dat de bijen vlijtig honing naa r de
korf b re ngen, maa r dat anderen, de mensen, er we i bij va ren.
Toon Brekelmans
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Bijen voor Bambale - Congo
J. Meuwissen

'Hartelijk bedankt, Jan '. Voor de zoveelste keer
had imkermeester Lommers mij uit de problemen
geholpen , toen mijn achterbuurman tamtam bleef
maken over mijn bijen achter in de tuin : ' de hele
buurt wordt geterroriseerd' . Uiteindelijk werden
mijn drie kasten 's avonds laat overgebracht naar
de bijenhal van onze vereniging. Voorbereid ing en
uitvoering waren prima geregeld, dacht ik, maar toch
gingen de bakken een beetje schuiven ; in ieder
geval genoeg voor veel bijenwoede en imkerleed.
'Hartelijk bedankt, Jan!', maar voor zijn fantastische
78 hulp wilde Jan Lommers geen tegenprestatie : 'dat
doen wij imkers toch voor elkaar! '. Toch wilde ik
hem mijn dank concreet Iaten blijken . l neens schoot
mij iets te binnen : Bamba/e, een cadeaubon in de

bijensfeer.
22 Jaar geleden kwamen twee studenten uit Congo,
op de vlucht voor Mobutu, naar ons land . Zij hebben
hier nu een baan en een goed Ieven opgebouwd,
maar vergeten hun arme hongerende thuisland niet.
Echt 'dracht' is daar voor de mensen maar zelden. Zij
vragen daar niet: 'wat eten we vanavond?', maar:
'eten we vanavond?'
Bamba le betekent in het Lingala 'vriendenkring' . Met
hulp van een voormalige missiezuster en enkele
vrienden werd de st ichting Bambale opgericht. De
stichting ondersteunt kleinschalige lokale initiatieven
gericht op duurzame verbetering
van de levensomstandigheden.
De mensen krijgen
startmaterialen en technische
begeleiding zodat ze zelf de kost
kunnen verdienen. Dankzij
Bam bale is er intussen een landbouwgebied ontgonnen, is er een
boerencooperatie opgericht
(samenwerking!) en krijgen
straatkinderen een vakopleiding
in een timmerwerkplaat s.
Er zijn daar ook bijen, maar
efficient imkeren is er (nog) niet
bij. Honing is een voortreffel ijk
voedingsprod uct. A ls wij.
Nederlandse imkers, de mensen
g inds zouden helpen dat voedsel
op de goede manier royaal te

maandblad voor imkers maart 2006

verzamelen , doen we iets goeds. We zouden de
imkers daar kunnen helpen met imkermateriaal en
met een opleiding.

Geschenkbon
Omdat we vaak niet weten wat we een ander als
kleine attentie voor zijn of haar hulp moeten geven
heeft Bambale de formule van een geschenkbon ontwikkeld . Met zo'n Bambale Bijenbon geef je namens
de ander b.v. een stuk gereedschap aan een imker in
het district Lukaya ten zuiden van Kinshasa . De bon
laat een foto van imkeren in Afrika zien en vermeldt
het bedrag dat de gever namens de ontvanger van
de bon schenkt aan een collega-imker in Congo. Deze
kan dat heel goed gebruiken! Hij heeft namelijk nog
niet veel. Het kan een beroker zijn of een koninginnerooster of een slinger. Of materiaal waarmee leerlingen
van het timmeratelier een broedbak, honingbak of
een kastbodem kunnen maken . Met uw hulp kan een
opleiding tot imker georganiseerd worden . Allemaal
waardevolle zaken waarmee iemand aan zijn toekomst
kan werken. Er is op de bon ook ruimte voor een
persoonlijke boodschap van de schenker.
Stichting Bambale is een kleine organisatie met !outer
vrijwilligers. Er blijft niets aan de strijkstok hangen:
alles gaat rechtstreeks naar de specifieke projecten
van Bambale.
Meer informatie over de stichting Bamba le, aanpak
en projecten, vindt u op www.bambale.dse.nl.
Congo is arm, er zijn weinig stenen
huizen en van hygiene is nauwelijks
sprake; het toilet is een twee-palenhudo! Het is plezierig dat we als
Nederlandse imkers iets kunnen doen
voor onze collegae in Congo. Het is
ook goed voor de goede naam van
onze bijenhouderij . De mensen die
een Bambale Bijenbon ontvangen,
blijken onze solidariteit zeer op prijs
te stellen . En ook Jan Lommers was
met de geschenkbon in zijn nopjes.
Binnenkort zullen wij de secretarissen
van onze verenigingen een aantal
Bambale Bijenbonnen toesturen in
de hoop dat zij die op een komende
vergadering aan de !eden van de
vereniging willen presenteren .

DE LEZER SCHRIJFT

Verdampen van oxaalzuur
Reactie op BIJEN 15(1): 18-20 (2006) 'Verdampers en
het verdampen van oxaalzuur onder de loep' van
P. Elshout. In genoemd artikel wordt door de auteur
gesproken over de verschillende aspecten van varroa-

4. imkertechnische methoden: arrestraam methode,
darrenraat methode, darrenraat als vangraam.
5. teelt en selectie .
Toen de varroamijt in 1984 zijn intrede deed in ons
land is de bestrijding begonnen met imkertechnische

bestrijding door middel van oxaalzuur.
Op een belangrijk aspect aan het einde van het artikel
wil ik reageren . Het betreft een opmerking van de
redactie over het ontbreken van de aanbeveling op
het etiket van Thymovar om in het najaar oxaalzuur te
gebruiken .
Het is van belang op te merken dat in Nederland het
toepassen van oxaalzuur voor varroabestrijd ing ver-

methoden, met name de arrestraammethode en
bestrijding met Folbex en Perizine. De beide laatste
middelen hadden een officiele toelating. Mierenzuur
deed als snel van zich spreken hoewel het een niet
toegestaan middel was. Vervolgens deed Apistan zijn

boden is. Daarom is het hoogst merkwaardig om in
een officiele noot van de redactie te lezen dat zij
adviseren om een illegaal middel te gebruiken .
De auteur van het artikel , ook redactielid , begint zijn
verhaal pikant genoeg met ' Het bestrijden van de
varroamijt d.m .v. chemische en in was accumulerende
middelen is gelukkig in bijna ieder land op zijn retour
of inmiddels verboden .' Hieruit kan geconcludeerd
worden dat de auteur er voorstander van is dat er een

hoopten zich op in de was. Het risico was aanwezig
dat de concentratie giftige stoffen in de was zo groot
werd , dat honing verontreinig kon raken.
Hier zat de imker met een probleem : een effectieve
bestrijding die kon leiden tot verontreinigde honing.
Bovendien zijn veel imkers natuurl iefhebbers en willen
geen onnatuurlijke stoffen in het bijenvolk brengen.

wet is die de imkers verbiedt om bepaalde ongewenste
middelen te gebruiken.
Als er een goed en geregistreerd werkend biologisch
product tegen de varroamijt is, dan gebruiken we toch
geen il lega le chemie!
H. Veenstra,

N.B.
Om naast het gebruik van Thymovar tot een maximale
bestrijding van de varroamijt te komen is het toepassen
van de darrenraatmethode aan te bevelen en zo staat
het ook op het etiket.

Bestrijding van de
varroamijt
lmkers weten dat het niet bestrijden van de varroamijt
tot de dood van de meeste b ijenvolken leidt. De imker
moet dus iets doen en hij beschikt over veel methoden
en middelen om dat doen . Deze zijn niet allemaal even
goed en even effectief.
Wei of niet toegelaten?
We kunnen verschillende vormen van bestrijding
onderscheiden :
1. organische zuren : melkzuur, mierenzuur oxaalzuur.
2. etherische olien : thymol.
3. giftige chemische middelen : Folbex, Apistan, Perizine,
. Amitraz.

intrede als toegelaten middel.
Het gebruik van Folbex, Perizine en Apistan was weliswaar toegestaan, maar de residuen van deze stoffen

Deze middelen zijn niet meer toegelaten omdat de
industrie die deze producten maakt, de dure toelatingsen instandhoudingsprocedures niet wil betalen. De
kosten wegen niet op tegen de baten .
De organische zuren zijn weliswaar minder effectief dan
de hierboven genoemde chemische middelen maar
hebben het voordeel dat ze geen schadelijke residuen
in de volken achterlaten . Het zijn stoffen die in de
natuur aanwezig zijn . De industrie wil voor deze goedkope producten al helemaal niet de kosten voor het
uitvoeren van kostbare toelatingsprocedures betalen.
Daarmee ontstaat de situatie dat betrekkelijk onschadelijke middelen (hoewel niet ongevaarlijk zonder veiligheidsmaatregelen) niet ingezet kunnen worden . De
middelen worden echter veelvuldig door imkers ingezet
omdat men van mening is dat deze middelen voldoen de werkzaam zijn en onschade lijk voor het milieu, wat
niet gezegd kan worden van de groep giftige chemische
middelen .
Omdat de middelen veelvuldig gebruikt worden is het
niet verantwoord de imkers daarover niet te informeren
ook al zijn het geen toegelaten middelen. Daarom
vindt er voorlichting plaats door PPO bijen en in
BIJEN . Natuurlijk zouden we als imkers graag zien dat
deze middelen een officiele toelating hadden, dat zou
ons sterken in de overtuiging dat het verantwoord is
deze middelen te gebruiken . Helaas, louter om
financiele redenen is dat niet zo . Dus dan toch maar
gebruiken .
Redactie BIJEN
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Zweetvoeten
Pet er Elshout
De geur van zweetvoeten kan zo penetrant zijn d at
die bij een eerste confrontatie, voorgoed op onze
'harde schijf' wordt opgeslagen. De geur veroorzaakt
veel irritatie, vandaar dat er voor deze aandoening
massa's middeltjes en de meest uiteenlopende aanbevelingen in om loop zijn.
Zweetvoeten zij n niet aileen een bron van ergernis
voor degene die ermee behept is, maar vaak heeft
de omgeving er ook last van .
Om uit te leggen wie of wat zweetvoeten veroorzaakt,
zullen we onze voeten en de processen die zich erop
80 en erin afspelen nader moeten bekijken. Onze voeten
worden in vergelijking tot onze andere ledematen
vaak extreem zwaar belast. Voeten hebben veel spieren
en pezen, die, om te kunnen functioneren, veel brandstof nodig hebben. Bij de verbranding van voedingsstoffen ontstaat warmte, die samen met een deel van
diverse afvalstoffen in de vorm van zweet afgevoerd

advertentie

OPENDAG
ProPol Produkten B.V.
Zaterdag 25 maart 2006
Van 10.00 tot 15.30 uur

Deze dag krijgt u de gelegenheid
een kijkje re nemen in ons
bottelbedrijf, waar de
bekendeAmbro iadranken worden
gebotteld.
Tevens presen teren

wij onze nieuwste
producren zoals o.a.
Honing!Vlierbessenwijn en Honing/ Cranberrywijn
Vanzelfsprekend i er mime gelegenheid tot proeven.
Daarnaa t kunt u een keuze maken uit ons overige assortiment.
Ook zal her Bijenhuis-ream deze dag aanwezig zijn met een
verkoopstand.

Voor meer info: ProPol Produkten B. V.
De Corantijn 10-1689 AP Zwaag
Tel. 0229-29 58 48- E: injo@propol.nl
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wordt. De met het zweet afgevoerde afvalstoffen
bevatten ondermeer aminozuren, melkzuur, urinezuur
en zouten. Het aldus ontstane milieu op onze voethuid
heeft een hoge pH en is dus basisch. Om te kunnen
functioneren beschikken onze voeten over de meeste
zweetklieren per vierkante em huid.
Om de zware mechanische belasting op de voethuid
op te vangen, weerstand te bieden aan het zweetvocht
en de huid soepel te houden , produceert de voethuid
continu nieuwe huidcellen. Pakken we onze voeten
bijna verstikkend in - denk aan slecht ventilerend
schoeisel - dan gaan het daardoor ontstane milieu en
de vele afgestoten huidcellen een voedingsbodem
vormen voor bacterien. Zweet dat pas ontstaan is, is
nagenoeg reukloos, maar zal na enige tijd gaan
stinken t .g.v. de omzetting door micro-organismen .
Daarnaast produceren de bacterien die in dit basische
milieu en op huidcellen Ieven, afvalstoffen . Het zijn
vooral deze afvalstoffen die de typische geur van
zweetvoeten veroorzaken .

De juiste componenten op de juiste plaats
Een plek en omstandigheid waarin onze voeten extreem worden belast is de dansschool. De confrontatie
met zweetvoeten is daar vaak heel groot. Na de dansles is het gebruikelijk dat de dansschoenen worden
verwisseld voor gewone schoenen. Duik je op zo'n
moment met je hoofd onder de tafel om je schoenen
uit of aan te trekken , dan kun je wei eens voor een
onaangename verrassing komen te staan .
Als door een wesp gestoken veer je overeind, je haalt
diep adem en maakt rechtop zittend af waar je aan
begonnen was. Om niemand te kwetsen wordt er
verder niets gezegd .
Op een keer, na afloop van de dansles ontstond er
zomaar spontaan een discussie over zweetvoeten .
Hoofdrolspelers waren de moeder van Angelique,
een hoefsmid en ik, danser en imker.
De hoefsmid vertelde dat in zijn studieboeken vermeld
stond dat vroeger de hoeven van paarden na het
bekappen met honing werden ingesmeerd. Dit om
infecties door bacterien ongedaan te maken. Naar
aanleiding hiervan vertelde ik dat honing, toegepast
op ontstoken en stinkende wonden de stank laat verdwijnen. Dit komt omdat onverhitte honing antiseptische eigenschappen heeft. Het enzym glucoseoxidase, een product uit de speekselklieren van
honingbijen, produceert in een vochtig milieu zoals
b.v. een wond waterstofperoxide en gluconzuur. De in

APITHERAPI E
hoofdzaak enkelvoudige suikers hebben daarbij een
vochtonttrekkend effect op de wond. De bacterien
zwemmen als het ware op het wondvocht en worden
door de aanwezigheid van het waterstofperoxide
gaandeweg gedood .
Het genezingsresultaat is, zoals medici inmiddels
weten, verbluffend .
De moeder van Angel ique had met rode oortjes staan
luisteren en kreeg opeens een briljant idee. Dochter
Angelique had al jaren last van zweetvoeten . Zouden
die ook te genezen zijn met honing? Bij zweetvoeten
gaat het toch ook om bacterien die de stank veroorzaken? Vocht in de vorm van zweet moet toch dezelfde
reactie met de honing teweeg brengen als het wondvocht van een wond? De moeder van Angelique ging
opgetogen naar huis. Ze was vastbesloten haar dochter
over te halen aan het experiment mee te werken .

Wie waagt die wint
Nog diezelfde week werden de voeten van Angelique
voor het slapen gaan ruimschoots ingesmeerd met
honing, afgedekt met een dunne laag verband en
omhuld met een plastic zak. Door de verpakking met

plastic werd het weglekken van de onvolprezen
honing voorkomen . De volgende dag voelden de
voeten plezierig zacht en ontspannen aan .
Dit voorval speelde zich af vlak voor de zomervakantie
van 2005 en tot op heden, november 2005, heeft
Angelique geen last meer van zweetvoeten . De behandeling is slechts eenmaal uitgevoerd. Of het resultaat bij iedereen zo goed zal uitpakken is onbekend .

Samenvatting
Zweetvocht + huidcellen + warmte geeft een hoge pH
en is een voedingsbodem voor bacterien, die op hun
beurt afvalstoffen produceren met de bijbehorende
stank.
Wat doet de honing op de voet?
* Door de lage pH (tussen 3 en 5) wordt de hoge pH
(meer dan 7) op de voet huid geneutraliseerd.
* Honing doodt de stankveroorzakende bacterien doordat het zeer langzaam maar doeltreffend waterstofperoxide produceert.
* Honing geeft enkelvoudige suikers af aan de huid en
het innerlijk van de voet, wat de voeten een ontspannen
gevoel geeft.

Renoveren
Het clubgebouw van de lmkervereniging had een
onderhoudsbeurt nodig en aangezien ik thuis regelmatig wordt ingezet als M. van Alles leek het mijn
vrouw een goed idee mij ook voor deze klus in te huren .
De vereniging heeft heel wat !eden, dus het beloofde
een gezellige boel te worden waarbij iedereen z'n
steentje zou bijdragen aan de inderdaad broodnodige
opknapbeurt. Echter, na de zeer kritische toetsing door
het bestuur op vakmanschap en werklust bleven tenslotte slechts collega's Hanneke, Paul, mijn vrouw en
ik (wat ik als een hele eer beschouwde!) over. O.K. , je
kunt dan wei geinig met bijen omgaan, maar aan het
opknappen van het hoofdgebouw van deze actieve
club worden blijkbaar heel wat hogere eisen gesteld!
De een na de andere boom werd door dit vrolijk
fluitende kwartet geelimineerd zodat het oerwoud
voor de hut veranderde in een 'tra' (een open plek in
het bos: 2 horizontaal) terwijl er niet zuinig werd omgesprongen met schuurpapier en verf. Het werk ooit
door onze voorgangers verricht, voldeed niet meer
aan de huidige 'normen en waarden' , zodat dit eliteteam 'haar verantwoordelijkheid nam' (vrij naar J.P.B.)
en o.a. de triplexplaten met kracht en veel gekreun

van het plafond werden getrokken en hierna niet
aileen wij, maar ook de nu zichtbare binten een kleurtje
kregen. Het waren zeer warme zomerdagen, dus waren
we blij verrast toen we op de vliering een hele doos
met blikjes frisdrank aantroffen! Dat de oxidatie in de
twintig jaar dat deze godendrankjes op onze ontdekking hadden liggen wachten dan ig had huisgehouden
mocht de pret niet drukken. Ook de bij de snackbar
ingekochte diners mochten er wezen . Honger maakt
rauwe bonen Zoet I dorst maakt oude blikjes Spa!
Bijna had ik deze onderneming niet overleefd toen de
ladder waarop ik stond tijdens het inspecteren van het
dakbeschot omviel en ik rakelings met mijn hoofd langs
de 4-zits buitenbank scheerde. Gelukkig kwam ik er
met enkele botbreuken, 'n schouderfractuur, een afgescheurd oor, drie gebroken tanden, twee gekneusde
vingers, 'n gebroken neus en een Iichte shock vanaf.
De ziekenhuisrekening kon ik direct bij mijn vrouw
verzilveren omdat zij toevallig de penningmeester van
deze enthousiaste vereniging is. En zo kon ik vrede
hebben met deze voor mij minder geslaagde afloop
van dit project, want een doodsmak is leuk, maar het
meet wei wat opleveren!
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ABTB

Bij gepraat (46)
Eric Bla11kert, \'Oor;.itter ABTB
Bij het opruimen va11 de stu.kken zag ik dat ik vergeten had
u te informeren over onderstaa nd initiatief www. heifer:n!.
Geef honingbijen voor de kerst! Heifer Nederland wordt
aldus de verkrege n informatie aanbevolen door Stichting
steun door Rabobanken. Voor €35 ,- kun je een bij envolk
doneren. Het gonst in Ghana van opwinding en bij en
aldus het bericht, want met behulp va n Stichting Heifer
Nederl andKad e 23 .4703 GA Roosendaa l, 01 65-52 0 I 23,
giro 4663 , ontvingen honderd jongeren een bijenkast en
_82 een imkeropleiding. Door de verkoop van honing en bijenwasproducten verdienen de jongeren ee n inkomen. Ieder
im.kergezin geeft ee n bij enkorf en training door a an een
volgend gezin zodat de donatie zich blijft herha len.
• Het idee va n R. Sommeij er en 1. Kerkv liet om de presentati e van Apimondi a in Nederland te herhalen werd door
de commissie Hijenproducten va n de Bedrijfsraad met
enthou iasme o marmd. Met ondersteuning bij insc hrij ving
en verzorging va n de dag door de V BBN subver. Utrecht,
in de nieuwe audiovisuele zaal van de Botanische Tuinen
an de Uni ve rsite it van Utrecht, was mede gelet op de
grote inschrijving van 57 personen het prog ramma en de
opzet een succes. R. Somme ij er als inleider/docent, een
gei'nspireerd spreker, met bekende uitspraken a ls ' planten
hebben bij en nodi g en bij en hebben planten nodig' w ist
de aa nwezigen te boeien en de verbindingen te leggen
van bloembi o logie naar wetenschappe lijk onderzoek met
al zijn aspecten en de eenvoudige betekenis voor de itnker.
U its praken als necta r is het lekkertje voor de bestuivers
wo rden afgew isseld met pollen of ga metofyten is hi erva n
een voorbeeld . Pollen ktmnen op ve rschillende manie ren in
de honing komen: primai r in de bloem, pollen de nectar,
secundair pollen door b.v. de wind tertia ir door ingreep van
de im ke r persen en/of slingeren. De grootte va n de pollen
kunn en sterk w is e len, bijvoorbeeld wi lg 17 m icro 111m
en koo lzaad 27 micro 111m. De vorm va n de pollen is ook
divers, zoals: ovaal: venkel, berenkl auw, cher111bl oemige;
driehoeki ge vorm : vuilboom: afgeronde driehoekige vo rm :
iburnum; e ivom1 : slangenkruid : onregelmati ge vorm:
waterl elie; rond e vormen driehoekig met ingedeukte
zijde, asymmetrische vormen etc. A Is voo rbeeld voo r
pollen met luchtzakken werd genoe111d de prunus. Zee r
klein is het sntifmeel van een vergeet-me-nietje: 0,6 11 mm
ten opz ichte va n mais I 00 p mm .
Op Apimondia heeft Katharine van de Ohe en dl1r. Werner
van instituut Bienenkunde uit Celie Duitsland, hierover
een voo rdracht gegeven. Dhr. J. Kerkv liet ging mee r in
op de praktische aspecten va n het verrichten va n honingonderzoek, verkl aarde het soortelij ke gewicht van honing:
1,4, gaf uitleg over de we rki ng va n mi cro coop en zijn
erschij ningsvormen, de wijze va n het maken van preparate n. Ge'interesseerde n ku nn en dit ook nalezen in het
lesboek va11 de honingkeurm eestercw·s us di e te down-
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loaden is van de website w ww.bijenhoude n.nf.
• Op de koning innentee ltdag op 28 j anuari werden de
inle iders van de onderwerpcn wederom op een vlotte
humoristische en rel ativerende wijze ge'introduceerd door
Jan Dommerholt. Of het de aanpak, het onderwerp of de
aantrekkingskra cht van personen is, je ziet in de regcl op
deze jaarlijkse bijeenkomst een zeer ge motiveerde g roep
imkers di e het voorgeschote lde eve nal de goed verzorgde
lunch vers linden .
lm.kervereni ging Wes t-Betuwe vertegen woordigd door
Gert-Jan Schrcuder, coordinator, en Frans Rutten vertelden
over het E WK-Doppenproject Geldermalsen-Nord eney.
Gesterkt door kennis opgedaan door Jan Charpentier was
men met het project gestart. In de winter werd met
behulp van door Jan Trip voorgezaagde bouwpakketten a
€ 5,-, 50 zogenaamde E inwabenkasten( EWK) gebouwd .
Omdat er absoluut geeo darren in de kastj es mogen. werd
getoo nd hoe de bij en 2x werden gezeefd voord at EWK's
werden gevuld met bij en. Vergelijkbaar aan het merken
va n koning in maa r dan met een bui van pvc e25 em met
a an de onderz ijde een darrenrooster en stamper van hetzelfde fo rmaa t als de cilinder worden de bijen met behulp
van spui t en doek in de emmer gebracht van waaruit de
EWK wo rden gevuld met bijen en later de te bevruchten
jonge koning in . Door EU-subsidi e is het benodi gde
gezondhe idscertificaat, dat verstrekt wordt door de RVV
o m te kunnen reizen over de landsgrenzen, gratis aldus de
spreker di e toevoegde dat het woord gezondh eidscertificaat misleidend is daar de ve rklaring ni et meer inhoudt
dan dat de regio ziektevrij is. 72% van de EWK's kwa m
met een bev ruchte moer teru g.
• In het ka der va n het onderz~ek naar de varroamijt door
Sti chting de ' Duurzame Bij ' is E. Pieterse nog op zoek
naar twee imkers voor een dag in de week, inlichti ngen
\VH'H'. maman/oer. Jlf.

• De voord racht va n Marie Jo e Duchatea u over ' Honing
e n DNA' gaf maar weer eens aa n hoe snel de wete nsc hap
e n de maa tschappij waarin wij Ieven veranderen e n hoe
wo nderlijk het weze n va n ons bestaan is opgebouwd.
Werd in 2003 de structuur va n de vier stoffen va n 2x23
chromosomen bij een mens gevonden, i11 2005 werd door
het Bees pace project bij de werksterbij 2x 16 chromosomen
e n haar structuur va n vier bas i stoffen gevonden.
D e erfe lijke eigenschappen, va tgelegd op de chromosomen, ku nnen door onderzoek verder worden ontrafeld door
de codering van de structu re n va n het DNA en RNA.
Met de ve rkregen info rmatie kan bijvoorbeeld een verge lij king met genen va n andere soorten worden gedaan
e n onder andere wo rden achterhaa ld wat de functie is van
bet gen. Vee I wetenscha ppelij k onderzoek dient nog te
worden gedaan naar bijvoorbeeld: ge nexpressie voor
sociaa l gedrag, res i tentie tegen z iekten en bijzo ndere
e ige nschappen va n de bij.
Wanneer bekend is welk chromosoom in we lke amenstelling een bepaa lde eigensc hap vertegenwoordi gt ka n er
op worden geselecteerd. Zo sc hijn t a l bekend te zijn dat
acht genen betrokken zij n bij agressie van de bij.
Bijgestaan door J. Charpentier voor de verra li ng bracht
dr. Cl1ri stop h Otten uit Mayen van het DLR Fac hzeitum
Bienen und l111kerei ee n verhaa l over selectie- en tee ltcriteria bij koningin nentee lt. Modellen waarbij vergelijkingen van vo lken en ontwikkelingen kunnen worde n

••
VBBN
beschreve n zijn geroond. Zie ook H'H'II'.Itoningbiene. de.
• Jan Trip vertelde tot slot nog over zijn zeer kun tig en
met vee! techni sch inzicht omgebouwde Spaarkast tot
draairamenkast. Op bet imkerfo nun chijnen al rege lmat ig
gegevens te worden uitgewisseld wat mij cloet bepe rken
tot het ve rnoemen van het experiment.
• Van de curator benoemd ter afwikkeling van bet faillissement !I oney Pack Holding hebben wij bericht gekregen.
Wellicht dater nog een kleine uitkering kan vo lge n.
Over onze studi edag en jaarvergadering waarbij het
bestuur vee! tijd heeft gestoken in de voorbereiding, zal
ik u een olgende keer berich ten.

Uit het Hoofdbestuur 2 februari 20o6
Rob Nijman. secretaris VBBN
Dit was weer de eer te ve rgaderi ng van het hoofdbesruur
in het ni euwe jaar. Naar verwachting wordt dit ee n heel
bij zonder jaar. Zaterdag I april wordt door de Algemene
Ledenvergadering van drie bijenhouder organisati es ee n
besluit genomen over de fusie tussen de Vereniging tot
Bevord ering der Bij enteelt in Nede rl and (VBBN), de
Katholieke Bond van Bijenhouder van de oordbrabant e
Christelijke Boerenbond (BvB/ZLTO) en de Bond va n
lmkers van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond
( Bvl!LLTB).
Na de Fc!B-vergadering volgt het zevende bes tuurlij ke
overl eg. Een verslag hi ervan kunt u lezen in het vo lgende
in formatiebulletin.
• De vergadering va n het hoofdbe tuur staa t voor een
groot d el in het teken van de finale voo rbereiding voo r
de ge noemde ALV
Bij de opening van de vergadering werd het overlijden
van Henk Klok herdacht. Op 18 januari is hij begraven.
amens het hoofdbesnlll r was Rob Nijman aa nwezig.
Een bijenkorf met bloemstuk namens de VBBN en
bijenhouden.nl stond naast de kist in de aul a.
Nu Henk ons is ontvallen als beheerder va n de website,
zijn wij in gesprek over de opvolging van 1-lenk. Mogelijk
kunnen we daar in de volgende 1-IB-vergadeting een besluit
over nemen.
• Er werd vers lag gedaan over het 'overl eg bijenhouderij'
met va n Ministerie Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit.
• Medegedeeld werd dat de heer Valstar nu als opvolger
van Jr. F. Vir1k de bijenteelt als z ijn aandachtsgebied heeft.
Hij wil graag nader kennismaken met de b ijenhouderij .
Daartoe is op 18 april een afspraak gemaakt in het
Bijenhuis.
Amerikaa ns vuil broed (AVB) De nieuwe aanpak van de
bestrijding van AVB door de sector is klaar. Er zijn
ongevee r 40 Bijengezo ndheidscoordi natoren (BGC's)
opgeleid. De nieuwe procedures worden kort toege li cht.

Het instellen en weer op heffen van vervoersverboden
blijft noodzakelijkerwijs ecn taak van MLNV.
• Toelatiog oxaa lzuur
Er blijft discuss ie of oxaalzuur een bestrijdi ngsmiddel is
dan wei eeo diergcneesmidd I. Met toelat ingen als diergeneesmiddel hee ft het Ministerie van VROM bemoeieni .
Als bet midde l in omringcnde Ianden is tocge latcn zou
wederzijdse erkenning mogelijk zijn . Kan het moge lijk als
diergeneesmidclel va llen onder de regeling uitzonderin g
diergence middelen? In Be lgic worden wel EU-gelden
gebruikt voor de ve rstrekking van middelen tege n de
va rroa mijt aan imkers. Het Nationaal Honingprogramma.
gefinancierd door EU en MLNY, is in 2004 voor drie jaar
vastges teld . Pas over I ,5 jaar kan de be teding va n di e
gelden verandercn. Tot die tijcl kan geen onderzo~.;ksgeld
worden gebruikt voor de kosten va n toelating van oxaalzuur. Vander cheer zegt toe, s<uncn met Blacqui ere
(PPO-Bij en), voor het mini sterie ee n no titie te schrij ven
over de stand van zaken met betrekking tot de toelating
van oxaalzuur in Nederland en omringende Ianden.
Veranderingen in de imket·sorga nisaties Aan de hand
van cen overzicht van de vijf imker organisaties. hun
achtergronden en hun ledenaanta llen, schetst Plaizier de
eranderingen die in gang z ijn. De VBBN, de Bond van
Bijenhouder ZLTO en naar het zic h laat aanzien de Bond
va n lmkers va n de LLTB zu llen op I april instemming
van hun !eden vragen voo r een volledige fusie. Deze za l
dan ingaan per 15 apri l, indien tenminste 2/3 van het
aa ntal stemmen v66r de fus ie is. De ni euwe orga11isatie
w il uit de Bedrijfsraad treden en ailee n ee n informatief
overleg in stand houden met de overblij vende organi a ties
ABTB en ANI.
De nieuwe o rgan isatie za l het overleg met IVILNV voortzetten.
Redactie BIJEN Er is vers lag gedaan over een gesprek
van de Redactie blad BIJEN en de voorzitters van de
fusiepartners . Er zijn a~ praken gemaakt over het opzetten
van een verenigingsblad voor de nieuwe vereniging. Ook
is er gesproken over de verhouding van bet hoofd bestu ur
tot de redactie. Vanuit het hoofd best11ur za l de PR-commissie de taak krijgen va n 'redactieraad' . Tevens wo rdt
dit en andere zaken besclu·even in een ni eu\ te formuleren
"redactie tatuut". Verder zij n er con tacten met een vorm ge er en za l de lay-out voo r bet nieuwe blad worden ontwikke ld.
Commissie Bijentee lton denvijs De co mmissie ontwikkelt op dit moment een cursus 'specialist bijengezondheid'.
Deze cursus word t opgezet in same nwerking met Belgie
(Prof Jacobs, Gent).

Rectificatie
In BIJE 15(2): 60 (2006) 2de kolom bovenaan, staa t dat
de treintaxi ll naa r het wrcc kan brengen. Jammer
genoeg rij dt de t.re in tax i niet meer en is het altern ati ef
een ritje met de bus.
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