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Jeugd

Leon Gütz

Doet Nederland ook dit jaar weer mee?

International Meeting of Young
Beekeepers (IMYB)

Vorig jaar, van 11 tot 14 juli, vond in Warth (Oostenrijk) voor de
tweede keer een internationale bijeenkomst voor jonge imkers
plaats. Tsjechië had de primeur in 2010 met 9 deelnemende landen, vorig jaar waren 16 landen vertegenwoordigd. De hoofdgedachte achter het evenement is om aandacht te vragen voor de
opleiding van, met name, jonge imkers. Het vergrijzen van de
imkergemeenschap speelt in heel Europa, en internationale
aandacht en samenwerking tussen imkerscholen en aanverwante opleidingen kan de aanwas van jonge imkers stimuleren.
Via contacten met de Tsjechische organisator in 2010, de heer
Jirí Píza, was Nederland vorig jaar ook uitgenodigd. Nederlandse
deelname was overigens lange tijd onzeker aangezien met ‘jong’
in dit verband 11- tot 15-jarigen worden bedoeld, en Nederland
(nog) niet veel imkers in deze leeftijdscategorie kent. Na een vergeefse poging via ‘Wageningen’ heeft uiteindelijk een oproep op
het Imkerforum tot resultaat geleid, zodat Niek Lagerweij en
Toby Sab onder begeleiding van Baldi Dekker en Leon Gütz naar
Oostenrijk konden afreizen.

Landenwedstrijd

De fantastisch georganiseerde bijeenkomst had een hoog
‘songfestivalgehalte’. Niet alleen was er een oververtegenwoordiging van landen uit Oost-Europa, ook stond het geheel in het
teken van een competitie waarbij in dit geval kennis en vaardigheden van de jonge imkers op de proef werden gesteld. Het programma omvatte naast formele elementen zoals een welkomsten afsluitingsceremonie en zeer gevarieerde landenpresentaties,
ook onderdelen als kennismakingsspelen en ander sport en spel.
Maar de hoofdmoot vormde de genoemde competitie. De
jonge deelnemers moesten individueel hun kennis en kunde
tonen op onderwerpen als drachtplanten, anatomie van de
honingbij (microscopie), kennis van imkergereedschappen,
beoordeling van honing, het verwerken van bijenwas en, niet te

vergeten, het praktisch werken in de bijen. In een zonovergoten
omgeving (het was alle dagen achter in de dertig graden) met
typisch Oostenrijkse kasten en onvoorstelbaar zachtaardige
Carnica’s die werkelijk massa’s honing binnenbrachten, was dat
een hele belevenis! Nadat ook nog een theoretisch examen was
afgenomen, kon op de laatste avond door een aantal hoogwaardigheidsbekleders en de Oostenrijkse ‘Honingkoningin’ de einduitslag bekend worden gemaakt. Gastland Oostenrijk sleepte
hierbij zowel de eerste plaats voor wat betreft de individuele
deelnemers, als ook de landenprijs in de wacht. De uitslag van de
overige landen, in volgorde vanaf de tweede plaats, was Tsjechië,
Italië, Slowakije, Duitsland, Slovenië, Polen, Letland, Bosnië
Herzegovina, Nederland, Litouwen, Engeland, Wit-Rusland,
Wales en tenslotte Rusland.
Een niet onverdienstelijke elfde plaats voor Nederland dus. Te
meer daar onze twee jonge deelnemers nooit enige cursus of
opleiding op bijenteeltgebied hebben gevolgd, maar alles letterlijk van vader op zoon overgedragen gekregen hebben. De landenteams bestonden overigens uit maximaal drie deelnemers,
waarvan sommigen via regionale en landelijke voorronden uiteindelijk uit vele honderden(!) kandidaten de landelijke top 3
hadden weten te bereiken. Het competitie-element speelde dan
vooral ook tussen landen met een (nog steeds) grote imkertraditie, waar ‘echte’ beroepsopleidingen (meerjarig dagonderwijs)
voor imkers op deze wijze elkaars krachten meten.

Organisatie

Een groot compliment gaat uit naar de Oostenrijkse organisatie! Alles was echt tot in de puntjes geregeld. Want ga er
maar aan staan om 43 deelnemers met hun begeleiders, afkomstig uit 16 landen met maar liefst 11 verschillende talen, een
meerdaags programma te bieden dat aan alle kanten klopt. Zo
kregen de jongeren alle opdrachten in hun eigen taal, weliswaar
met af en toe een grappig vertaalfoutje, maar toch. Verder had-

Jonge imkers - wat vooraf ging

Zo’n acht jaar geleden begon de Tsjechische Imkervereniging
op initiatief van Dr. Jirí Píza ‘aan de weg te timmeren’ door in
een jeugdprogramma op televisie te laten zien hoe je in de
bijen werkt. Het programma eindigde met de vraag aan de
jeugdige kijkers: “Wil je meer van bijen weten, bel dan naar
Praag en de imkervereniging zoekt voor jou een imker van wie
je les en bijen krijgt.” Het eerste jaar was de oogst 92 kinderen
in de leeftijd van 8–14 jaar. Geregeld komen de activiteiten die
voor deze jongeren georganiseerd worden op de televisie. Dat
trekt weer nieuwe jongeren aan. Intussen zijn er meer dan
1400 jongeren die zelf bijen hebben en ze ook verzorgen.
‘Onze’ delegatie in 2011 – bij meer dan 30°C
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den wij nette slaapplaatsen op het internaat van de
Landesimkerschule van Warth en waren maaltijden en overige
voorzieningen prima geregeld. Ook aan de begeleiders was
gedacht, want die kregen deels een eigen programma met (achteraf) uitleg over alle competitieonderdelen en een bezoek aan
enkele bijenstanden, inclusief uitgebreide uitleg en demonstraties koninginnenteelt. Dank aan Albert Schittenhelm, zijn vrouw
en de vele andere vrijwilligers die zij hadden weten te strikken.

Evaluatie

Bij de evaluatie met organisatie en begeleiders was er niets
dan lof voor de wijze waarop de Oostenrijkers het programma
hadden vormgegeven. Dat smaakt naar meer, en iedereen kijkt
dan ook al uit naar de bijeenkomst van 2012. Want daar waren
alle aanwezigen het roerend over eens, de IMYB moet binnen 3
tot 5 jaar een jaarlijks evenement voor jonge imkers worden,
een traditie met een status die vergelijkbaar is met Apimondia,
waar zowel de Europese Unie als de landelijke imkersverenigingen niet meer omheen kunnen.
De voorbereidingen voor de volgende bijeenkomst zijn dan
ook direct gestart met het gezamenlijk werken aan één meertalige drachtplantenlijst. Of de nadruk op het competitie-element
blijft liggen is overigens nog de vraag. De verschillende landen
denken hier genuanceerd over en het organiserend land heeft
hier uiteraard een grote stem in. De suggestie van ‘gemixte
teams’ (deelnemers uit verschillende landen in één team) lijkt
een leuk alternatief om de eenwording van Europa, in elk geval
onder jonge imkers, te bespoedigen.

Vooruitblik 2012 - Oproep

Inmiddels is bekend dat ook dit jaar de IMYB zal plaatsvinden, en wel van 9 tot en met 12 juli in Zollikoven in
Zwitserland. Nederland is weer uitgenodigd. De Nederlandse
delegatie staat echter nog niet vast, en vandaar de volgende
oproep: ben je een jonge imker, was je op 1 januari 2012 nog
niet ouder dan 15 jaar en heb je interesse om dit jaar
Nederland te vertegenwoordigen op dit fantastische evenement, laat het ons zo snel mogelijk weten. Bij voldoende
belangstelling wordt er op zaterdag 12 mei in het Bijenhuis in
Wageningen een voorlichtingssessie georganiseerd.
Aanmeldingen voor deze bijeenkomst (inclusief het aantal
personen) graag per e-mail naar:gutz@telfort.nl of
dekker-willems18@zonnet.nl
Wil je snel informatie hebben (beknopt dan wel ‘avondvullend’) bel dan met respectievelijk Leon Gütz (0345 58 29
23) of Baldi Dekker (0229 20 15 08). Wie weet neemt
Nederland ook dit jaar weer deel aan dit festijn, naast nieuwe deelnemers uit Turkije, Israël en andere landen die in
2010 nog ontbraken.

De imkerschool waar de wedstrijd in 2011 gehouden werd

