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Gaan onze jeugdimkers
het weer zo goed doen?

bijenhouden mei 2014
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De International Meeting of
Young Beekeepers, het initiatief
om wereldwijd jonge mensen
te interesseren voor de imkerij,
beleeft dit jaar zijn eerste
lustrum. Na de start in Tsjechië
in 2010 en daarna competities
in Oostenrijk, Tsjechië en
Duitsland, is dit jaar Polen het
gastland. Nederland neemt
sinds 2011 deel. Gaat het onze
jonge imkers lukken om het
topresultaat van vorig jaar, een
vijfde plaats in de landen
klassering, te evenaren, ja te
verbeteren?

Selectiedag 2013
Het Nederlands Jeugdimkerteam 2013
is vorig jaar op 11 mei gevormd tijdens
de jaarlijkse selectiedag in het Bijenhuis
in Wageningen. De jonge imkers gingen
met elkaar de strijd aan op diverse onderdelen: praktisch werken in de bijen,
sorteren van imkergereedschappen en
theoretische kennis. Grote ‘scherprechter’ bleek het onderdeel Honing. Daar
vielen veel punten te verdienen (en dus
ook te verliezen).
Het Jeugdjournaal kwam zelfs langs.
Dat leverde niet alleen een item op in de
nieuwsuitzending die avond, maar ook
een levendige discussie op het Jeugdjournaalforum over de stelling “Bijenhouden is niets voor jonge kinderen”.
Een landenteam op de IMYB bestaat

uit drie imkers van maximaal 15 jaar
oud. Grote winnaar op deze selectiedag
bleek de jeugdimkergroep van ‘De Blieë
Bie’ uit Elspeet. Met 7 van de in totaal
11 deelnemers leverde deze groep
onder leiding van Wouter van Bronswijk
uiteindelijk de gehele top-3. Jaap de
Ruiter, Jelle van de Brink en Hèrald van
Ark gingen onder de hoede van Baldi
Dekker en Leon Gütz naar Münster.

IMYB 2013
De wedstrijd van 20 tot 23 juni vond
plaats op een imkerij annex museum,
carnicateeltstation, imkeropleidingsinstituut en ‘bijenkroeg’ van imkermeister
Dennis Schüler aan de Rieselfeldhof bij
Münster.
De organisatie stak ‘sehr gründlich’
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vergelijken. Voor ons is kennismaking
met het buitenland en met jonge imkers
uit andere landen veel belangrijker dan
een hoge score. En toch: ons team
scoorde bijzonder goed - voldoende
voor een vijfde plaats in het landenklassement, een topprestatie! Nog even de
cijfers: Hèrald werd 9e (86,5 punten),
Jelle 11e (86 punten) en Jaap 28e (73,5
punten), op een totaal van 39 deelnemers. In de landencompetitie werd
Oostenrijk de winnaar, gevolgd door (in
volgorde) Duitsland, Tsjechië, Engeland,
Nederland, Slovenië, Litouwen, Slowakije, Liechtenstein, Polen, Israel, Wales,
Ierland en tenslotte Bosnië-Herzegovina.

Links: Selectiedag 2013, voor de camera bij het
Jeugdjournaal.
Boven: De praktische kennis van drachtplanten
wordt getoetst; Münster 2013.
Onder: De Nederlandse ploeg schept op; Münster 2013.

in elkaar. Een gezellige Tipi-tent, met
kampvuur in het midden voor de
algemene bijeenkomsten, en verder
prima locaties in en rond een oude
Duitse boerderij voor de theoretische en
praktische onderdelen. Alleen het overnachten moest elders, in een prachtige
jeugdherberg hartje Münster.
De wedstrijdonderdelen waren verzorgd
door deskundigen van het bijenteelt- en
onderzoeksinstituut in Celle en mochten
er zijn. Vooral van het onderdeel Drachtplantenkennis was veel werk gemaakt.
Het ‘slechts’ herkennen van drachtplanten bleek niet voldoende - ook kennis
van de drachtwaardes van de plant
werd getest.
De IMYB kent ook elk jaar ‘ludieke,
creatieve’ onderdelen - je kunt daar
eigenlijk niet slecht op scoren, het gaat
om het meedoen. De jonge imkers
moesten aan de slag met het maken
van ‘bijenhotels’ voor wilde bijen en
wasfakkels. Die laatste kwamen goed
van pas bij het afscheidskampvuur op
de slotavond.

Einduitslag IMYB 2013
In tegenstelling tot bij andere deelnemende landen staat voor ons het
wedstrijdelement niet voorop. De ‘grote
imkerlanden’ daarentegen beschouwen
het wel degelijk als een wedstrijd, waarbij ze het niveau van hun opleidingen

De belangstelling voor de IMYB groeit.
Inmiddels heeft de internationale organisatie contacten met meer dan 50 geïnteresseerde landen. Ook dit jaar gaan we
weer meedoen! Deze IMYB is in Polen,
van 5 tot en met 8 juni (rondom het
Pinksterweekend) in de imkersschool in
Pszczela Wola, in de buurt van Lublin.
Heb jij zin om mee te gaan, en was je
op 1 januari van dit jaar niet ouder dan
15 jaar, meld je dan aan voor de selectiedag op zaterdag 10 mei aanstaande
in het Bijenhuis in Wageningen. Voor
inlichtingen en aanmelding: mail naar
IMYB-Nederland@concepts.nl.
Graag tot ziens op 10 mei!
Meer lezen over eerdere IMYB-bijeenkomsten? Zie Bijenhouden van maart
en november 2012.
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