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tekst en foto’s Leon Gütz

De zomervakantie wordt sinds 2010 jaarlijks door
een selecte groep internationale jonge imkers
gereserveerd voor de IMYB, ofwel de International
Meeting of Young Beekeepers. Dit jaar lag de organisatie in handen van Polen. Men had besloten
de IMYB 2014 iets te vervroegen en te koppelen
aan het jaarlijkse honingfestival rondom Pinksteren op de imkerschool in Pszczela Wola (letterlijk ‘Bijen Willen’) in het oosten van Polen. Mede
dankzij een bijdrage van de NBV kon Nederland
ook dit jaar weer een team van 3 jonge imkers
afvaardigen.

bijenhouden november 2014

Landenpresentaties

De jaarlijkse selectiedag op de bijenstand van de
vereniging in Bennekom (praktijkgedeelte) en het
Bijenhuis in Wageningen (overige onderdelen) was

De IMYB heeft niet alleen tot doel de wereldwijde
vergrijzing van het imkersbestand om te buigen door
het bijenhouden onder jongeren te promoten. Ook
kennismaking met andere landen, volken en culturen
staat hoog op de agenda. Elk landenteam verzorgt
daarom een presentatie ‘in een vorm naar keuze’.
De creativiteit viert hoogtij, en een bonte stroom
aan serieuze foto- en ﬁlmpresentaties, dansjes en
zelfs kookdemonstraties komt daarbij langs. Abso-

Nederlands team: Margreeth, Leon, Jurriën, Baldi en Teun

De jonge imkers delen Nederlands drachtplantenzaad uit!

Selectiedag
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dit jaar op zaterdag 10 mei. Na afronding van alle
onderdelen bleken Margreeth van Ramshorst, Jurriën
Engberts en Teun de Jong zich als besten te hebben
gekwaliﬁceerd. Onder hoede van Baldi Dekker en
Leon Gütz zijn zij van 5 tot en met 8 juni in Polen de
‘strijd’ aangegaan met jonge imkers uit 19 landen.

Competitie
Het hoofdprogramma van de IMYB draait echter om
de ‘beekeeping competitions’ waarin de jonge imkers hun kennis en kunde met elkaar vergelijken. De
wedstrijdonderdelen waren dit jaar o.a. het monteren
van een kunststof bijenkast (met in Nederland onbekende onderdelen), het zoeken van een koningin binnen twee minuten in een 4-raams kastje, het sorteren
van koninginnenteeltgereedschappen, het herkennen
van drachtplantenzaden en honingsoorten, en uiteraard een theorie-examen.

Resultaat
De Poolse organisatie had dit jaar een iets afwijkende
puntentelling bedacht, waarbij het gebruikelijke maximum van 100 punten was verlaagd. Het resultaat
was dat er in de individuele einduitslag nogal wat ex
aequo’s voorkwamen. Gelukkig niet in de top, waar
uiteindelijk een jongen uit Oostenrijk met 55 punten
als hoogste eindigde, gevolgd door een Oekraïense
leerling van de Poolse Imkersschool. Ook het resultaat voor onze Nederlandse imkers mocht er zijn:
Margreeth eindigde op een gedeelde negende plaats,
Jurriën gedeeld tiende en Teun gedeeld dertiende
(op een totaal van 53 deelnemers). Nederland bereikte daarmee in het landenklassement de achtste
plaats van de negentien deelnemende landen.
Oostenrijk was dit jaar wel supersterk - ook het landenklassement werd door hen gewonnen, gevolgd
door Duitsland als tweede en gastland Polen als
derde. De overige deelnemende landen in volgorde
van resultaat waren Oekraïne, Slowakije, Tsjechië,
Belarus, Nederland, Slovenië, Moldavië, Kazachstan,
Liechtenstein, Litouwen, Roemenië, Engeland, Ierland, Israël, Rusland en Wales. Dit jaar was voor het
eerst deelname uit Afrika voorzien, namelijk Nigeria,
maar helaas moest men zich op het allerlaatste
moment afmelden vanwege problemen met in- en
uitreisvisa.

Ingrid Monderman Dagboek van een imker 7

luut hoogtepunt, zeker qua hilariteit, was dit jaar de
inzending van Oostenrijk, die na het winnen van het
Eurovisie Songfestival, op de IMYB een playbackact
met maar liefst 5 Conchita’s (‘vrouwen met baard’)
presenteerde.

Wat vliegt de tijd. Nog
geen week geleden…
of was het toch wat langer terug… is het seizoen gestart en
nu is het inwinteren alweer achter de rug. Niet dat de bijen
al in een winterstemming zijn, want het is nog heerlijk weer.
Eind september heb ik nog in een t-shirt rondgelopen.
Wel een verademing na de natte maand augustus.

Op dit moment is nog niet bekend waar de IMYB in
2015 zal worden georganiseerd. Hoe dan ook, zodra
dit bekend is pakken wij de organisatie van de Nederlandse selectiedag snel weer op. Ben jij een jonge
imker die graag een keer mee wilt naar dit bijzondere
evenement, en ben je begin volgend jaar niet ouder
dan 15 jaar, houd dan de NBV-agenda in de gaten zodra er nieuws is maken wij dit bekend.

Doordat ik twee volken heb gebruikt voor de heide, was ik
wel wat laat klaar met voeren, maar uiteindelijk is de
deadline van 1 oktober weer gehaald. Vijftien volken gaan
de winter in. Nu wordt het een half jaar wachten en hopen
dat er ook vijftien goede volken de winter uitkomen.
Misschien maar een schietgebedje naar Sint Ambrosius
sturen.

Voor inlichtingen imyb-nederland@concepts.nl.
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Vooruitblik

Ik heb dit jaar geprobeerd wat heidehoning te winnen, maar
was te lui om met een paar volken helemaal van plek te
switchen. Vanaf de stal is het zo’n 2,5 tot 3 km hemelsbreed naar de heide. Nu zal iedereen zeggen dat dit veel te
ver weg is voor de bijen, maar de praktijk heeft me anders
geleerd. We weten allemaal nog dat we in 2007 een
geweldig heidejaar hadden. Dat had ik ook en toen
stonden de bijen gewoon op de stal, dus als de
omstandigheden goed zijn, kunnen ze het wel degelijk
redden. Helaas was het duidelijk geen geweldig heidejaar,
want er zat geen drup honing in de twee volken die ik
ervoor gebruikt heb. Dit jaar dus weer dure heidehoning
kopen, want wat is dat toch lekkere honing.
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