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Frans Roskam

Winter in de zomer
Even voorstellen dan maar: Frans Roskam uit
Mijdrecht (gemeente De Ronde Venen). Een
gewone imker, bijen houden zonder poespas, geen
koninginnenteelt (wel selectie, hoor!), niet reizen.
Honing? Daar doe ik het (ook) voor! Bijenhouden is
nog altijd mijn grootste hobby en ik vertel er graag
over. Vaak geef ik een lezing ('praatje pot') aan
allerlei mensen, van kinderen uit groep 1 en 2 tot
en met ouden van dagen in verzorgingstehuizen.
Iedereen vindt 'bijen' best interessant en wil er
zeker iets over horen.

18 Deze imker moet er al in de zomer (eind augustus?)
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voor zorgen dat zijn bijen goed de winter doorkomen.
Raar is dat toch: sta je daar in een luchtig
overhemmetje (soms is het dan'toch nog best lekker
warm!) je bijen winterklaar te maken. Daarbij dan te
bedenken dat je volken wél redelijk groot moeten zijn
(groter dan 7 raampjes) en dat je moet gaan 'voeren'!
Zes volken inwinteren, dat vind ik meer dan genoeg.
Maar soms staan er wel acht of negen of nog meer
volken op mijn bijenstand! Hoe dat komt? Zwermen,
van her en der uit De Ronde Venen! Normaal staan de
'productievolken', minstens drie, op 1 broedbak (BB)
+ 2 honingbakken (HB). De honingbakken zijn meestal
behoorlijk gevuld met honing, de bovenste zeker. De
overige volkjes staan op 1 broedbak (10- of 6-raams).
We willen met zes behoorlijke volken de winter in met
liefst een jonge koningin elk in een 10-raams
broedbak met daaronder een honingbak. Is dat ruim?
Ja! Redelijk ruim. Maar mijn bijen gedijen er goed in:
ze hebben een prima voorjaanontwikkeling! Bovendien is de HB aan het eind van de winter helemaal
leeg; even omdraaien dus (BB onder en HB weer
boven) en ze kunnen lekker verder.
We gaan koninginnen (K) selecteren en volken verenigen! Zijn er zes jonge K's? Prachtig. De oude K's
worden dan gedood (zijn imkers echt zulke wrede
mensen?). Kleine volkjes worden verenigd of samengevoegd met een groot volk, altijd met de krantenmethode. Zijn er geen 6 jonge K's, dan zal er een
oudere adellijke dame moeten overwinteren.
(Soms 'oogst' ik nog een paar raampjes honing, maar
het meeste laat ik aan de bijen, als aanzetje voor het
wintervoer).
Altijd alles noteren op de kastkaart:
- Wat is de oude K (zij moet volgend voorjaar helaas
worden verwijderd);
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- wat zijn jonge én goede K's (goedaardigheid,
haaldrift, ontwikkeling). Die gegevens heb je beslist
nodig om in het voorjaar een goede keuze van je K's
te kunnen maken!
Mooi, daar staan ze dan: 6 K's (met een goed volk) elli
op 1HB + IBB (onder + boven). En dan nu: voeren!
Minstens 14 kg suiker per volk, met een plastic
voerbak waar ineens 5 kg in kan (5 kg opgelost in 2,s 1
water; ik mik de suiker en het warme water in een
oude plastic jerrycan; dat kan je lekker schudden en
de suiker lost goed op; het water koelt thuis vanzelf
wel af).
Overigens: onder elke kast, aan de achterkant, doe ik
even een dun latje; dan staat de kast ietsje voorover
en vloeit de suikerstroop beter naar het voergat aan
de voorkant van de bak.
Natuurlijk zorgen we er voor dat er bijna geen varroamijten in de volken zitten. Maar dat is een verhaal
apart.
Als laatste het toedekken: onder iedere deksel een
krant en een passend stuk schuimplastic. Die krant
absorbeert daar het eventuele vocht en het geheel
houdt de kast bomin C e b r wswim
De bijenwinter kan beginm; ikga nog wen in hast
zomerzonnetje zitten!
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