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CONCEPT INDELING REGISTER (1) EN ADRESKAART Il
Voorbeeld I
VolgDatum Adres
no.

Tel.

Naam

Aard
klacht

Datum
a fgeh.

Jaarbericht
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
door: F. Wcijters te Tilburg

Voorbeeld II
Volgno.:

Adres:
tel.:

Naam:

Datum:

Aard klacht:
Bezoeke n

Datum

Gebruikte materialen

Ie bezoek
2e bezoek
3e bezoek
4e bezoek
5e bezoek

Bijzonderheden betreffende uitvoering en resultaten verdelgi ng:

Bijzonderheden bet reffende hygiënische en / of bouwkundige wering:

Contacten met huiseigenaar en / of Dienst Bouw- en Woningtoezicht:

Afgehandeld d.d.:
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Paraaf chef:

H et afgelopen stichtingsjaar 1982/ 83. het eerste lustrumjaar, was een jaar waarin naast de
inmiddels rout inematige activiteiten, zoals het organiseren van de cursus en het examen,
oo k d iverse nieuwe activiteiten werden ontplooid. Zo werd een nascholingsdag georganiseerd waarvoor de belangstelling van ca 225 deelnemers zonder meer goed was te noemen.
En niet alleen was de belangstelling goed maar ook de inhoud en presentatie van die dag
waren van een uitstekend gehalte. Er werd gestart met het opzetten van een diaserie van
meest voorkomende ongediertesoorten en die serie niet alleen voor eigen gebruik doch ook
voor verkoop te bestemmen. Daarnaast werd o .m. deelgenomen aan tentoonstellingsactiviteiten zoals de Reimato / lntercleanbeurs.
Zoals in de vier voorafgaande jaren was de belangstelling voor de cursus weer groot te
noemen. Nu inmiddels zo'n 300 cu rsisten de cursus gevolgd hebben is een aanmelding van
100 ka ndidaten uitstekend. Een zo eerlijk mogelij ke verdeling over de diverse disciplines
leidde tot plaatsing va n 8 1 cursisten.
In het lopende stic htingsjaar moest evenals in het jaar daarvoor afscheid worden genomen
van een bestuurslid. Een va n de werkers van het eerste uur t.w. de heer J. D. Uding had een
betrekking in het buitenland aanvaard en moest daarom zijn bestuursfunctie neerleggen.
De heer K. Homburg - geen onbekende want hij wa s reeds jarenlang examinator - werd
door N . V.O. voorgedragen voor opvolging van de heer Uding en zo ook gekozen.
Zodoende bestond in het verslagjaar het bestuur uit:
H. van Blaaderen (V.R.O.M.).
voorzitter
F. Weijters (N.V.R.D.) .
secretaris
M. A. Zandbergen (N.Y.O.).
penningmeester
D. C. de Bruin (V .R.O.M.)
plaatsvervangend voorzitter
A. Hoek (N.V.R.D.).
plaatsvervangend secretaris
J. D. Uding(N.V.O.).
plaatsvervangend penningmeester (tot 6juni 1983)
K. Hombu rg (N.V.O.).
plaatsvervangend penningmeester (vanaf 6 juni 1983).
In het verslagjaa r namen aan.de cursus 46 A- en 35 B-cursisten deel. Daarnaast woonde
nog een 6-tal oud-cursisten, die in het voorgaande jaar gezakt waren. vijf lesdagen b ij.
Zij waren daartoe in de gelegenheid gesteld door het bestuur om zich zodoende beter voor
te bereiden op een nieuw examen. Ook voor het komende cursusjaar kan van deze
mogelijkheid gebruik worden gemaakt.
Voor het eerst werd voor de cursisten van de B-cursus een determinatiedag gehouden. Deze
dag zal voortaa n onderdeel va n het lesp rogramma gaan uitmaken. De gehouden
praktijkdag voldeed ook geheel aan de behoefte. al bleek de beschikbare tijd wel wat kort.
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Ook dit cursusjaar werden de examens afgenomen in de zalen van de Reehorst te Ede. Aan
deze examens op 17 en 18 mei hebben deelgenomen:
56 A- en 38 B-cursisten, waarbij 6 oud-cursisten. Twee cursisten hadden zich afgemeld.
Het eindresultaat was:
46 A
33 B
geslaagd
2 B
5 A
gezakt
5
A
1 B
herexamen
Er kan worden teruggezien op een geslaagd cursusjaar.

NIEUW BELEID
BIJEN ZIEKTEN
In het nummer van juli 1983 van "Rat en Muis" is aandacht besteed aan de varroamijtziekte in het artikel "Bijen in Oosten niet scheppen?!" Dit artikel wordt nu vervolgd met een
mededeling van het Consulentschap voor Bijenteelt.
De snel veranderende situatie op het gebied van de bijenziekten is voor het Ministerie van
Landbouw aanleiding geweest het beleid ten aanzien van bijenziekten te herzien. Na
overleg met het Consulentschap en het Landbouwschap afdeling Bijenteelt, waarin de
imkersorganisaties zijn vertegenwoordigd, is besloten de Vervoersbeschikking 1972 te
wijzigen.
De nieuwe tekst verschijnt in de Staatscourant. Het gaat om de volgende ziekten.

Acarapis
Acarapis-mijtziekte is een ernstige bijenz.iekte die tot de dood van bijenvolken kan
leiden. Op basis van gegevens uit het buitenland en experimenten met Acarapis op
Ameland, mogen we concluderen dat ook omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij
de ontwikkeling van de ziekte. De verspreiding van Acarapis van stand tot stand gebeurt
vrij langzaam en lang niet alle volken in de omgeving van een besmette stand raken
geïnfecteerd. De ervaring van de afgelopen 30 jaar heeft uitgewezen, dat het opruimen van
besmette standen zinvol is en verdere verspreiding kan voorkómen. Het volledig uitroeien
van deze ziekte is onmogelijk. Acarapis woodi komt in heel Europa voor en blijft in
Nederland niet beperkt tot de zuidelijke provincies , zoals de besmettingen in Groningen en
Gelderland hebben aangetoond.
Het nieuwe beleid is gebaseerd op de gedachte. dat Acarapis overal in Nederland kan
voorkomen. Voor doeltreffende bestrij ding is samenwerking tussen imkerij en het
Consulentschap voor Bijenteelt noodzakelijk.
Varroa
Nu Varroa in verschillende delen van Nederland is gevonden en de bestrijding door de
imkers met Folbex VA en tabak (nicotine) is begonnen, heeft het in april 1983
afgekondigde vervoersverbod langs de Nederlands-Duitse grens geen zin meer.
Dit vervoersverbpd is opgeheven.
Wèl geldt een verbod voor het vervoer van bijen van en / of naar Texel, Vlieland.
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Om het gebruik van een of meer Waddeneilanden voor de teelt van koninginnen of als bevruchtingsstation mogelijk te maken, kan
de Consulent een ontheffing van dit verbod verlenen.
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Gewndheidsverklaringen
In de vervoersbeschikking van 1972 stond een aantal gebieden omschreven, waarnaar
alleen met een gezondheidsverklaring mocht worden gereisd. Deze regeling vervalt nu.
Voor het reizen met bijen is geen gezondheidsverklaring meer nodig.
Wèl moeten op bijenwoningen naam en adres van de imker duidelijk leesbaar en
onuitwisbaar zijn aangebracht.
Met dit nieuwe beleid wordt het gebruik van vervoersverboden, om verspreiding van
bijenziekten tegen te gaan, sterk beperkt. De nadruk komt nu meer te liggen bij het
opsporen en het bestrijden van de ziekten. Bij de opsporing wordt van de imkers een actieve
rol gevraagd.
Het Consulentschap blijft de centrale rol s pelen bij het diagnose-onderzoek. Het
onderzoek van de Procfbijcnstand Ambrosiushoeve naar Acarapis en Varroa wordt
onverminderd voortgezet.
Samengevat zijn de praktische gevolgen voor de imkerij:
Alle vervoersverboden met betrekking tot Acarapis-mijtziekte zijn opgeheven;
Zodra een nieuw geval van Acarapis wordt geconstateerd. wordt de besmette stand
opgeruimd en wordt een vervoersverbod afgekondigd (straal ca. 3 km). Zodra binnen
dit gebied een najaarsbemonstering heeft plaats gehad en eventuele nieuwe besmettingen zijn opgeruimd, wordt het vervoersverbod weer opgeheven:
Het vervoersverbod met betrekking tot Varroa langs de Duits-Nederlandse grens is
opgeheven:
Er geldt een verbod voor het vervoer van bijen van en / of naar Texel, Vlieland.
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog;
Voor het reizen met bijen is geen gezondheidsverklaring meer nodig;
Op bijenwoningen moeten naam en adres van de imker duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht.
Tenslotte voor de duidelijkheid: de Bijenwet 1947, waarin o.a. de meldingsplicht voor
bijenziekten en het invoerverbod voor bijen zijn geregeld, blijft van kracht.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot het Consulentschap in Algemene Dienst
voor de Bijenteelt, Tilburgseweg 32, 5081 NG Hilvarenbeek, tel. 0 I 3-425888.

Varroa-mijl (vrl.), bovenaanzichl.

Varroa-miil (vr/.), onderaanzic/11.
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