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Dit is al weer het laatste nummer BIJ
PRATEN van 2011: 33e jaargang, nr. 124.
De redactie is verheugd met het grote
aantal bijdragen, dat wij dit jaar hebben
ontvangen voor plaatsing in BIJ PRATEN.
Wij hopen en verwachten natuurlijk
dat dit in het volgende jaar even groot
of groter zal zijn en sporen de leden
dan ook opnieuw aan om bijdragen te
blijven inzenden. Dit is dé manier om
BIJ PRATEN een echt clubblad te laten
blijven: “door de leden en voor de leden”.
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In dit nummer vragen we vooral uw aandacht voor
de “Nieuwsbrief NBV Amstelland” van het bestuur,
waarin grote veranderingen voor onze vereniging
en ons bijenpark worden vermeld.

Bestuur en redactie wensen u en uw bijenvolken een goed 2012!
nbvamstelland.nl
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Verenigingsnieuws
Het bestuur

Nieuwsbrief NBV Amstelland

Uitbreiding van het Bijenpark Langs de Akker, Amstelveen

Vorig jaar is door
ruimtegebrek in de
bijenstal gekozen om
nieuwe leden een
tijdelijke plek voor
hun kasten in de open
lucht te bieden, in de
toekomst komen deze
te vervallen.

nbvamstelland.nl

Achtergrond
Onze vereniging huurt de grond
van het Bijenpark direct van de
gemeente Amstelveen. We hebben van de gemeente een gebouw
gekregen dat voorheen in gebruik
was bij de Stichting ‘Kinderschool-werktuinen’. Dit gebouw
doet dienst als ons verenigingsgebouw waarin ook het depot,
een vitrine en honingslinger een
plek hebben gevonden. Verder is
een L-vormige overdekte bijenstal geplaatst en is tussenliggende
tuin beplant met zgn drachtplanten. Dit alles wordt onderhouden
door de tuincommissie en de facilitaire werkgroep. Verschillende
leden hebben een huurovereenkomst voor een stuk van onze
bijenstal en hebben al dan niet
gekozen tegen betaling ook een
stukje van de tuin te gebruiken.
De schooltuinen pachten hun
eigen grond maar maken tegen
betaling op gezette tijden gebruik
van ons gebouw.
In het verleden heeft de gemeente de vereniging toegestaan
de “achtertuin” in te richten als
drachtweide, totdat de gemeente
het weer nodig heeft. Het gaat
hier om het stuk grond dat te be-

reiken is door de deur in de hoek
van de bijenstal. Circa 2 jaar geleden is dit terrein daartoe door
ons beplant met verschillende
soorten struiken en gedeeltelijk
ingezaaid met drachtplanten. De
vereniging betaalt hiervoor geen
huur. Vorig jaar is door ruimtegebrek in de bijenstal gekozen om
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nieuwe leden een tijdelijke plek
voor hun kasten in de open lucht
te bieden. De kasten staan op een
strook achter de bijenstal in de
“achtertuin”. In feite is dit tegen
de afspraken met de gemeente
over het gebruik van deze grond.
Het bestuur wil deze situatie niet
op deze wijze continueren.
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De gemeente
heeft het terrein
tegenover ons
verenigingsgebouw, in
gebruik genomen als
opslagterrein

Verder heeft de gemeente een
gedoogbeleid gevoerd t.a.v.
verschillende leden van onze
vereniging, rondom de bovengenoemde grond. Ook hiervoor is
geen huurovereenkomst getekend en geldt dat het te gebruiken is zolang de gemeente de
grond niet nodige heeft. Hierbij
gaat het om het stuk grond
achter ons verenigingsgebouw
dat Henk Kooij sinds jaar en dag
in bruikleen heeft en samen met
Herman Groen een schuur/bijenstal gebruikt.
Op ditzelfde stuk staan ook
verschillende aanhangwagens
van leden gestald. Verder is door
de gemeente een stuk grond als
volkstuin in bruikleen gegeven
aan Ben Engelen en Roel Dekker.
Het gaat hier om een stuk grond
aangrenzend aan de schooltuinen, tegen het opslagterrein van
de gemeente aan.

ment in gebruik hebben voor het
gehele Bijenpark. Dit bleek meer
dan tot nu toe was berekend.
De huur wordt per januari 2012
aangepast aan de nieuwe berekening.
Tevens is de gemeente op de
hoogte van ons ruimtegebrek en
de tijdelijke oplossing. Ze heeft
ons aangeboden een extra stuk
grond te huren onder dezelfde
voorwaarden als gelden voor
het huidige Bijenpark. Het gaat
hier om het stuk grond achter
ons verenigingsgebouw, waar nu
aanhangwagens staan en Henk

Kooij en Herman Groen hun tuin
en stal hebben.
Het bestuur heeft besloten
op dit aanbod in te gaan en het
Bijenpark uit te breiden. De tijdelijke stalruimte op de “achtertuin”
zal komen te vervallen.

De toekomst
Op dit moment wordt verkend
op welke wijze het terrein het

Wat momenteel speelt
De gemeente heeft kenbaar
gemaakt het terrein tegenover
ons verenigingsgebouw, dat nu
gedoogd als volkstuin in gebruik
is, zelf weer in gebruik te willen
nemen. Ze wil het opslagterrein
voor materiaal van de gemeente
nl. uitbreiden. Per 1 januari moet
het terrein schoon opgeleverd
worden.
Ook heeft de gemeente opnieuw
berekend hoeveel wij op dit monbvamstelland.nl
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Het stuk grond
achter ons
verenigingsgebouw
dat bij het bijenpark
getrokken wordt.

beste kan worden ingericht en
afgesloten. Voorzichtige plannen
worden gemaakt voor goede en
prettige aansluiting op het huidige terras, bouw van een afdak
voor bijenkasten met tuin ervoor
en opslagruimte. Ook wordt
gedacht aan verhuurde opslagruimte voor aanhangwagens.
Op korte termijn zullen de
financieringsmogelijkheden
worden onderzocht, we denken hierbij aan het zoeken naar
sponsors voor de extra uitgaven
voor inrichting en afsluiting en
verhuur van ruimte voor bijen,
stukje tuin, opslagruimte.
Voor kenbaar maken van
interesse en/of informatie over
de huurhoogte kunt u contact
opnemen met de penningmeester Gerard Gorris.
De huidige stal van Henk en
Herman kan voorlopig worden
gehandhaafd en gaan dus bij
continuering huur betalen aan
de vereniging. De plaats en het
gebruik van de stal en tuin is
persoonsgebonden. Bij overname
kunnen andere leden hieraan
geen rechten ontlenen.

een tijdelijke tussenstandplaats
om terugvliegen te voorkomen.
Tevens dienen zij de op eigen
initiatief gebouwde bergruimte,
afdaken en ander materiaal te
verwijderen. De stellingen zijn
van de vereniging en zullen op
het nieuwe terrein worden hergebruikt. Zo wordt de “achtertuin”
in oude staat teruggebracht.
Uiteraard zal de vereniging (lees

leden) de helpende hand bieden
waar mogelijk en medewerking
te verlenen waar nodig.
Helaas zullen Ben Engelen
en Roel Dekker zelf moeten
zorgdragen voor ontruiming
van het terrein dat zij zo lang
gebruikten. Dit valt niet onder
de verantwoordelijkheid en zorg
van de vereniging. Toch meent
het bestuur hen bij uitzondering

De tijdelijke plaatsen op de
“achtertuin” worden opgeheven
en de huidige gebruikers krijgen
met voorrang de gelegenheid
ruimte te huren op het nieuwe
terrein. Zij dienen zelf in het
komende voorjaar voor verplaatsing te zorgen, waarschijnlijk met
nbvamstelland.nl
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tegemoet te moeten komen en
zullen zij de gelegenheid krijgen
om drachtplanten over te planten
naar de “achtertuin”. Zoals eerder
met de gemeente overeen gekomen mogen we deze ruimte als
drachtweide gebruiken, dus ook
Roel en Ben kunnen hieraan geen
rechten ontlenen als het terrein
eventueel in de toekomst ontruimd moet worden. De te verplaatsen planten zullen verspreid
een plaats moeten krijgen, want
het is in strijd met de gemeentelijke afspraken op de “achtertuin” tuintjes, of iets wat daarop
lijkt, aan te leggen. De plannen
voor een eventuele verplaatsing
moeten overlegd worden met de
tuincommissie.

Formaliteiten
Voor de nieuwe huurovereenkomst die per 1 jan. 2012 ingaat is
formeel geen toestemming nodig
van de leden. Het bestuur heeft
volgens de statuten volmacht
voor het doen van uitgaven tot
€ 1000,-.
Voor aankoop en bouw van
een afdak en materiaalopslag is
meer nodig. Getracht wordt om
voor deze kosten een sponsor te
vinden.
Tot slot
Het bestuur is erg blij met deze
mogelijkheid tot uitbreiding, Het
biedt nieuwe leden een onderkomen met hun bijen en ook zullen
nbvamstelland.nl
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we cursisten meer ruimte kunnen bieden. Ook denken we dat
deze uitbreiding ons Bijenpark
een beter aanzien zal geven.
Met deze uitbreiding menen we
echter wel dat het Bijenpark tegen grenzen aanloopt tav balans
tussen bijen - drachtplanten en
het plegen van onderhoud. Als in
de toekomst nog meer behoefte
voor stalling van bijenvolken
ontstaat, zullen we moeten gaan
werken met een wachtlijst en/
of uitkijken naar mogelijkheden
voor het openen van een dependance.
We maken van de gelegenheid
gebruik om een dringend beroep
te doen op alle huurders op ons
Bijenpark, oude én nieuwe, om
een bijdrage te leveren in het
onderhoud van het gehele Bijenpark (tuincommissie en facilitaire
werkgroep), waar u en uw bijen
van meeprofiteren. We willen ons
niet beperken tot de huurders
alleen maar roepen alle leden
op om zich in te zetten voor de
verschillende activiteiten die zich
binnen onze vereniging afspelen
(depot, cursusbegeleiding, open
dagen bemannen, redactie BIJ
PRATEN, etc.). Het is reuze gezellig en vele handen maken licht
werk!
Het bestuur, 15 nov. 2011
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De Basiscursus 2011
Het Bestuur

Op 1 oktober werden de diploma’s
uitgereikt aan de geslaagden van de
basiscursus 2011.
Onder de bezielende leiding van Leo van
Gelderen uit Rijswijk startte de cursus in
maart van dit jaar. Na het nodige tijdens
de theorielessen geleerd te hebben werd
tijdens de praktijklessen actie ondernomen
in de bijenvolken. Van de 17 aangemelde
belangstellenden vielen 3 personen af, 14
deelnemers konden het diploma in ontvangst
nemen. De geslaagden zijn: De dames Harmke
van der Fliert, Deidre Renaud, Jacqueline
Steeman, Doke van der Steen en Kim Wolters
en de heren: Rob van Andel, Christian Hacker,
Steffen van der Heiden, Bram Kaastra, Gerard
Kuijper, Maarten Post, Erik van Rosmalen,
Paul de Swart en Jan Woortman
Rob van Andel, Harmke van der Fliert, Steffen
van der Heiden, Gerard Kuijper, Maarten
Post, en Erik Rosmalen blijven lid van onze
club. Dus weer een behoorlijke nieuwe en
enthousiaste aanwas. In maart 2012 start de
volgende basiscursus Bijenteelt, waarvoor al
voldoende aanmeldingen binnen zijn.
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Opleiding leraren-A
Bijenteelt gestart

Rinus de cursusleider
met vlecht-instructies
aan Cees de Koning

Op zaterdag 12 november j.l. is de
cursus leraren-A Bijenteelt in ons
clubhuis gestart.

EXTRA
Klik op de knop
voor een filmje over
vlechten

Het Bestuur

Cursus korfvlechten

De 21 deelnemers komen uit het hele land, onder
andere Geulle, Apeldoorn, Hippolytushoef enz.
En uit onze gelederen doen Rene Genet en Jan
Westerhof mee. De cursus staat onder leiding van
Mari van Iersel en Marie Jose Duchateau. De theorielessen zijn verdeeld over de winter en het voorjaar. De leraren in opleiding gaan meedraaien tijdens
de praktijklessen van de basiscursus Bijenhouden,
die begin maart van start gaat. Hiervoor hebben
zich al 20 deelnemers aangemeld.
De volgende zaterdagen is ons clubhuis nog bezet
ten behoeve van de lerarenopleiding:
• 14 en 28 januari
• 11 en 25 februari
• 10 en 24 maart
• 7 april

Hans de Graaff

Zoals eerder is aangekondigd wordt er op dit moment een cursus korfvlechten gegeven door Rinus
van Ewijk. Rinus zit in een rolstoel en daarom wordt
deze cursus in Houten gegeven in een bijenstal,
annex opslagruimte “two to bee”. 
Er zijn ca 11 cursisten, waarvan tien deelnemers
leden van onze vereniging zijn. Het is een erg leuke
cursus, waarin iedere deelnemer stevig aan het werk
wordt gezet. De voortgang van het vlechten loopt
individueel sterk uiteen, één cursist heeft al een korf
af !, maar de meesten zijn nog niet verder dan een
“schoteltje” of “hoofddekseltje”.

De praktijklessen van de basiscursus zullen ook op
de zaterdag gehouden worden. Deze data worden op
een later tijdstip bekend gemaakt.

EXTRA
Klik op de knop voor
een filmje over een
bijzondere toepassing
van een gevlochte korf.

Ons verzoek is om op genoemde zaterdagen de
lessen niet verstoren in het gebouw of op de tuin.
Gonnie Splinter-Zaal
is al iets verder dan
een “schoteltje”.

nbvamstelland.nl
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Winterprogramma 2011-2012
Klaas van der Lee

Zoals de laatste
jaren gebruikelijk
is, proberen we de
winterinleidingen
te plaatsen in
relatie tot een
thema. Dit jaar
is het thema:
Bijzondere
imkerpraktijken

20 dec. 2011

Oxaalzuur
bedruppeling

We herinneren u eraan dat in het huurderreglement
het nodige over bestrijding is opgenomen. Als
huurder moet u dus op deze avond aanwezig zijn. Er
kunnen dan afspraken worden gemaakt tot het gezamenlijk behandelen van de volken. Mocht u om zeer
dringende reden toch verhinderd zijn, meldt dat dan
tijdig aan de secretaris.

nbvamstelland.nl

20.00 uur Bijenpark

Bijeenkomst voor huurders over
ziektebestrijding op het bijenpark.

De hoge concentratie van bijenvolken op ons park
brengt risico’s met zich mee wat betreft de verspreiding van ziekten. Het is daarom van het grootste
belang dat adequate bestrijding plaats vindt, voor
de huurder zelf en voor zijn collega’s. De ziektecoördinator van de NBV wordt hierbij ingeschakeld.
Mogelijk kan hij adviezen geven voor verbeteringen
in ons beleid. Verder is afstemming nodig voor het
gebruik van de oxaalzuurverdamper. Rondom Kerst
en Oud en Nieuw is de beste periode om de Varroa
te lijf te gaan.

volledig scherm
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10 jan. 2012

20.00 uur Bijenpark

Nieuwjaarsbijeenkomst

Dit is de gelegenheid om elkaar onder het genot van
een hapje en drankje een goed bijenseizoen in 2012
te wensen. Het zou mooi zijn als alle leden (bijna 90)
van onze vereniging deze gelegenheid te baat nemen.
Diezelfde avond wordt ook de zeer interessante film
“Queen of the sun” vertoond, die vorig jaar tijdens
het IDFA (Internationale Documentaire Festival
in Amsterdam)
uitkwam en veel
stof deed opwaaiden.
De film laat een
aantal imkers
aan het woord
uit Europa en
Amerika over
hun wijze van
imkeren. Daarbij
wordt het accent
gelegd op afname
van de bijenstad,
de problemen
met de bijenziekten en afname van het natuurlijke
drachtbronnen. Alternatieve manieren van bijenhouden komen daarbij aan de orde.

EXTRA
Klik op de knop
hierboven om de
trailer van Queen of
the sun te bekijken

De film duurt 84 min. Er wordt Engels gesproken,
maar dit is zeker geen handicap omdat er voldoende
te zien is.
print pagina
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14 feb. 2012

13 maart 2012 19.30 uur Bijenpark

20.00 uur Bijenpark

Inleiding door Wim van Grasstek over
biologisch – dynamisch imkeren.

Foto Ellen Winkel

Algemene ledenvergadering
De stukken hiervoor ontvangt u tijdig, ca medio
februari 2012
Inleiding door Klaas van der Lee en Hans Kalje over
het imkeren in de stad.
Na het formele deel wordt door Klaas in samenwerking met Hans van bureau Stadsecologie in Amsterdam een inleiding gehouden over het imkeren in de
stad. Steeds meer wordt deze vorm van imkeren als
kansrijk gezien, omdat er op veel plaatsen een rijk
drachtgebied aanwezig is in de vorm van plantsoenen, parken, lanen en privé-tuinen. Bovendien
wordt hier niet of nauwelijks gewerkt met bestrijdingsmiddelen. Maar er zijn natuurlijk ook beperkingen. Er wordt gebruik gemaakt van de ervaringen
van stadsimkers.

Wim imkert al meer dan 30 jaar op een BD manier.
Hij is lid van een landelijke werkgroep en heeft veel
ervaring in het geven van cursussen en lezingen. Het
is een avondvullend programma met veel illustratiemateriaal. BD imkeren brengt een andere werkwijze
dan onze “normale” werkwijze met zich mee en is
gebaseerd op een andere wijze van denken. Zeer
interessant om te horen wat dit inhoudt en wat het
kan betekenen voor het plezier aan onze hobby,
onze gezondheid en die van de bijen en een gezond
leefmilieu in het algemeen.

Datum ???
Ervaringen van een Nederlandse imker in Zweden
In tegenstelling tot het Middellandse Zeegebied is
het seizoen in Scandinavië kort en daardoor het
drachtgebied beperkt. Toch wordt er redelijk tot
goed honing gewonnen.
We willen u graag kennis laten maken met de dagelijkse praktijk en methoden in Zweden onder deze
omstandigheden en hebben contacten met een mogelijke spreker gelegd. Datum en tijd zijn nu nog niet
te bepalen, omdat deze persoon niet dagelijks op en
neer reist. We hopen u natuurlijk binnenkort verder
te kunnen informeren en houden u op de hoogte via
de website en e-mail.

nbvamstelland.nl
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Bij Zaken

Twee weten meer dan één
Herman Groen: actief voor goede Buckfast moeren
Cor Vonk Noordegraaf

Toen Herman 21 jaar was en nog onder
dienst zat, werd zijn vader door een
collega gevraagd of hij meeging naar
Havelte in Drenthe. Een oom van die
collega was overleden en hij moest daar
de bijen weghalen.

nbvamstelland.nl

Kooij, in 1972 lid geworden van de imkervereniging
Amstelveen en volgden met elkaar de bijencursus.
In het begin was het vooral vader Groen die de zorg
voor de bijen op zich nam.

Dit gebeurde en nadat de bijenkasten op het imperiaal van een oude Daffodil waren geplaatst, aanvaardde men de terugreis. Op de vraag waar ze naar
toe moesten, kreeg vader Groen als antwoord: je
weet, ik woon op een flatje, neem jij ze maar mee en
kijk maar wat je er mee doet. Ja, waar zet je zo maar
kasten met bijen in Ouderkerk neer.
Vader en zoon Groen waren volkomen onbekend
met de imkerij. De enige bijenhouder die ze kenden
was brugwachter Idema, die had niet alleen bijen
maar beheerde thuis ook een depot van imkermaterialen. Hij vond het goed dat deze kasten bij de zijne
in de tuin gezet werden. Het gevolg was dat Groen
sr. en jr. af en toe gingen kijken maar dat Idema het
imkeren voor zijn rekening nam. Totdat hij stierf,
want toen kwam zijn zoon zeggen dat ze de bijen
weg moesten halen, de tuin werd geruimd. Ja waar
er nu mee heen. Bij hen thuis was er geen plaats
voor, dus informeerde vader Groen bij de gemeente.
Die meende dat ze wel achter op de begraafplaats
konden staan. Een gelukkige bijkomstigheid was
dat doodgraver Meyer imker was. Die leerde hen de
eerste beginselen van het imkeren, want nu moesten ze het zelf doen. Ze zijn toen, gelijk met Henk

Van de wijnhandel naar ProPol Produkten b.v.
De bijenleraar in die tijd was Jaap Kaal. Deze was
ook erg geïnteresseerd in apitherapie. Dit sprak
Herman wel aan en van hem leerde hij hoe je verschillende middeltjes kon maken. Herman had toen
zijn werk in de wijnhandel en naast het importeren
van honingzeep, probeerde hij honingwijn te maken.
Door aan een basiswijn honing en kruiden toe te
voegen ontstond de thans bekende Ambrosia, die
verkocht goed en kreeg steeds meer bekendheid.
Samen met een neef heeft Herman vervolgens in
1988 het bedrijf ProPol Producten B.V. opgezet.
Zij zijn in een schuur begonnen en verkochten
hun bijenproducten op braderieën en bijenmarkten. Hierdoor leerde hij veel imkers kennen en die
contacten waren belangrijk omdat er bij waren die
vervolgens ook hun producten gingen verkopen. Zo
worden er nu meer dan 100.000 flessen Ambrosia
per jaar in binnen en buitenland verkocht. Daar
Herman eerst druk was in de wijnhandel en vervolgens met de verkoop van eigen bijen producten, had
hij te weinig tijd om zelf veel bijenvolken te verzorgen. Hij imkerde met zijn vader, die zo’n 25 á 30
volken had. Toen die overleed heeft Herman er twee
over gehouden. Wel heeft hij alle materialen bewaard. Twee jaar geleden heeft hij ProPol verkocht
en pas toen kreeg hij weer tijd om zelf op grotere
schaal te gaan imkeren.
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selectielijnen, zowel bij de Marken als de Ameland
groep en het kruisen gaat steeds door. Zo wordt er
steeds weer naar nieuw bloed en goede eigenschappen gezocht. Vorige winter is Herman met enkele
veredelaars naar Centraal Turkije geweest om daar
bij imkers koninginnen te kopen.

Herman voor zijn
bijenstalletje op het
volkstuincomplex
Natuurgenot, de plek
waar het ooit allemaal
begon.

Tijd voor een nieuwe uitdaging
Alleen honing produceren bevredigde hem niet en
zo begon hij met Guus aan de Buckfast koninginnenteelt. Zijn vader had zowel gewerkt met de rassen Buckfast als Carnica. Herman had echter Buckfast bijen en wilde daarmee doorgaan. Via Pierre de
Koning kwamen zij bij de Marken groep. De Marken
groep bestaat momenteel uit 11 imkers die verspreid
over Nederland wonen. Op Marken hebben zij hun
bevruchtingsstation. Het plaatsen van kastjes op
Marken is, behalve voor de leden, alleen mogelijk
op uitnodiging en alleen voor hen die daadwerkelijk
met combinatie- teelt bezig zijn. Elk lid heeft o.a. als
taak om twee darrenvolken te leveren. Jaarlijks staan
er op Marken dan ook 22 darrenvolken opgesteld.
Herman is thans voorzitter van deze Marken
groep en hij gaf aan dat er mogelijk veranderingen
zullen komen in de tot nu toe vrij gesloten club.
Naast de Marken groep bestaat er ook een groep
Buckfast imkers die hun koninginnen op Ameland
laten bevruchten. Dat betreft een bevruchtingsstation waar Buckfast telers hun jonge moeren in een
klein volkje volgens beschreven regels heen kunnen
brengen en ze na bevruchting weer ophalen.
Binnen de Buckfast bijen bestaan verschillende
nbvamstelland.nl
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Er is een uitgebreide boekhouding van alle kruisingen die hebben plaatsgevonden en wat daaruit is
voortgekomen. Zo zijn er een heleboel selectielijnen, die jaarlijks op hun eigenschappen beoordeeld
moeten worden. Al met al vraagt dit veel tijd en
ruimte voor bijenkasten. Herman en Guus zijn van
de spaarkast overgestapt op Dadant. Naast enkele
volken bij hem thuis en op het bijenpark, heeft hij
ze staan op een volkstuin complex in Ouderkerk en
nu ook in de tuin bij de R.K kerk, die op steenworp
afstand van zijn huis ligt. Hoewel de honingproductie een belangrijk criterium bij de selectie is, heeft de
veredeling, selectie en kweek van nieuwe Buckfast
moeren thans de meeste aandacht van Herman.
Hier steekt hij dan ook veel tijd en energie in. Laten
we hopen dat we als imkers hiervan mee kunnen
profiteren.
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In BIJ PRATEN van mei 2011 werd
het heengaan van Otto de Kat
herdacht. Otto schreef voor ons
blad regelmatig artikeltjes met
een humoristische inslag. Bij het
ordenen van mijn bijenarchief
kwam ik, behalve de complete
jaargangen van BIJ PRATEN,
ook een promotieblaadje van
onze vereniging uit 1982 tegen
met onderwerpen als: Waarom
bijen; Waarom bijenhouden; de
Imkersvereniging Amstelland en;
Wat kost bijenhouden. Otto de
Kat schreef hierin: Hoe leuk is
bijenhouden?
In die tijd was het gebruikelijk
dat in verenigingsverband met
de bijen werd gereisd naar o.a.
wilg, koolzaad, fruit, distel, linde
en heide. Dit alles gecoördineerd
door een reiscommissaris, een
soort verkenner. Hij zocht de
drachtgebieden op en onderhield
contacten met o.a. fruittelers en
beheerders van natuurgebieden.
Herman Groen

nbvamstelland.nl
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Voor veel buitenstaanders heeft de
bijenhouderij iets geheimzinnigs. Imkers
worden enerzijds bewonderd, anderzijds
met de nodige achterdocht bekeken.
Het is toch niet normaal dat je niet bang
bent voor die steken? Dan moet je wel
over een soort toverkracht beschikken...
Met blote handen en opgestroopte
mouwen schept hij een hele zwerm uit
een struik! En hoe krijgt hij in
’s hemelsnaam de honing uit de korf?

ze er door gefascineerd. Zou dat komen door de
ingewikkelde organisatievorm van het bijenvolk of
gewoon door het feit dat bijen geassocieerd worden
met zon en zomer, honing, bloemen en fruit?
Hoe het ook zij, momenteel houden zich in ons
land meer dan tienduizend mannen en vrouwen
bezig met dit merkwaardig insect. Vrijwel allemaal
doen ze dit uit liefhebberij, beroepsimkers zijn er,
althans in Nederland, nauwelijks; één of twee als ik
het goed heb.
Toch is het geen eenvoudige hobby. Een imker
moet over zeer veel theoretische en praktische kennis beschikken. Iemand die bijen wil gaan houden
moet zich realiseren dat het een moeilijk vak is. Wie
opziet tegen het volgen van cursussen, veel stude-

HOE LEUK IS BIJENHOUDEN?
Kortom, hoe is het mogelijk dat één mens de baas kan
zijn over tienduizend kleine, venijnige, zoemende,
wriemelende, bruinbehaarde steekduiveltjes?
En dan de taal die de imker gebruikt ! Hij maakt
vegers, kopt darren, knijpt de koningin dood, stuurt
jonge moeren naar een afgelegen eiland, heeft soms
een bisschopsmuts en vast en zeker één of meer
moerhuisjes en drieramers. Hij is bang voor roer
en bultbroed en twijfelt of ie dit jaar zal separeren,
omhangen of een Snelgrovebord gebruiken. En als
hij tuten en kwaken hoort gaat hij doppen breken!
Vol doodsverachting staat hij daar; een zwarte
sluier voor het gezicht, in een wolk van rook en
bijen-vreemde taal uitslaand: de imker.
Vermoedelijk is er geen dier op aarde waar
zoveel over geschreven is als over de honingbij.
Een onophoudelijke stroom literatuur is er sedert
Aristoteles en Vergilius aan gewijd. Mensen houden kennelijk veel van bijen, op zijn minst worden
inhoudspagina
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rend lezen, lezingen bijwonen en het bijhouden van
vakbladen kan maar beter van het imkeren afzien.
Imkers zijn eigenlijk zeer gespecialiseerde agrariërs, misschien het beste te vergelijken met orchideeënkwekers uit Aalsmeer, fruittelers uit Venhuizen of Weslandse tuinders.
Het aantal tegenslagen dat imkers te verwerken krijgen is enorm. Vandaar dat je als aspirantbijenhouder van nature een blijmoedige aard moet
hebben. Mensen met een min of meer sombere
kijk op het leven zullen beslist na enkele maanden,
misschien jaren de bijenkap aan de wilgen hangen.
Ter illustratie een kleine bloemlezing van
dergelijke te verwachten en vaak onontkoombare
tegenslagen:

• Je zult enkele malen per jaar zeer vroeg op moeten staan om de bijen per auto naar een of ander,
meestal verafgelegen, drachtgebied te brengen.
vorige pagina
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Heel gewoon is het dat je daarbij met een collega
tien zware bijenkasten zo’n honderd meter over een
drassig weilandje moet sjouwen. Als alles mee zit, is
het weer ophalen, dat enkele weken later geschiedt,
nog erger: de kasten zijn, vanwege de honing, stukken zwaarder. Over dit fenomeen zouden boeken
vol te schrijven zijn: de meest verschrikkelijke
dingen zijn er tijdens dit zgn. ‘reizen’ gebeurd.
Statistisch staat bijvoorbeeld vast dat iedere imker
minstens éénmaal per twee á drie jaar met z’n auto
muurvast in de glibberige Flevoklei komt te zitten.
Weliswaar zijn je collega’s graag bereid je te helpen
(zij zijn immers ook ooit aan de beurt!) maar het
duurt zeker een uur voor je weer kunt rijden en het
blijft stortregenen.
Eveneens staat vast dat één op de 5 á 15 kasten
(hangt een beetje af van de strengheid van de
reiscommissaris) niet goed blijkt te sluiten. Men
spreekt dan van een ’lekkende kast’; sommige
imkers zijn meesters in het meegeven van
dergelijke kasten. De ten gevolge van de hobbelige
autorit onrustig geworden bijen komen nu eerder
dan bedoeld was naar buiten... afijn, de uitlatingen
van de voorploeterende imkers in dat al eerder
genoemde drassige weilandje, bewijzen dat de Bond
Tegen Het Vloeken nog steeds bestaansrecht heeft.

• Bijen kunnen ziek worden, soms heel ernstig.
Die ziektes hebben allerlei mooie en lelijke namen:
nosema, kalkbroed, varroa, vuilbroed, mijtziekte.
Vaak is er niets aan te doen en zijn de volken ten
dode opgeschreven.

• Blijmoedig spreekt de voorzitter iedere herfst in
zijn jaarrede de wens uit dat het volgende honingjaar beter zal worden want het afgelopen seizoen
was wéér slecht of matig of tegenvallend. Meestal
worden er dan na deze jaarrede prachtige kleurendia’s vertoond met veel mooi weer en onafzienbare
drachtvelden...

• En dan willen ze ook nog dat je een artikeltje
voor BIJ PRATEN schrijft!

• Als je met vakantie gaat, hebben de bijen meestal
ook plannen die richting, dat heet ‘zwermen’. Er valt
niks meer te redden en behalve je vakantiegeld ben
je nu ook een deel van je volken kwijt.
nbvamstelland.nl
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• Een zeer secuur opgezette koninginnenteelt kan
door het minste of geringste totaal mislukken.
• Je kunt zo maar ineens een darrenbroedige moer
hebben, hetgeen betekent dat het volk niets meer
waard is en de meeste raten onbruikbaar zijn.
• De bijen zullen bij elkaar roven, de koningin
inballen en verstikken, tijdens de reinigingsvlucht
je witte was bevuilen, steken aan de binnenkant van
je neus. Ze kunnen verhongeren, last hebben van
wasmotten, volken kunnen ‘warmlopen’, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts.
• En als je je bijen in de verenigingstuin hebt staan
wordt er bovendien nog van je verwacht dat je een
tientallen meters lange schutting teert, honderd
vierkante meter grond omspit, karren vol loodzware stoeptegels van hier naar daar sjouwt, vele
kruiwagens sintels schept….

• Laat ik ophouden, wie nú nog imker wil worden
zal het met die hobby heel ver brengen. Zo iemand
zal op den duur merken dat hij inderdaad over een
soort toverkracht beschikt en als een magiër met
de bijen kan omgaan. Tot grote voldoening van
hem(haar)zelf en met bewondering en achterdocht
bekeken door de omstanders.
Amstelveen, 28 maart 1982, Otto de Kat.
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In vervolg op eerdere berichten over de Aziatische Hoornaar,
zond Jan, onze vaste Franse correspondent, het volgende
artikel dat eerder deze week op een site voor francofielen is
verschenen: Franse bijenhouders maken zich ernstig ongerust
over de toenemende verspreiding van de Vespa velutina, beter
bekend onder de naam frelon asiatique, ofwel Aziatische
hoornaar. Het insect is in 2004 binnengekomen bij de invoer
van pottenbakkersproducten en werd voor het eerst gesignaleerd in de regio van Bordeaux. Inmiddels heeft het schadelijk
insect, gelijkend op een grote wesp, de helft van het Franse
grondgebied veroverd. De bijenhouders, verenigd in de Union
nationale de l’apiculture française (UNAF) luidt de alarmklok.
Herman Groen

Opnieuw de Aziatische Hoornaar
De wesp leeft in zijn nieuwe biotoop in grote kolonies
die in leven blijven door het doden en verorberen
van talloze soorten insecten. Het zijn ware roofdieren,
die voor de helft van hun voedsel zijn aangewezen
op andere insecten, waaronder de bijen. Bijenkorven- en kasten zijn ware supermarkten voor deze
rover, waarin het voedsel in overvloed verkrijgbaar
is. De helft van de verslonden insecten zijn bijen.

De Japanse reuzenhoornaar (Vespa
mandarinia japonica)
is een ondersoort
van de Aziatische
reuzenhoornaar. Het
insect kan meer dan
4 centimeter lang kan
worden.
nbvamstelland.nl

De frelon asiatique betekent een grote economische
schadepost voor de bijenhouders en is bovendien
gevaarlijk voor deze personen zelf. Sinds de herfst
van vorig jaar zijn acht mensen om het leven gekomen door steken van deze frelons.

Volgens de Unie van bijenhouders had een groot
deel van de problemen voorkomen kunnen worden
als overheden veel eerder in actie waren gekomen.
De bijenhouders hebben al in een vroeg stadium
gewaarschuwd voor de gevaren van het insect,
maar beslissingen ter bestrijding zijn uitgebleven.
Daardoor kon de frelon zich over een groot deel van
Frankrijk verspreiden. In landen als Spanje, Portugal
en Italië komt het insect ook voor. Volgens de Unie
is het niet meer mogelijk om het schadelijke dier uit
te roeien. Daarvoor is het nu te laat. Wel kunnen er
maatregelen komen om in stedelijke gebieden en
in streken waar bijenhouders opereren de verdere
verspreiding van het insect tegen te houden of zelfs
te verminderen.
Een kleine 50 departementen zijn inmiddels bevolkt
door de Aziatische hoornaar, vooral in het zuidwes-
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ten van Frankrijk. Ook in Bourgondië zijn de grote wespen al
gesignaleerd, meegevoerd als
zwerm onder een vrachtwagen.
Ook in Parijs is al een zwerm
van deze frelons waargenomen
en in gebieden als Gironde en
Aquitanië hebben de verenigingen van bijenhouders al 30%
van hun leden zien weggaan,
omdat zij zijn gestopt met het
houden van bijen. De Unie
verwijt de overheid laksheid.
In 2009 hebben de overheidsautoriteiten een groot
plan van aanpak beloofd, maar tot op heden is er
niets gebeurd. Het ministerie van Landbouw is niet
verder gekomen dan zich de vraag te stellen of de
frelon asiatique als schadelijk dier moet worden aangemerkt. Om de verspreiding te beperken zou in het
komende voorjaar preventief moeten worden gewerkt met lokmiddelen om de frelons te vernietigen.
Bijenhouders kunnen precies de plekken aanwijzen
waar de pompiers de overwinterende nesten kunnen
komen vernietigen.
Later mailde Jan me: Hallo Herman, Iedere week
staan meerdere artikelen in de krant dat weer nesten
zijn aangetroffen, zeker nu het blad van de bomen
begint te vallen. De industrie heeft er nog niet op
ingesprongen, maar ik heb – buiten diverse vallen
om – de volgende maatregel genomen:
Bij een bouwmarkt heb ik een stevige plastic strip
gekocht die ik op breedte-maat heb gemaakt voor de
ingang van de kast.
Vervolgens heb ik poortjes gefraisd met een breedte van iets meer dan 5 mm. De bijen hebben vrij
toegang, maar de frelon kan niet in de kast komen.
Blijft nog wel het verschijnsel dat de frelon als een
soort Apache-helikopter voor de kast hangt en af en
toe een bij uit de lucht plukt.
nbvamstelland.nl
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Gelukkig heb ik nog niet veel frelons in de omgeving, maar dat belet mij niet om maatregelen te
nemen.
Iets onder Toulouse heeft een imker ook vallen
geplaatst en hij vangt ongeveer 300 frelons per week.
Wie gaat Googelen zal nog veel meer informatie
over deze bijenmoordenaar kunnen vinden.
Gisteren stond een artikel in de krant met de kop:
“De werkelijke kosten van de oorlog tegen de frelon
asiatique”. Te lezen via http://www.ladepeche.fr/
article/2011/11/24/1223359-frelon-asiatique-le-coutde-la-guerre-contre-l-envahisseur.html

EXTRA
Klik op de knop voor
een filmje over de
hoornaar.

Daarin een opsomming van de kosten voor het opruimen van één nest: Dit begint bij € 80,- tot € 130,voor een nest dat niet hoog hangt (5 meter). Hang
het nest hoger, dan komt daar nog eens € 200,- bij
voor een hoogwerker. Voor de gemeente komen de
kosten op ongeveer € 350,- tot € 450,- om één nest te
vernietigen.
Er zijn inmiddels al duizenden nesten vernietigd...
Kun je nagaan wat een kostenpost dat is, afgezien
nog van het feit van het verlies van vele bijenstanden
en de overige schade die de frelon veroorzaakt aan
insecten in de vrije natuur.
Groet vanuit Cahors, Jan.
Een verontrustend berichtje kwam van de secretaris
van de Marken Groep, Piet Verkooijen:
Hoi Herman, Ze zitten al in België.
Zie de volgende link:
http://waarnemingen.be/waarneming/view/61168177
Groeten Piet.
En als ze in België zitten zijn ze wel heel nabij. Als
het zo doorgaat misschien aankomend seizoen al in
Nederland !
print pagina
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Herman Groen

Tot op heden was ons bevruchtingsstation
op Marken alleen toegankelijk voor een
select gezelschap, dat wil zeggen voor
telers en teeltgroepen die daadwerkelijk
iets toevoegen aan de verbetering van de
buckfastbij en dit ook publiceren op de
site van Jean-Marie van Dijck.
De Marken Groep heeft in haar najaarsvergadering van 2011 besloten om het
bevruchtingsstation op Marken als proef
in 2012 open te stellen voor, in principe,
alle (buckfast)-imkers.

Op Marken staan in 2012 wederom 22 darrenvolken
opgesteld.
De darrenlijn is afkomstig van Peter Stougärd,
een professionele Deense koninginnenteler waar
de Marken Groep al vele jaren vriendschap-

Buckfast Teeltgroep Marken
Voor de Nederlandse en Vlaamse Buckfastimker

Wij hopen dat een aantal serieuze imkers deze unieke
mogelijkheid zal aangrijpen om de buckfastteelt in
Nederland en België naar een hoger plan te tillen.

pelijke contacten mee onderhoudt. Het is de
ST114=ST608xPS017, een oude stabiele lijn die sinds
1990 door Peter is uitgetest. Het zijn gezonde en
levenskrachtige volken met een goede bijensterkte
en een snelle voorjaarsontwikkeling, kortom een
allround darrenlijn die elke buckfastimker zal aanspreken. Voor geïnteresseerde imkers willen wij de
mogelijkheid bieden om half juli en eind juli kastjes
aan te bieden.
Uiteraard zullen inbrengers van volkjes aan een
aantal door de Marken Groep gestelde toelatingseisen moeten voldoen:
Zo zal er een schriftelijke AVB-vrij verklaring
gevraagd worden.
De volkjes moeten darrenvrij zijn. Alleen kleine
bevruchtingskastjes worden geaccepteerd, zoals
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Bevruchtingsvolkjes
op Marken.
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Zo af en toe gaan wij, Hieke en ondergetekende, even
uitwaaien op Terschelling. Het is altijd weer een lekker
gevoel als je met de boot Harlingen uit vaart. Net of je
naar het buitenland gaat, en dat in eigen land!

apidea’s, kirchainers en mini-plus. (geen drie- of
zesramers)
De kastjes moeten worden voorzien van een
darrenrooster van 5,2 mm dat vanaf de buitenkant
zichtbaar moet zijn. De kastjes worden op een centrale plaats (Amstelveen) aangeleverd en ook weer
afgeleverd.
Op Marken bevruchte koninginnen dienen alleen
voor eigen gebruik (telen voor vrienden mag natuurlijk). Handel met deze koninginnen zal resulteren in
toekomstige uitsluiting. Publiceren van de pedigree
bij Jean-Marie van Dijck stellen we op prijs, maar is
niet verplicht.Voor degenen die ons station willen
bezoeken is er misschien een mogelijkheid om over te
larven van onze geteste teeltmoeren. Voordeel hiervan is natuurlijk dat de geteelde koninginnen passen
bij de darrenlijn, dat de volledige pedigree gepubliceerd is en dat de nakomelingen in de toekomst
verder gebruikt kunnen worden in de buckfastteelt.
Maximaal 10 kastjes per deelnemer en we stellen
een limiet van maximaal 150 kastjes per doorgang.
Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding.
De kosten zijn voor iedereen hetzelfde en bedragen
€ 10,- per kastje (bij vooruitbetaling te voldoen).
Een teeltschema wordt na opgave toegestuurd
alsmede onderzoekadressen en wijze van monstername voor de AVB verklaring. Voor informatie kunt
u zich, bij voorkeur per e-mail, wenden tot onderstaande personen.

Even Bij Praten op Terschelling
Henk Kooij

En als het lukt, gaan we even
bij-praten bij onze imkervriend,
Ko Zoet. Velen onder ons kennen hem dankzij zijn colums en
anderszins in het Groentje, later
Bijenhouden, zoals “Van Imker
tot Imker” waarin Vadertje Cats
menig keer werd aangehaald.
Ko was van januari 1991 totdat
hij in 1996 naar Terschelling
vertrok, lid van onze vereniging.
Hij woonde in Nieuw Vennep en
werkte bij het KNMI op Schiphol. Elke keer als we op Terschelling waren, probeerden we hem
op te zoeken. Maar omdat zijn
wederhelft Iljo met ziekten te
kampen had en daardoor vaak in
ziekenhuizen op het vaste land
verbleef, troffen wij hem ook wel
eens niet thuis.
In augustus dit jaar hadden
wij meer succes. Hij was thuis.
“Noodgedwongen” waren we
afgereisd naar het Eiland. Onze
kleindochter had vaste verkering
en die verbleef met zijn ouders
op Terschelling. De laatste week
van hun verblijf kon zij zich bij
hen voegen. ‘Of opa haar naar de

Voorzitter
Herman Groen, email: h.groen9@chello.nl
Secretaris
Piet Verkooijen email: pverkooijen@zeelandnet.nl
Beheerder Marken
Pierre de Koning, email: koni8957@planet.nl
Aanmelden voor plaatsing is alleen schriftelijk of per
e-mail mogelijk bij onze secretaris, vóór 1 mei 2012,
waarbij geldt: vol is vol.
nbvamstelland.nl
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boot in Harlingen kon brengen,
want pappa en mamma waren al
met haar broertje op vakantie in
Frankrijk.’
Maar.….. om nu zo’n anderhalf
uur heen en anderhalf uur terug
te rijden van en naar Amstelveen,
de nacht er voor zou ze bij ons
slapen, vond opa wel wat veel gevraagd. Dus haar vertelt dat opa
en oma met haar meegingen naar
de overkant. Eerst grote schrik,
want wat “moet ik met opa en
oma om me heen”??? Maar toen
opa vertelde enkele dagen een
appartement te hebben gehuurd
in hotel De Walvisvaarder in Lies,
verscheen er een grote grijns en
vond ze het toch wel leuk.
Toen we op zondag 14 augustus j.l. achter een kopje cappuccino met een stuk overheerlijke
cranberrytaart op een terrasje in
Midsland zaten, belde ik Ko op.
Andere kant van de lijn: “Met Ko
Zoet” Ik: “Hoe is het weer op het
eiland, Ko ?” Ko: “Nou, af en toe
schijnt het zonnetje”. Ik: “Ja, dat
zie ik”. Ko: “Je gaat me toch niet
vertellen dat je hier bent??? “ Ik:
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http://www.bijenworf.nl/

nbvamstelland.nl

“Ja, we zitten op een paar honderd meter bij je weg”. Ko: “Nou
waar blijven jullie dan???” Het
was weer een goed weerzien, na
een aantal jaren. Natuurlijk het
nodige nieuws uitgewisseld. Hij
bleek goed op de hoogte te zijn
van de gang van zaken in onze
vereniging. En hij is nog steeds
verbonden aan het bijenmuseum De Bijenworf te Lies, waar
we later die week nog even een
bezoek aan brachten. Samen met
Wiebe de Haan houden zij dat
museum draaiende. Wel zij ze op
zoek naar opvolgers en een ander
onderkomen voor het museum.
Met de afspraak maandagavond
met z’n vieren te gaan dineren,
sloten we de eerste uren “bij
praten” af. Onder het genot van
een hapje en een drankje haalden
we die maandagavond nog heel
wat oude koeien uit de sloot.

Zoals het vervoer en plaatsen van
bijenvolken in de nog jonge Flevopolder, glijdend over de natte
klei. Of de problemen bij het
plaatsen van volken bij het fruit.
Ook over de van andere imkers
ter ore gekomen verhalen over
zinnige en onzinnige dingen.
‘Eigenlijk moeten we die verhalen
bundelen’ zei Ko. Er doen zoveel
mooie verhalen de ronde die het
opslaan in een boekwerk rechtvaardigen. Misschien komt dat
nog!
En natuurlijk over het onderzoek van de eilandimkers welk ras
bijen het beste tot zijn recht kwam
op het eiland. Oene de Jong, een
bekende eilandimker, had enige
jaren geleden de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok
gegooid door de Buckfastbij op
het eiland te introduceren.
“Oorlog” Uiteindelijk heeft men
op een stand drie rassen uitgeprobeerd, te weten: de Carnicabij,
waarmee de meeste imkers daar
werken, de zogenaamde eilandbij,
een melkboerenhonderras, en de
Buckfastbij. Want, zo bleek, Oene
de Jong won wel erg veel honing
met zijn Buckies. Dus wilde men
het toch wel zeker weten of die
Buckfast inderdaad beter was dan
de andere soorten. Ja hoor, Buckie
won glansrijk, qua broednest en
honing.
Maar ook over zijn jarenlange
medewerking aan de redactie van
onze landelijke vereniging. In
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Bijenhouden van januari 2010 is
zijn laatste bijdrage ‘Van Imker
tot Imker” opgenomen, waarin
duidelijk sprake is van enige
boosheid en weemoed over het
door de redactie genomen besluit
zijn inbreng te willen wijzigen.
Dit besluit heeft hem bewogen
om te stoppen met zijn bijdragen
aan Bijenhouden. Bij ons afscheid
zegde hij toe af en toe voor ons
Bij Praten een bijdrage te leveren.
Hetgeen hij inmiddels heeft ingewilligd. Ko, als je dit leest, nogmaals bedankt voor de ‘Bij Praaturen’ en tot de volgende keer.

Zoemende imkers
Ko Zoet

Afgelopen zomer waren Henk en Hieke een
poosje op Terschelling en zoals dat altijd gaat
stonden ze plotseling voor onze neus. (grappig
eigenlijk die uitdrukking, alsof de rest van
je lichaam niet meespeelt), maar goed. Het
vervolg herkennen jullie wel, er werd heel
wat afgezoemd. Geweldig te horen dat het de
imkervereniging Amstelland zo goed gaat.
Veel activiteiten en daardoor veel
nieuwe leden. Trots lieten H+H
een paar nummers BIJ PRATEN
zien echter met het verzoek van
Henk of ik af en toe eens wat zou
kunnen schrijven voor het blad.
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ga ik iets doen waarmee ik had
moeten beginnen.

Toevallig of niet maar op blz. 3
van BIJ PRATEN nr. 123 merkt
de redactie op dat er eigenlijk
wat meer artikelen van de leden
zelf zouden moeten komen. Als
ex – lid van jullie vereniging
voel ik me aangesproken. Tot de
redactie zou ik willen zeggen,
weet wat je in huis haalt. Als
imkers eenmaal op hun praat- of
schrijfstoel zitten dan weten ze
niet van ophouden. Eerst iets
over het afgelopen seizoen dat
weer heel bijzonder was. Als
imker zeg je dat al gauw, al zou
het alleen maar zijn om de eigen
tekortkomingen weg te moffelen, maar dit seizoen was echt
bijzonder. Voor de eerste maal
sinds wij op Terschelling wonen
is er helemaal geen lamsoorhoning geoogst. Door niemand en
dat wil wat zeggen. Niet alleen de
lage temperatuur, maar vooral de
harde wind heeft de bijen op de
Boschplaat parten gespeeld. Nu
nbvamstelland.nl
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Even voorstellen
Mijn naam is Ko Zoet. Met mijn
vrouw wonen we sinds 1993 op
Terschelling. De bijen spelen in
mijn leven een grote rol, beter
gezegd ze vormen mijn leven.
Het begon allemaal in het
laagveen gebied van Waterland
net noord van Amsterdam. Ik
was lid van de toenmalige afdeling Buiksloot van de VBBN.
Nadat ik naar Nieuw Vennep
in de Haarlemmermeer was
verhuisd stonden een aantal
van mijn volken in een verwaarloosde fruittuin met toekomstige
bestemming woningbouw en
gelijker tijd op drie verschillende
plekken in Nieuw Vennep.
Ik werkte op Schiphol bij de Meteo en ging in de zomermaanden
zo veel mogelijk op de fiets van
huis naar werk en omgekeerd.
Dan kon ik gelijk even bij de
bijen langs, nodig of niet.
Het begin
De eerste kennismaking met
bijen was geen vrijwillige beslissing. Het overkwam ons. “Ons “
waren mijn vader en ik. Ik zal het
uitleggen. Daarvoor reizen we terug in de tijd naar de maand mei
van 1946. Mijn vader kwam van
zijn werk thuis en vertelde opgewonden dat hij bij de Slochter,
waar het boemeltje van Purmeinhoudspagina
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rend en Volendam zich splitsten,
een zwerm had gevangen in een
kartonnen doos en deze op weg
naar huis op de volkstuin aan de
Leeuwarderweg had neergezet.
Wat bezielde hem om zonder bescherming die stunt uit te halen?
Het was het eerste jaar na de oorlog en thuis was armoe troef. We
hadden wel een volkstuin, maar
die werd meestal leeg geroofd.
De tuinder naast ons was imker
en had regelmatig wat honing.
“Nou en“ zult u zeggen. Mensen,
het betekende extra inkomsten .
Toen mijn vader op zijn werkplek
de zwerm ontdekte kreeg hij de
geur van business in zijn neus, al
had hij geen flauw idee wat dat
woord betekende. De zwerm was
een mogelijkheid om aan wat
extra geld te komen en hij bood
deze de buurman te koop aan.
Die vond het heel erg knap dat
hij de zwerm had gevangen en
op zijn fiets had meegenomen.
Zelf had hij geen belangstelling
voor de zwerm, maar hij had een
andere oplossing. Hij verdween
in zijn schuurtje en kwam met
een oude bijenkast tevoorschijn.
“Dirkie“ zei hij tegen mijn vader,
je moet zelf maar eens bijen in je
tuin zetten. Mijn vader was overdonderd, maar kon niet terug.
Ik wilde vast naar huis gaan om
het nieuws aan mijn moeder te
vertellen maar op dat moment
zei onze imker buurman: “Ko,
als je iets moois wilt zien, dan
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Een avontuur
Mijn vader werd lid van de
VBBN, de grote vereniging uit
Wageningen. Hij had echter niet
veel zin in de bijen en keek “Het
Groentje’ nooit in. Ik verslond
de inhoud. Het kreeg ongezonde
trekjes want ik raakte bezeten
van mijn nieuwe hobby, echt het
hek was van de dam. Vol trots
vertelde ik mijn vriendjes dat ik
bijenhouder was geworden. Met
grote overtuiging maar zonder

enige kennis van zaken. Kwam ik
van school dan was mijn eerste
gang naar de bijen. Als ik in mijn
arm was gestoken en dat gebeurde nogal eens, dan wreef ik net
zo lang over de plek tot die vurig
rood en dik was geworden. Trots
liet ik dit aan iedereen zien, of hij
wilde of niet. IK WAS BIJENHOUDER GEWORDEN, de hele wereld
moest het weten . De buurman
werd mijn mentor. Ik had geen
betere kunnen krijgen. Hij was
een man van de praktijk. Boekenwijsheid was hem vreemd, het
weinige geld werd voor andere
dingen gebruikt dan de aankoop
van boeken . We noemden hem
later onze houtje touwtje imker,
want bij elke rampspoed, denk
aan het reizen, had hij een oplossing. Met zijn praktische kennis was hij zijn tijd ver vooruit.
Een voorbeeld. Het bestaan van
geurstoffen in een bijenvolk als
middel tot communiceren was
onbekend. Nu weten we dat na
elke steek de plek wordt gemarkeerd door een vluchtige alarmstof die andere bijen de weg wijst
naar de vijand. Mijn mentor,
(mijnheer Platte, je haalde het
niet in je hoofd om zijn voornaam te gebruiken) had het idee
dat er iets moest zijn waardoor
bijen aangetrokken werden om
op dezelfde plek opnieuw te
steken. Hij dacht aan een geurtje.
Hij loste dit probleem letterlijk
en figuurlijk op door direct na
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moet je even blijven”. Hij legde
een ouwe juten zak op de grond
voor de kast en schudde daar
de bijen op. Dan hoef ik verder
eigenlijk niks te zeggen. Binnen
de kortste keren verdwenen de
bijen in de kast. Het was een geweldig gezicht. Niet wetende wat
mij overkwam kreeg ik koorts,
bijenkoorts wel te verstaan die
uiteindelijk uitgroeide tot een
chronische bijen infectie.
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een steek de hete punt van zijn
blaasbalg beroker op de gestoken
plek te drukken. Ik meen nog
steeds het gesis te horen. Door de
hitte zou het geurtje na verdampen en geen andere bijen meer
aantrekken. Hij had volkomen
gelijk. Zijn wijsheid moest hij wel
bekopen met ettelijke brandwondjes op zijn armen.

Onze aanpak
Het imkeren was eigenlijk heel
eenvoudig. Aan selectie van koninginnen werd niet gedaan. Na
de voorjaarsbloei waren de volken op zwermhoogte gekomen.
Honing werd er nooit geoogst.
Daarvoor waren de volken veel te
zwak met einde april drie of vier
plakjes broed.. Alle aandacht was
er nu op gericht om het zwermen
te voorkomen . Stak de zwermneiging de kop op dan gingen de
kasten open en werd er gezocht
naar de koningin. Eenmaal gevonden dan werd ze snel van de
raat genomen, tussen de vingers
vermorzeld en met een grote
zwaai achterwaarts weg gegooid.
Achteraf denk ik dat met die
zwaai de imker ook zijn schuldgevoel ver van zich af gooide.
Vervolgens werd er vanaf de
tiende dag geluisterd naar tuten
en kwaken. Was het zover dan
ging de kast open. Alle raten werden afgeslagen en de aangezette
moerdoppen verwijderd. Talrijke
rijpe moertjes lieten we inlopen.
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onze code. Bedenk goed, Ik
mocht dit doen en voelde me
groot als imkers onder elkaar.
Het was een geweldige tijd.

nbvamstelland.nl

In onervaren handen was het
een gevaarlijke onderneming
want af en toe werd er toch een
dop over het hoofd gezien met
als gevolg een zwerm bij gunstig
weer. Denk bij dit werk asjeblieft
niet aan de huidige zachtaardige
bijen. De toenmalige bijen waren
duivels , opgebouwd uit een
mengsel hardnekkige genen van
het Italiaanse ras dat in de jaren
dertig populair was en een ratjetoe andere genen. Vaak kwam
ik volledig murw thuis. Maar het
was je hobby nietwaar? Vanaf
tien dagen na de voorgaande
klus was het mijn taak om in de
middag pauze van school naar de
bijen te gaan en goed op te letten
welke volken stuifmeel verzamelden. Mijn mentor ging er dan
vanuit dat er open broed van een
bevruchte koningin aanwezig
was. Als ik een bij met stuifmeel
op de vliegplank zag dan legde
ik een steen op het dak, dat was

Mijn eerste honingoogst
Mijn eerste volledige jaar als
“imker “ was een heel bijzonder
jaar. Bijzonder omdat zomerweer
heerste van mei tot in oktober.
1947 zou de warmste zomer van
de eeuw worden, maar dat wisten
we uiteraard nog niet. Vlak na
de oorlog werd er nog weinig
of geen kunstmest gebruikt en
de weilanden zagen in juni en
juli wit van de klaver. De bijen
profiteerden. Eind juli had ik tien
volledig verzegelde broedkamerramen met klaverhoning . Het
hadden er veel meer kunnen zijn,
maar ik had niet meer dan twee
broedkamers, nog geen extra
uitgebouwde raten en velletjes
kunstraat waren hartstikke duur.
De voorzitter van onze vereniging ( hij had een hoge functie bij
de politie en ik had heilig ontzag
voor hem) kwam even langs en
merkte minzaam op dat het jong
een goed volk had. Ik zweefde.
Tijdens de onschuld van de jeugd
is elke realiteit ver te zoeken.
Ik ging calculeren. Als één volk
veertig pond honing opbrengt
dan zorgen 100 volken voor 4000
pond. Bij een verkoopprijs van
fl 1.50 per pot betekende dat
een hele hoop geld. Mijn besluit
stond vast. Ik zou beroepsimker
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worden. Als ik daarop terug kijk
dan hoort die tijd tot de meest
opwindende uit mijn imker periode. Mijn enthousiasme kende
geen grenzen en ik droomde
en ik droomde, gekoesterd en
beschermd door de aanwezigheid
van ouders die mijn droom niet
verstoorden. Uiteindelijk worden
dromen altijd ingehaald door de
realiteit. Je verliest dan iets van
je onschuld. Gelukkig bleven de
bijen wel een rol van betekenis
spelen.
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Agenda
Datum/tijd

Titel

10 jan. 2012 20.00 uur

Bijenpark. Nieuwjaarsbijeenkomst.
Tevens vertoning film “Queen of the sun”

14 febr. 2012 20.00 uur

Bijenpark. Biologisch (dynamisch) imkeren.

13 mrt. 2012 20.00 uur

Bijenpark. Algemene ledenvergadering

???

Imkeren in Zweden

31 jan. 2012

Einddatum voor inleveren kopij

BIJ PRATEN
Kopij voor het volgende nummer dus inleveren vóór 31 januari 2012
Volgende nummer verschijnt medio februari 2011
Nadere informatie? Uw Secretaris weet overal (?) van.

Met het besluit dat is genomen

BIJENPARK
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen

Zijn wij imkers zeer ingenomen
Want 2012 wordt, hoe het ook zei
Het jaar van de Bij
Hoe zouden ze daar nu Bij zijn gekomen…
hg
nbvamstelland.nl
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