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INHOUD

Op 7 december is er tijdens de maandelijkse 
tuindag een nieuwe haksellaag op de paden 
aangebracht, het park ziet er weer als nieuw uit!
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Van de redactie 
Voor u ligt het laatste nummer van 
BIJ PRATEN van 2013: nr. 130 van de 35e 
jaargang. U heeft misschien gezien dat de 
samenstelling van de redactie is gewijzigd. 

De redactie bestond aanvankelijk uit  
drie leden, maar daar is dit jaar Erik van 
Rosmalen, aanvankelijk alleen verantwoor-
delijk voor de digitale vormgeving van  
BIJ PRATEN, nu ook tot de redactie zelf 
toegetreden. U vindt in dit blad voor het 
eerst in BIJ PRATEN een speciaal kerstmenu 
van zijn hand. Het is een driegangen menu 
waarbij natuurlijk (wij zijn toch imkers) 
ook in de recepten honing moet worden 
verwerkt. De redactie nodigt de leden uit 
om, nadat zij dit recept hebben uitgepro-
beerd, commentaar op dit recept te geven. 
U treft in dit nummer verder ondermeer 
een samenvatting aan van de lezing van 
Frens Pries over virussen in bijen. Ook een 
verslag van de honingkeuring die op ons 
park plaatsvond en een verslag van het 
Buckfast bevruchtingsstation Marken. 
Daarnaast nog verenigingsnieuws, de agenda 
voor de komende periode en andere 
wetenswaardigheden. 
Het volgende nummer bevat ondermeer 
stukken over de Algemene LedenVergade-
ring (ALV) van onze vereniging. Dit num-
mer moet minimaal twee weken voor de 
ALV bij de leden in de bus liggen. Daarom 
wijst de redactie erop dat kopij voor dit 
nummer vóór 2 februari bij de redactie 
moet zijn. 

Hans de Graaff

Verenigingsnieuws
De redactie wenst 

u allen een heel 
goede kerst en 

jaarwisseling toe 
en natuurlijk een 
fantastisch 2014.

http://http://nbvamstelland.nl
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Zoals bijvoorbeeld op de maande-
lijkse tuinochtenden die dit jaar geen 
winterstop kennen of wanneer de 
varroabestrijding gezamenlijk op 
het bijenpark zal worden uitgevoerd. 

Natuurlijk ook tijdens ons winter-
programma op een aantal dinsdag 
avonden. Op 5 november beet Frens 
Pries het spits af om ons meer bij te 
brengen over hoe virussen te werk 

gaan, verschillende soorten virussen 
te benoemen en enthousiast over zijn 
onderzoek te vertellen. Omdat hij 
werkzaam is op een hbo en studenten 
daar opdrachten moeten uitvoeren, 
kan hij zaken groots aanpakken. U 
kunt hem uw bijen voor onderzoek 
opsturen. De volgende bijeenkomst is 
tegelijk met onze nieuwjaarsreceptie 
op 7 januari waar Bram Cornelissen 
zijn kennis over de geschiedenis van 
de bij met ons zal delen en verschil-
lende aspecten zal aanstippen, zoals: 
is de wintersterfte door varroa bij-
voorbeeld wel van de laatste tijd? De 
meesten onder ons zullen wel weten 
dat Cees de Koning dit jaar met veel 
succes op het Raadshuis is gestart 
met imkeren. Peter Trooster zal in 
het komend voorjaar starten bij het 
bedrijf Canon in Amstelveen Zuid. 
Op beide plekken hopen we een grote 
groep medewerkers te kunnen voor-
lichten en wellicht enthousiasmeren 
voor de bijen en het imkeren. Moge-
lijk gaat Herman Groen bij KPMG 
aan de slag… wordt vervolgd. 

We hebben al met een van onze leden 
gesproken over opvolging van onze 
secretaris  en/of zorgdragen voor 
de ledenadministratie. Mocht u ook 
interesse hebben in deze taken, laat 
het Henk even weten. 
Ik wens u heel gezellige feestdagen en 
hoop u volgend jaar weer eens tegen 
te komen!

Simone van de Graaf

VAN HET BESTUUR

Wat vliegt de tijd: van een koude winter naar een koud 
voorjaar, een warme zomer met veel honing naar een 
korte herfst… En dan staat de winter alweer voor de 
deur! Dus is het depot gesloten en staat de koffie alleen 
nog klaar op geplande activiteiten.

Koffiepauze tijdens de 
tuindag van 25 mei jl.

http://http://nbvamstelland.nl
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Zoals gebruikelijk vraagt daarnaast de landelijke 
NBV in het eerste kwartaal van 2014 een contributie 
van 60 euro. Vergelijk het met autorijden waarbij je 
naast de benzinekosten ook onderhoud en wegenbe-
lasting betaalt of met de energieprijs die aangevuld 
wordt met belasting en kosten van netbeheer. Het 
een kan niet zonder het ander. 
In dit kader betreuren wij als plaatselijk bestuur het 
besluit van enkele verenigingsleden om de landelijke 
bijdrage niet langer te betalen. Volgens onze statuten 
is lid zijn van NBV Amstelland zonder landelijk 
lidmaatschap niet mogelijk. 
We zouden dan, omdat we toch graag die mensen bij 

onze vereniging willen houden, een categorie “be-
gunstigers” moeten instellen. Die hebben dan geen 
stemrecht en kunnen geen bestuursfunctie vervullen 
maar wel gebruik maken van faciliteiten als lezingen, 
stalhuur, slingerruimte en wassmelter, waarvoor ze 
jaarlijks 25 euro betalen. BIJ PRATEN is natuurlijk 
via de website voor iedereen beschikbaar, maar het 
landelijke “Bijenhouden” krijgen alleen de leden.
Het bestuur vraagt iedereen die de landelijke be-
vordering van de imkerij en de belangenbehartiging 
van bijen en bijenhouders de moeite van het steunen 
waard vindt om NBV lid en daarmee NBV Amstelland 
lid te blijven.

N.B. Onze B-leden (zij zijn al lid van de landelijke en 
een andere plaatselijke vereniging) betalen 20 euro 
per jaar en onze donateurs zijn natuurlijk vrij in hun 
bijdrage.

Namens het bestuur, 
Gerard Goris, penningmeester

Contributie 2014
Als je na het lezen van Bijpraten nog energie over hebt zou ik 
je willen vragen aansluitend de contributie voor 2014, zijnde 
nog steeds 25 euro, over te maken op rekeningnr. 2147110 
(IBAN NL38INGB 0002147110) t.n.v. Imkersvereniging 
Amstelland. Hoef je er het hele jaar niet meer aan te denken 
en hoeft de penning-meester geen herhaalde herinneringen 
meer te sturen: ziedaar de veelgeroemde win-win-situatie. Drachtplantencursus

Er blijkt belangstelling voor een 
drachtplantencursus te zijn, maar het 
aantal gegadigden is nog laag. Om een 
dergelijke cursus te organiseren en uit 
de kosten te komen, zijn tenminste 
12 deelnemers vereist. De kosten zijn 
geraamd op 50 euro voor 4 lessen van  
2 uur. Heeft u belangstelling?  
Snel opgeven bij de secretaris.

Henk Kooij

NIEUW

http://http://nbvamstelland.nl
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Virussen kun je op verschillende 
manieren indelen, namelijk in DNA en 
RNA virussen. Deze indeling is gebaseerd 
op de wijze van vermenigvuldiging.
Er zijn twee DNA virussen bij bijen 
beschreven, maar verder is er bijna 
niets over bekend evenmin als over 
symptomen.
De andere virussen die van bijen 
bekend zijn, behoren tot de RNA 
virussen. Dit soort virussen kan snel 
en acuut optreden, maar zij worden 
door het immuunsysteem heftig 
aangevallen. Zij veranderen ook snel. 
Je kunt ze vergelijken met griep, 
verkoudheid of diarree virus.
Enkele virussen die problemen bij 
bijen kunnen geven werden nader 
belicht.

Black Queen Cell Virus (BQCV)
Symptomen zijn:  

– dode koninginne larven en  
    pre-poppen
– celwanden van de dop zijn zwart
    soms ook in darrencellen
– geen symptomen bij werksters 
    en broed

Acute Bee Paralysis Virus (ABPV)
Symptomen zijn: 

– zwaar besmette bijen binnen 
    enkele dagen dood
– wijdverbreid in lage frequentie 
– komt voor bij broed en volwassen 
    bijen
– komt snel op en verdwijnt vaak 
    ook weer snel

In hoeverre varroa een rol speelt  
en of er een verband bestaat met  
wintersterfte is nog niet bekend.

Deformed Wing Virus (DWV)
Symptomen zijn: 

– bij afwezigheid van varroa meestal 
    geen symptomen
– virus kan aanwezig zijn in broed
    en volwassen bijen
– soms afwijkende vleugels
– verkort en meestal ontkleurd 
    achterlijf

Als er bijen zijn met misvormde 
vleugels wijst dat vaak op de  
aanwezigheid van veel varroa.  
De oude bijen houden het virus bij 
zich maar de jonge bijen kunnen virus 
vrij zijn.

Sacbrood Virus (SBV)
Symptomen zijn:

– ernstig besmette larven kunnen 
    zich niet verpoppen
– jonge besmette bijen worden 
    eerder haalbij en gaan eerder dood
– dode larf droogt uit en kan in 
    tegenstelling tot Amerikaans 
    vuilbroed uit cel gehaald worden.

Je ziet deze ziekte vooral in het 
voorjaar en meestal gaat het vanzelf 
weer over.

Chronic Bee Paralysis Virus (CBPV)
Het centrale zenuwstelsel is door dit 
virus geinfecteerd en alle bijen (ook 
het broed) zijn besmet. De zwaarst 
besmette bijen vertonen bovenge-
noemde symptomen en zitten meestal 
dicht bij de vliegopening. Vaak zie je 
dat de bijen van maar één of enkele 
kasten in een stand deze symptomen 
vertonen. De besmetting vindt plaats 
via de faeces van zieke bijen.

Dit is een enigszins afwijkend virus en 
behoort tot de satelliet virussen.
Veel imkers hebben de symptomen van 
dit virus weleens gezien zonder erbij 

Cor Vonk Noordegraaf 
in samenwerking met 
Frens Pries

Virussen bij bijen
Over bovengenoemd onderwerp hield op dinsdag 5 november Frens 
Pries een interessante lezing over een vrij onbekend terrein binnen 
de imkerij. Frens is docent bioresearch aan hogeschool Inholland te 
Amsterdam en ook imker. Hij heeft voor zijn promotie onderzoek 
aan RU Groningen onderzoek gedaan aan virussen bij mensen. 

Dode koninginne larven, ver-
oorzaakt door het Black Queen 
Cell Virus (BQCV).

Dode inge-
droogde larf, 
veroorzaakt 
door het  
Sacbrood 
Virus (SBV).

http://http://nbvamstelland.nl
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stil te staan dat dit een gevolg was van 
een virusbesmetting. Je ziet dan bijen 
die kruipen en trillen en ze hebben vaak 
een zwarte kleur, daar ze haarloos zijn .

Veel van deze virussen zijn vaak sluime-
rend in volken aanwezig en kunnen door 
detectie aangetoond worden. Het is 
dikwijls de hoge mate van infectie 
(hoeveelheid virusdeeltjes) die boven-
genoemde symptomen te zien geeft. 
Bijkomende factoren kunnen de zaak 
verergeren.
Frens wees er steeds op dat er nog 
maar weinig bekend is over virussen bij 
bijen. Pas de laatste jaren is de belang-
stelling hiervoor sterk toegenomen.  
Hij werkt nauw samen met Bijen WUR 
in Wageningen. 
De vraag die bij ons rijst is, wat kan ik 
met deze kennis over virussen doen.

Hiervoor gaf hij de volgende adviezen:
– Vermijd verspreiding (transmissie)
– Inspecteer volken op ziekte 
– Neem zelf ook hygiène in acht
– Bestrijdt varroa zo goed mogelijk
– Houdt ook andere bestuivende 
    insecten in de gaten
– Vermijd reizen met je volken
– Doe aan raamwisseling, liefst hele 
    kamer tegelijk

Frens wees ons ook op de mogelijkheid 
om monsters van bijen door studenten te 
laten onderzoeken. We hebben daarom 
de volgende vraag aan Frens voorgelegd: 
wat mag een imker verwachten van 
jullie lab? Het antwoord dat Frens 
hierop gegeven heeft is als volgt: 

• Het onderzoek is nu nog in ontwikke-
ling. Voor een aantal virussen kunnen 
we de detectie wel doen, voor een 
aantal andere is het nog in ontwikke-
ling. Dit wil nog niet zeggen dat als je 
een bijenmonster opstuurt dat we dan 
een uitslag kunnen geven. Wat name-
lijk nog niet rond is, is de borging van 
de kwaliteit van de uitslag. IJking?  
Kloppen alle controles? Anders gezegd: 
we kunnen nog geen garantie 
voor een uitslag geven.

 We zijn dus nog geen diag-
nostisch lab (maar willen dat 
wel worden). Voorlopig zijn we 
nog in de ontwikkelingsfase. 
Als een imker dus een monster 
opstuurt kunnen we ook nog 
geen termijn geven van een uit- 
slag. Wel is het zo dat we een 
snelle uitslag nastreven. 
Als indicatie: als je nu een mon-
ster opstuurt, dan verwacht ik nog 
geen antwoord vóór eind 2014. Veel te 
laat, dat weet ik, maar ons streven is 
natuurlijk om in de toekomst een 
gevalideerde uitslag veel sneller te 
leveren: maximaal een maand bv. 
Uitslag per email.

 Naast de 6 virussen van mijn presen-
tatie staat het meten van Amerikaans 
vuilbroed (een bacterie) ook op het 
ontwikkelprogramma. 

 Als men een monster wil opsturen:
– Vries het monster in, bij -20o C.  
In een boterhamzakje, of als het veel 

is: een jampotje of iets dergelijks. 
Bewaren bij kamertemperatuur of 
koelkast heeft geen zin: het gaat 
meestal om RNA virussen en het RNA 
van deze virussen gaat dan verloren. 
In principe is één bij per monster al 
voldoende. Zijn er bijen met verschil-
lende symptomen: niet in één potje 
doen, maar in verschillende.
– Stuur mij een email: frens.pries@

inholland.nl met naam en 
huisadres. Vermeld daarin 
de reden waarom je het 
monster wilt laten onder-
zoeken. Ziekteverschijnse-
len, veel dode bijen voor 
de kast, iets van die aard. 
En de locatie (postcode of 
adres) waar de bij is 
aangetroffen (dat kan het 
huisadres zijn, maar dat 
hoeft natuurlijk niet).
– Wij halen het monster 

zo spoedig mogelijk op.
– Er zijn geen kosten aan verbonden. 
We kunnen immers geen garantie 
geven.

Op langere termijn, als alles volgens 
verwachting loopt, dan kunnen we wel 
de garantie van diagnose geven, en 
zullen we een onkostenvergoeding 
vragen, voor de materialen. Maar zeker 
geen hoge bedragen, dat is niet de 
bedoeling. We zijn geen commercieel 
lab. We rekenen dan geen personeels-
kosten of apparatuur. Tot die tijd 
ontwikkelen we ons en zijn we blij met 
elk monster dat we krijgen van imkers.

Chronic Bee Paralysis Virus 
(CBPV)

Potje met bijenmonsters.

We zijn  
blij met elk 

monster 
dat we 

van imkers 
krijgen.

http://http://nbvamstelland.nl
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A lle potten werden keurig voor 10.00 uur inge- 
   leverd. De keuring werd uitgevoerd door drie 

gediplomeerde keurmeesters. Vincent en Pleunia, en 
ondergetekende hadden zich beschikbaar gesteld  
om deze keuring op zich te nemen. Voor ons was  
het toch weer een uitdaging om dit te doen. Zoveel 
keuringen zijn er helaas niet meer in Nederland. Van 
de 17 inzendingen kwamen er 13 niet in aanmerking 
voor een oorkonde. Wel zijn alle inzendingen gekeurd 
zoals afgesproken was met het bestuur. Normaal 
zouden deze 13 inzendingen uit de keuring worden 
genomen en niet verder gekeurd. Reden van deze 

Voor het eerst in de geschiedenis werd er op 5 oktober een 
honingkeuring gehouden in ons clubgebouw. Veertien inzenders 
zorgden voor zeventien inzendingen. 

V E R S L A G 

Honingkeuring
Roel Naber   

Kijk een aan, prima honing!

http://http://nbvamstelland.nl
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beslissing was ondermeer de niet voorgeschreven 
potten van 450 gram. Ook waren deze potten niet 
afgevuld tot aan de lasnaad. Enkele inzenders 
hadden maar één pot in plaats van twee potten 
ingeleverd. Over het algemeen was de kwaliteit van 
de honing prima. Het vochtgehalte van vloeibare 
honing bedroeg gemiddeld 17,6%. Het gemiddelde 
van het aantal punten bij vloeibare honing 8,9. Dit is 
berekend over 13 inzendingen. Van twee inzendingen 

was het aantal  
punten gemiddeld 8,5.  
De twee inzendingen van de crèmehoning lag 
gemiddeld op 9,7 punten. Vier inzendingen kwamen 
in aanmerking voor een oorkonde. Bij de vloeibare 
honing werd met 9,4 punten een oorkonde uitge-
reikt aan Herman Groen en de tweede oorkonde was 
voor Cor Vonk met 9,7 punten. Bij de kristalliserende 
honing ging met 9,5 punten de oorkonde naar  
Henk Kooij en bij de crème honing ging de oorkonde 
naar Cor Vonk met 9,7 punten.  

Opvallend was dat er veel fouten zaten in de  
etiketten. Hier zijn veel punten verloren gegaan.  
Dit is jammer omdat dit het totaal aantal punten 
naar beneden haalt. Toch kunnen we terug zien 
op een geslaagde en leerzame eerste keuring in de 
vereniging. Dit geld zowel voor de inzenders maar 
ook voor de keurmeesters. Gezien het enthousiasme 
binnen de groep zit een herhaling er zeker in.  
Hopelijk durven dan meer leden de stap te nemen 
om ook hun honing te laten keuren. 

Henk Kooij neemt zijn  
oorkonde in ontvangst.

Hier had Cor niet op  
gerekend.

http://http://nbvamstelland.nl
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Voorgerecht 
Bouillon met in honing gestoofde venkel

Ingrediënten:
Gerookte eendenborst (eventueel gerookte 
kippenborst), venkel, honing, potje wildfond, 
tijm en amandelschaafsel.

Venkel wassen en in kleine 
blokjes snijden. Al roerend  
4 minuten bakken. Voeg twee 
eetlepels honing, de tijm en 
vier eetlepels wildfond toe, 

laat het met gesloten deksel in circa 15 
minuten gaar stoven.

Rooster in een droge koekenpan het 
amandelschaafsel lichtbruin.

Schenk de rest van het fond met ± vier 
deciliter water bij de venkel in de pan.  
Breng de soep op smaak met zout en peper.

Verdeel de reepjes eendenborst over de 
vier borden, schep de soep met de venkel 
erover en verdeel het amandelschaafsel over 
de soep.

Hoofdgerecht
Varkensrollade

Laat uw slager een varkensrollade maken 
met vlees uit de schouder (het vlees moet 
mooi doorregen zijn)

De honing/mosterd combinatie is heerlijk 
bij deze zacht gestoofde varkensrollade. 
Meng in een schaal mosterd, koriander  en 
zout met de honing. Smeer de rollade hier 
goed mee in.

Maak enkele sjalotten schoon en snij ± 3 a 4 
appels in vier stukken.

Bak de rollade rondom aan (in een royale 
pan) en smeer nog wat van het mengsel op 
de rollade. Voeg uien en appel toe aan de 
pan, even meebakken. Voeg een scheut 
calvados toe en een kwart flesje bier, laat de 
rollade op een klein pitje gaar worden 
afhankelijk van het gewicht ± 50 minuten. 
Aan het eind van de baktijd moet de 
kerntemperatuur 65 graden zijn . Maar pas 
op! Als de rollade van binnen te warm 
wordt, droogt hij uit.

Serveer met mooi droge aardappeltjes  
en spruitjes.

Nagerecht
Honing semifreddo 

Het is een ijskoude, semibevroren room, 
met een fluweelzachte textuur die prachtig 
past bij de honingsmaak.

Ingrediënten
1 ei, 4 eierdooiers, slagroom, 100 gram 
honing + honing voor de toplaag. pijn-
boompitten

Bekleed een broodvorm van 1 liter met plastic 
folie. Klop het ei, de dooiers en de honing au 
bain marie tot het mengsel bleek en dik is. 

Klop de slagroom stijf en spatel het luchtig 
door het ei- en honingmengsel. Doe dit 
mengsel over in de broodvorm (diepvriesbak). 
Dek de vorm zorgvuldig af en zet hem 
minimaal 5 uur in de vriezer (een dag van te 
voren maken mag ook).

Stort de semifreddo wanneer hij klaar is 
om geserveerd te worden op een passende 
schaal en bedruip het zachtgele blok met 
een laag honing. Rooster de pijnboompitten 
en strooi het op de honing. (De semifreddo 
snel serveren als ze uit de vriezer komt.)

Na dit menu kunt u het best even gaan 
liggen en uw zegeningen tellen.

Kerstmenu voor de nijvere imker

Erik van Rosmalen   

De bijen zijn in rust, en al met al was het een leerzaam 
bijenjaar, met voor menige imker een onverwachte 
flinke oogst. Alle vrienden, familie en kennissen zijn 
van honing voorzien – je wordt er een tevreden mens 
van. Maar zodra u uw keukenkast opent grijnzen de 
nog aanwezige potten u tegemoet, daar moet iets mee 
gebeuren. Een kerstmenu voor de nijvere imker. Laat 
de handjes maar wapperen.

http://http://nbvamstelland.nl
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Na vaak een lange reis volgt een overtocht met de boot. Vervolgens 
worden de kastjes op een paardenkar gezet en gaat de tocht door 
de duinen naar het station alwaar de kastjes worden afgeladen en 
geopend. De boot vaart maar één keer per dag v.v., dus moeten de 
imkers op het eiland overnachten in een onverwarmd hutje. De 

Herman Groen Evenals in 2012 hebben dit jaar opnieuw een aantal 
Amstellandse imkers hun bevruchtingsvolkjes naar 
Marken gebracht. Met een bevruchtingsstation voor 
Buckfastbijen zo dicht in de buurt van Amstelveen zou 
er eigenlijk veel meer gebruik van moeten worden 
gemaakt. Vooral wanneer men weet wat imkers in 
Duitsland er voor over hebben om hun volkjes op een 
bevruchtingsstation te plaatsen… Uit alle delen van 
Duitsland gaan imkers bijvoorbeeld naar Baltrum, een 
van de drie Buckfast eiland in Duitsland. 

Buckfast bevruchtingsstation Marken

Bij Zaken

http://http://nbvamstelland.nl
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volgende dag met de boot naar de vaste wal en dan de reis naar huis. 
Na twee weken herhaald zich dit wanneer de kastjes weer moeten 
worden opgehaald. Dan is het niet gek dat steeds meer Oosterburen 
naar Marken komen, zelfs o.a. uit Jena (voormalig Oost Duitsland) 
en uit het zuiden van Duitsland.
Voorheen gingen ze naar Baltrum, maar Marken is voor hen veel 
interessanter omdat het aanzienlijk minder reistijd kost. Ze hebben 
er veel voor over om aan een mooi eiland koninginnetje te komen. 
En zij onderkennen de waarde ervan.

De geplande start voor de opening van het bevruchtingsstation op 
Marken was 1 juni. Echter, vanwege het erbarmelijk slechte voor-
jaarsweer werd besloten een doorgang door te schuiven, waardoor 
het station pas 14 juni operationeel werd. 
Als darrenlijn werd opgesteld de TR129. Een mooie, licht gekleurde 
bij, zeer zwermtraag en uitermate zachtaardig. Tijdens alle behande-
lingen en controles die we in 2013 hebben gedaan is er geen steekje 
gevallen. Ook niet tijdens de diverse excursies die wij dit jaar 
hebben gegeven! Bijkomend voordeel van deze lijn is dat zij weinig 
last had van varroa. 

Uitwisseling darrenlijn 2013 - Thomas Rueppel en Pierre de Koning

TR staat voor Thomas Rueppel. Thomas wordt beschouwd als een 
van de beste Buckfast imkers op dit moment. In het verleden reisde 
hij menig keer vanuit Duitsland naar de Buckfast Abbey in Engeland 
om Broeder Adam te ontmoeten om van hem te leren. Regelmatig 
gaan wij bij Thomas op bezoek. Tijdens elk bezoek aan deze bevlogen 
telers leer je weer ontzettend veel. Vorig jaar hebben wij (Pierre de 
Koning en schrijver dezes) voor Baltrum een darrenlijn gebracht.  
In ruil kregen wij de TR129. 
Achteraf mogen wij concluderen dat 2013 een prima teeljaar was. 
Gedurende vrijwel de gehele openstelling was het weer redelijk 
tot zeer goed. Meer dan voorgaande jaren was er veel aanvoer van 
bevruchtingskastjes. Het station heeft op volle capaciteit gedraaid. 
De stichting is zeer content met de toenemende belangstelling en 
het in ons gestelde vertrouwen.  Deze belangstelling heeft ook zijn 
keerzijde. Op Marken stellen wij jaarlijks 22 darrenvolken op. Met 
de darren van deze volken kunnen ruim 1.000 koninginnen bevrucht Thomas RueppelPierre de Koning
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worden. Wellicht dat we bij al te grote belangstelling moeten over-
wegen hoe tot een juiste verdeling van de aan te leveren kastjes te 
komen. Verder is gebleken dat de kosten van het beheer van het 
bevruchtingsstation vele malen groter is dan aanvankelijk begroot. 
Wij zullen ons op korte termijn moeten beraden welke stappen of 
initiatieven te moeten nemen om in elk geval break even te spelen. 
Positief nieuws is dat de darrenvolken uitermate gezond zijn inge-
winterd. 

Seizoen 2014. 
Voor de darrenlijn 2014 hebben wij gekozen voor een van oorsprong 
Anatolische bij. Deze is afkomstig van Keld Brandstrup, de KB177. 
Deze koningin heeft met haar volk jarenlang op een van zijn meest 
afgelegen bijenstanden gestaan, overleefde alle winters en bracht 
altijd volle honingkamers. Het is een uitermate spaarzame, langle-
vende en vitale bij. Deze zal qua volksomvang minder groot worden 
dan de darrenlijn van dit jaar (TR129), maar zal ook weer vanwege 
de specifieke eigenschappen interessant zijn om uw koninginnen 
mee aan te paren. 

Keld Brandstrup/Pierre de Koning bij KB177, darrenlijn 2014

De reden waarom we voor deze darrenlijn hebben gekozen is voor-
namelijk de spaarzaamheid die in deze bij zit. 
De Stichting heeft o.a. tot doel het station zoveel mogelijk toegankelijk 
te laten zijn voor geïnteresseerde imkers in binnen- en buitenland. 
Dus zeker ook voor Amstellandse imkers. De planning voor aanle-
vering van kastjes op Marken zal, ijs en weder dienende, bestaan uit 
een 3-tal aanleverdata, te beginnen op 31 mei 2014. Raadpleeg voor 
verdere informatie onze website. (www.buckfast.nl) 

Keld Brandstrup en Pierre de 
Koning, hoe staat het ervoor.
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Eerder in de zomer had ik een volk dat ik sterk 
verdacht van Europees vuilbroed. Er werden genoeg 
eieren gelegd maar de larven verdwenen voordat 
het broed gesloten werd. Meerdere larven lagen 
vreemd scheef in de cel. Maar het rook niet naar 
Franse kaas. Toch het volk maar op schone raat en 
voer gezet en vooraf met oxaalzuur behandeld. De 
moer ging goed aan de leg. Echter kort daarna was 
het broed weer onregelmatig met hetzelfde beeld als 
voor de schoonmaak. Het volk is in een paar weken 
reddeloos klein geworden, de moer verdwenen. An-
dere kleine volken werden ook kleiner: Slecht, onre-
gelmatig broed, moeren die verdwenen. Verenigen 
of moeren invoeren lukte slechts voor 2 weken. Dan 
was het weer mis met het broed en verdween de 
moer. Al met al heb ik nu op de stal geen 5 volken, 
wat de bedoeling was maar 1 volk van twijfelachtige 
kwaliteit.

Al de hele zomer vlogen er veel Duitse wespen 
(Vespula germanica) rond de stal. Het aantal gewone 
wespen (Vespula vulgaris) was gering. Een voerbak 
op een klein volk met een gaatje was begin augustus 
binnen een dag leeg, de bodem was bedekt met een 
laag wespenvleugels. Die bak heb ik maar niet meer 
gebruikt. Alleen nog voerbakken met een gesloten 

deksel, geen bakken met kapotte kleppen meer. 
Begin september bleef het broed in de twee volken 
die ik nog over had mager. Het aantal wespen rond 
de kasten was groot, maar die deden zich vooral te 
goed aan de frambozen, dacht ik. Op 18 september 
moest ik voor de controle de bijenkap op. Niet van-
wege de bijen, maar vanwege de wespen. Het was 
een komen en gaan van wespen in kasten. Bij uit-
zondering was ik midden op de dag op de stand. In 

Jan Westerhof

WESPEN
De volken op mijn bijenstand deden het vanaf begin augustus 
niet goed. Een groot gezond volk nam na de mierenzuur 
behandeling slecht voedsel op. De raten zagen er vreemd 
schoon uit net als na de winter. De hoeveelheid open broed 
viel tegen en was onregelmatig. 

De gewone wesp 

(Vespula vulgaris).
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de voerbakken wespen, die binnendoor bij de suiker 
waren gekomen. De raten van beide volken zagen  
er uit alsof ze net uit de winter kwamen. Geen be-
waker, larve en voer meer te zien in het kleine volk. 
Daarnaar gevraagd vertelde de verhuurder van mijn 
tuin dat hij bij zijn winkel veel last had van wespen. 
Ook thuis moesten deuren en ramen dicht vanwege 
de wespen die het speciaal op gezichten hadden 
voorzien. Hij had een paar dagen daarvoor achter 
zijn schuur een wespennest ontdekt. Grote, rustige 
wespen die bij het nest bleven. Dat was waarschijn-
lijk de reden dat hij ze bij het maaien niet eerder  
had ontdekt.

Een beetje tegen mijn zin (de wespenkoninginnen 
voor volgend jaar waren al geboren) heb ik het vlieg-
gat van de wespen toch maar met een bestrijdings-
middel behandeld. In een mum van tijd was de lucht 
vol met witte wespen. Binnen 2 minuten na het 
stuiven van het gif was ik bij de bijenkasten om de 
vliegspleten te verkleinen. Op dat moment vlogen er 
al volop met gif bedekte witte wespen naar binnen. 
Ik heb de vliegspleten verkleind tot 1,5 cm breedte 
in de hoop dat dat voldoende was om de wachters 
een kans te geven de wespen tegen te houden. De 
volgende dag was het rustig bij het wespennest. 
Voor de kasten was het een drukte van belang met 
wespen die de kasten in wilden. Het kleinste volk 
had de verdediging het beste voor elkaar, dat haalde 
zelfs weer stuifmeel. In een kwartiertje drukte ik 100 
grote Duitse wespen dood (die zijn veel rustiger dan 
de gewone wesp).
Twee weken na het doden van het wespennest had-
den beide volken de zaak onder controle. Het kleine 
volk was moerloos. Wel haalden de bijen dapper 
stuifmeel en sloegen ze suiker op. Toen het laatste 
broed was uitgelopen heb ik hem verenigd met het 
grotere volk. Het kleine kluitje broed dat dit volk 
had, rechts onder in de kast, heb ik naar boven  

gebracht. Hopelijk zit de moer nog ergens in de  
kast en legt ze nog wat eieren.
Een deel van dit verhaal is een reconstructie achter-
af. Ik had niet verwacht dat wespen zoveel schade 
aan konden richten. Daarnaar gevraagd groeven 
oudere imkers in hun geheugen en konden verge-
lijkbare voorbeelden noemen. Daarom denk ik dat 
wespen de oorzaak zijn van de neergang van mijn 
bijenvolken.

Duitse wesp  
(Vespula germanica)
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De allergische reactie tegen bijensteken is 
geëvolueerd uit een beschermingsreactie van 
het lichaam. Dat wijzen resultaten van twee 
onafhankelijke muizenstudies in Immunity 
(24 oktober) uit. Het lichaam produceert 
zogenoemde IgE-antilichamen tegen het gif. 

Bijenallergie is 
beschermingsreactie
IgE is verantwoordelijk voor de heftige allergische 
reactie. Uit beide onderzoeken blijkt echter dat IgE 
juist tegen de toxische effecten van het gif beschermt. 
Bij een tweede blootstelling aan het gif zijn muizen 
tegen bijna dodelijke hoeveelheden ervan beschermd. 
Daarnaast blijkt uit klinische observaties dat maar 
een klein gedeelte van mensen die IgE produceren, 
de mogelijk dodelijke allergische reactie ontwikkelen. 
Voor anderen biedt het bescherming. Waardoor 
sommige mensen deze anafylactische reactie ont-
wikkelen is nog onbekend.

Insecticide onderdrukt het 
immuunsysteem van de bij
Het insecticide clothiandine tast de antivirale
afweer van de honingbij aan. Dat schrijven 
onderzoekers in PNAS op 21 oktober. 

De neonicotinoïde blijkt in te grijpen op een eiwit-
complex met de naam nuclear factor kB, waardoor 
dit het aangeboren immuunsysteem van de bij 
remt. Uit het onderzoek blijkt verder dat onder 
aldus verzwakte bijen het kreukel-vleugelvirus zich 
veel sneller kan verspreiden dan onder gezonde 
bijen. Ook bij niet-dodelijke hoeveelheden insecti-
ciden treden deze effecten al op. De onderzoekers 
denken dat de bevindingen belangrijke implicaties 
zullen hebben voor de toxicologische- en risicobe-
oordelingstudies. De Europese Commissie stemde 
op 29 april al voor een verbod op het gebruik van 
een aantal neonicotinoïden.

Bron: Bionieuws 
26 oktober 2013

Bron: Bionieuws  
26 oktober 2013

Hans de Graaff
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Ze willen hiermee laten zien hoe be-
trokken ze zijn bij de bijtjes die het zo 
zwaar hebben. Inmiddels staan Buckfast 
volken (geteeld op Marken) o.a. op het 
Provinciehuis van Noord-Holland (Dhr. 
Remkes), in de tuin van het Binnenhof 
(Dion Graus en Staatssecretaris Sharon 
Dijksma) en het Catshuis (Minister-presi-
dent Mark Rutte). Grote initiatiefnemer 
van al deze acties is Pim Lemmers. Pim 

heeft zich ten doel gesteld de bijen op 
de kaart te zetten. Hij is vaak te horen bij 
Vroege Vogels en andere programma’s 
op de radio. Verder heeft hij er voor 
gezorgd dat er bijen staan op de daken 
van de gemeentehuizen van Bloemen-
daal, Haarlem en Heemstede, verder in 
verschillende binnentuinen van scholen, 
kinderboerderijen, enz.. Een ware  
ambassadeur voor onze bijen.

POLITICI TUSSEN DE BIJEN
De belangstelling voor bijen lijkt steeds groter te worden. Wachtlijsten 
voor een beginnerscursus zijn geen uitzondering meer. Ook politici in 
Nederland staan vaak in de rij om met bijen te worden gefotografeerd.

Herman Groen

http://http://nbvamstelland.nl


vorige pagina <  > volgende pagina         17 : 18print paginavolledig schermnbvamstelland.nl inhoudspagina

 Agenda

Datum/tijd aktiviteit

14 december  10.00 uur  Gezamenlijke varroabestrijding 
op het bijenpark, coördinatie Gerard Goris

7 januari 2014  Nieuwjaarsreceptie en lezing door Bram 
Cornelissen over geschiedenis van de imkerij 
(BijenWUR)

18 februari 2014  lezing over ‘De bij als bioindicator van zware 
metalen, plantpathogenen en pesticiden’ 
door Sjef van der Steen (BijenWUR)

18 maart 2014 Algemene ledenvergadering

2 februari 2014  Einddatum voor inleveren kopij BIJ PRATEN 

  Kopij voor het volgende nummer dus inleveren 
vóór 2 februari!!  Het volgende nummer ver-
schijnt omstreeks eind februari

 Nadere informatie? 
 Uw secretaris weet overal(?) van.
 
 Bijenpark, Langs de Akker 1, 
 1186 DA Amstelveen

Gezamelijke varroabestrijding bijenpark, 
zaterdag 14 december, 10.00 uur
Aanstaande zaterdag, 14 december, gaan we de bijenvolken op het bijenpark 
behandelen tegen de varroamijt. We gebruiken oxaalzuur en we beginnen om 
10.00 uur. Een ieder, die volken op het bijenpark heeft staan, is verplicht deze 
volken te behandelen. De volken, waarvan de eigenaar niet aanwezig is, worden 
behandeld met oxaalzuur. via de druppel methode.
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