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Van de redactie 
Volgend jaar beleeft Bij-Praten zijn 37ste jaargang. 
Samen met mijn vader, Henk Kooij en Dick 
Vunderink ben ik vanaf jaargang 1 vrijwel onafge-
broken als redactielid actief geweest. Ten tijde van 
de eerste jaargangen waren er nog geen PC’s en  
werd elk artikel door mij met de typemachine 
geproduceerd. Het was typen, knippen, plakken en 
kopiëren. Ondanks dat het internet niet bestond 
waren de lijnen van de redactie commissie kort en 
vrijwel zonder problemen viel er om de drie 
maanden een nieuwe Bij-Praten bij de leden op de 
mat. Om portokosten te besparen werden de meeste 
blaadjes in Amstelveen en Ouderkerk rondgebracht. 
Later werd het produceren van ons blad een stuk 
eenvoudiger toen de computer en e-mail zijn intrede 
deed en de stukken digitaal binnen kwamen.  
Nu vrijwel iedereen een internet verbinding heeft  
en men hiermee inmiddels ook vertrouwd is, lag  
het voor de hand om de Bij-Praten via het net te 
bezorgen. Sinds een aantal jaren wordt ons 
verenigingsblad in een voortreffelijke digitale uitgave 
rondgestuurd. Ik weet dat vele imkers verenigingen 
hier behoorlijk jaloers op zijn. En terecht. 
Na al die jaren vind ik dat nu de tijd gekomen is als 
lid van de redactie te stoppen. Inmiddels heb ik de 
mede-redactieleden en het bestuur van mijn besluit 
op de hoogte gebracht. Met ingang van januari 2015 
ben ik dus redactielid af.  

Wij hopen dat er onder onze leden iemand is, met 
een frisse kijk op het imkeren en alles wat daar 
omheen gebeurd, die mijn plaats in de redactie over 
wil nemen•

Herman Groen

http://http://nbvamstelland.nl
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Hopelijk hebt u van de bijen genoten dit 
jaar; wanneer u honing geoogst hebt komt 
u dit natuurlijk officieel laten beoordelen! 
Het winterseizoen dat volgt wordt wat 
meer binnen doorgebracht door de meeste 
imkers. Het bestuur heeft het winterpro-
gramma vorm gegeven en wacht nog op 
een paar bevestigingen van sprekers uit 
onze eigen kring; zo zullen we elkaar niet 
uit het oog verliezen en kunnen we van 
gedachten wisselen over o.a. plagen en 
ziekten, materialen en honing. De PR & 
evenementen commissie is nog steeds 
beperkt in haar werkzaamheden door 
ontbrekende commissie leden. Tijdens de 
winter zouden een aantal mooie basisdocu- 
menten en presentaties gemaakt kunnen 
worden waar we volgend jaar wat aan 
hebben. Wie helpt ons bij dit leuke werk? 

We hopen dat u de vernieuwde website al 
eens heeft bezocht. Op de eerste pagina 
vindt u wisselende agenda informatie en 

nieuws en in het midden ook een promi-
nente foto. Omdat velen onder u ook 
prachtige, grappige of treffende foto’s maken 
willen we deze plek beschikbaar stellen 
voor publicatie met kort onderschrift of 
alleen uw naam. Afhankelijk van uw animo 
zullen we deze twee wekelijks of maande-
lijks verversen. U kunt de foto’s en tekst 
sturen naar nbv.amstelland@gmail.com.

Het bestuur is ook bezig met het regle-
ment voor huurders op het Bijenpark.  
We menen dat de huidige versie toe is aan 
revisie en ‘update’ met de uitbreiding van 
onze stellingen en tuin en het aantal ge- 
bruikers. We hopen deze te implementeren 
vóór 1 november 2014. Ook zullen we 
aandacht aan sleuteluitgifte en administra-
tie besteden, hierover een volgende keer 
meer.

Tot slot heeft de gemeente ons plannen 
doorgegeven voor komend jaar mbt tot de 
school-tuinen. Deze houden reductie van 
gebruik in. Ons is de vraag gesteld of wij 
als vereniging (of onze afzonderlijke leden) 
interesse hebben in huur van grond. We 
gaan in gesprek om hier meer informatie 
over te krijgen, mogelijk is het interessant. 
Mocht u interesse hebben, geeft u dat dan 
alvast aan de secretaris door!

Tot ziens op 4 oktober!•

Verenigingsnieuws

Het seizoen 2014 loopt op zijn eind – we hopen 
u natuurlijk te ontmoeten op 4 oktober voor 
een al bijna traditionele afsluiting (zie ook ons 
programma op de website www.nbvamstelland.nl). 
Of 2014 met een eervol diploma afgesloten kan 
worden voor onze beginnende imkers blijft nog 
even een verassing natuurlijk. Voor volgend jaar 
worden alweer 3 cursussen gepland…

Van het Bestuur… 
Simone van de Graaf, 
voorzitter

Mariet en Jan  
aan het werk in  
de bijentuin.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Cursussen

Henk Kooij

Op 5 mei jl. planten Henk 
en Ben struikklimop bij de 
cursisten-stelling.

Enkele cursisten worden elders lid van 
een vereniging, maar het overgrote  

deel blijft onder de vleugels van onze club. 
Ik doe bij deze weer een oproep voor 
mentoren. Die hebben we hard nodig om 
de nieuwe imkers bij te staan. Alle cursis-

ten hebben nu een volk. Deze staan nog op 
de “cursusstelling”. Maar deze willen we in 
de winter verhuizen naar andere plaatsen 
op het park. En zo langzamerhand raakt 
ons bijenpark behoorlijk vol. We moeten 
dus stellingen bij maken en dat is winter-
werk. Ook zijn we steeds op zoek naar 
plekken, waar we bijenvolken kunnen 
plaatsen. En niet zo maar ergens, maar op 
een afgesloten terrein, dat alleen beperkt 
toegankelijk is. Dus kijk met ons mee. In 
februari 2015 start weer een beginnerscur-
sus. Als er voldoende deelnemers zijn, start 
ook een vervolgcursus. Voor beide cursus-
sen komen de aanmeldingen binnen. En in 
januari a.s. begint de drachtplantencursus, 
bestaande uit vijf avonden en een excursie. 
De belangstelling hiervoor is groot en is 
nu, 10 september, al vol. Ook is er belang-
stelling voor een BD-cursus. Enkele van 
onze nieuwe imkers willen daar aan 
deelnemen, maar het is beter eerst een 
jaartje ervaring op te doen met de bijen• 

?

?

? ?

?

?

?
?

?

 

In Memoriam 
Ans Vunderink
Op vrijdag 20 juni hebben we 
Ans Vunderink naar haar laatste 
rustplaats op de Karsenhof 
te Ouderkerk aan de Amstel 
gebracht. 

Zij was de weduwe van  
Dick Vunderink, die in 1976 als 
voorzitter van de toenmalige 
afdeling Nieuwer-Amstel aantrad. 
Hij overleed in augustus 2002.  
Zij had niets met bijen, maar ook 
niet dat ze er afkerig tegenover 
stond. Op afstand, prima. Ze was 
altijd belangstellend naar de gang 
van zaken bij onze club. Ook na 
het overlijden van Dick bleef zij 
contact houden.  
Af en toe kwam ze even op het 
park kijken. Toen het niet meer 
zo goed met haar ging, kwam ze 
met een dochter nog even om de 
hoek kijken. Namens de vereniging 
hebben we een kleurig bloemstuk, 
met bijtjes, geschonken.

Hieke /Henk Kooij

De cursisten van de huidige basiscursus hebben op
zaterdag 13 september j.l de laatste les gehad. Deze
bestond uit een praktisch en een theoretisch examen. Een deel van de 
cursisten ging eerst in hun bijen-volken werken, terwijl de rest zich 
konden buigen over de vragen. Vervolgens werd er gewisseld. Als ze 
geslaagd zijn, krijgen zij op zaterdag 4 oktober a.s. hun diploma uitgereikt. 

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Cor Vonk Noordegraaf DRACHTPLANTENCURSUS
De bedoeling is om in het komende winterseizoen 
een drachtplantencursus te houden die verzorgd 
zal worden door Klaas van der Lee en Cor Vonk 
Noordegraaf. Er worden in 5 avonden onder-
werpen behandelt die betrekking hebben op het 
verzamelen van voedsel door onze bijen.

Onderwerpen die hierbij aan de orde worden 
gesteld zijn o.a.: wat zijn drachtplanten, hoe kun je 
ze herkennen en welke zijn interessant voor honing-
bijen. Welke omgevingsfactoren bepalen de mate 
van dracht. Inventarisatie van drachtplanten in de 
omgeving. Het samenstellen van een bloeikalender. 
Wat zijn mogelijkheden om tot verbetering van 
dracht te komen.
De cursus zal worden gegeven op dinsdagavond  
om de twee weken in de periode januari tot april. 
Geplande data zijn 13 en 27 januari, 10 en 24 februari 
en 10 maart. Ze zal worden afgesloten met een be-
zoek aan een drachtgebied op een zaterdagmorgen. 
Op dit moment is de cursus al vol geboekt, maar 
als u belangstelling heeft, geef dit dan wel door aan 
Henk Kooij•

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Zoals velen al 
hebben gezien wordt er in de  

slingerruimte op dinsdagavond kunstraat gego-
ten, voor zowel dadant als spaarkast. Voor  

zowel broed als honing raampjes, maar zonder zaagsnede.
Dat het zo’n groot succes zou worden hadden we niet kunnen be-

vroeden. De vraag is groter dan we kunnen aanmaken. Dit komt mede 
omdat we pas in april zijn begonnen, toen de vraag naar kunstraat groot 

was. Een halfuurtje wachten om de kilo vol te krijgen is geen uitzondering.
We proberen om de komende winter een voorraad aan te leggen. Of dit lukt, 

hangt mede af van de hoeveelheid aangeboden was. Tot nu toe is het aanbod van 
was groot, vooral van echt schone was. Soms ook zit er meer in als een vleugeltje  
of bijenpootje.Alles is welkom, zelfs ramen die nog in de was smelter moeten.  
Het e.e.a. kan in de blauwe ton worden gedeponeerd, die bij de kruiwagens staat.

We willen in het najaar of winter een cursus geven over wasplaten persen, maar 
zonder diploma of certificaat. Men kan zich hiervoor aanmelden op dinsdag-

avond. Tevens willen we namens de vereniging hen bedanken, die ons geholpen 
hebben. Ook de sponsoren van o.a. pannen, ketels, jute en de buffetsoep-

warmhouder au bain marie. En niet op de laatste plaats de donoren 
van de was.

Voor de min of meer schone was wordt € 4,- per kg betaald, 
terwijl de raat wordt verkocht voor € 10,- !! per kg.  

De gegoten raten zijn wel iets dikker  
dan U voorheen gewend 

was•

Cees de Koning en Wim van Olphen

BIJENWASRAATPERS

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Honingkeuring
Afgelopen jaar heeft onze vereniging haar allereerste 
officiële honingkeuring voor onze leden georganiseerd. 
Dat het vorig jaar een leuk en leerzaam evenement 
was, kunt u nalezen in het artikel van onze Bij-Praten, 
editie december 2013, pagina 7. 

Nu is er zaterdag 4 oktober om 11.00 uur de afsluiting van 
het bijenseizoen, diploma uitreiking en wil het bestuur 
opnieuw gelegenheid gegeven om aan een honingkeuring 
deel te nemen. Dus op 4 oktober 2014 zal er een tweede 
officiële honingkeuring voor onze leden worden georga-
niseerd!

Ik kan u melden dat ik vorig jaar ook meedeed en mijn 
honing direct uit de keuring was gehaald omdat de honing 
niet tot aan de lasnaad was gevuld, sowieso geen oorkonde 
dus. Ondanks dat, zijn de keurmeesters wel gewoon door-
gegaan met de keuring van alle kwalitatieve aspecten en 
hebben zij de resultaten aan de hand van een keurings- 
rapport en mondeling toegelicht. Erg leerzaam en ik kan 
het iedereen aanraden!. 

Wat dit evenement extra leuk maakt is dat onze vereniging 
dat kan doen met behulp van onze eigen leden welke 
gediplomeerde honingkeurmeesters zijn, Roel, Vincent 
en Pleuni. De keurmeesters kunnen nog extra werk ge-
bruiken, keuren uw honing met passie en helpen u graag 
verder. 
Mocht u zich nog niet hebben aangemeld, schroom niet, 
gewoon doen: nbv.amstelland@gmail.com of bij de honing- 
keurmeester Roel Naber: roelnaber@versatel.nl
Honingpotten kunnen om 9.30 uur op het Bijenpark ter 
keuring worden aangeboden•

Eric van der Meer

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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Bij Zaken

Wat mij dit jaar opviel was dat ik in de nazomer veel 
minder last van wespen heb gehad dan voorgaande 
jaren. Blijkbaar geen nest in de buurt. Met name 
kleine en zwakke volken hebben ze toen bij mij in 
het verleden compleet uitgeroeid.

Zwermen
Terugziend hebben we wat het weer betreft een 
goed bijenjaar achter de rug. Na een zachte winter 
een vroeg en gunstig voorjaar, gevolgd door een 
mooie voorzomer, zomer en ook nog een goede na-
zomer. Door de zachte winter en het vroege voorjaar 
waren de eerste zwermen er ook al vroeg, nog voor 
velen er bedacht op waren.  Hierdoor hebben veel 
volken al vroeg een deel van hun bijen zien vertrek-
ken en dat betekent dat ze dan een periode minder 
actief zijn. De zwermperiode vind ik zelf de meest 
hectische tijd. Volken controleren op zwermneiging, 
afleggers maken, doppen breken. Het komt alle-
maal langs en het past dikwijls niet in het schema 

van andere verplichtingen. Het afkomen van een 
bijenzwerm vind ik steeds weer een fascinerend 
gezicht, maar vervolgens moet je maar afwachten 
waar die neerstrijkt. Zelf heb ik dit jaar geen zwer-
men geschept door tijdig een aflegger te maken of de 
aanwezige ‘oude’ moer te verwijderen. Dat wil niet 
zeggen dat er geen volk gezwermd heeft. Tweemaal 
merkte ik dat bij het bezoek van de bijenvolken bij 
een drachtgebied dat er gesloten moercellen aanwe-
zig waren. In één geval was de moer door ongun-
stig weer nog aanwezig, maar in het andere geval 
gevlogen.

Honingproductie
Voor mij zelf was het een topjaar wat de honing-
productie betreft. Dit komt mede doordat ik met 
een deel van de bijen naar drachtgebieden ga. Op 
een bepaald moment wist ik niet meer waar ik nog 
materiaal vandaan moest halen om de bijen ruimte 
te geven om de honing op te slaan. De enige moge-

Cor Vonk Noordegraaf

Als het goed is, hebben de bijen thans voldoende voedsel om 
de winter door te komen. Op een oxaalzuurbehandeling na, 
zijn er dit jaar geen werkzaamheden meer aan de volken te 
verrichten. Bij mooi weer vliegen ze nog wel uit en naar we 
hopen, kunnen ze nog lang wat stuifmeel en nectar vinden. 
Voor de imker de tijd om zijn kasten, raampjes en andere onder- 
delen schoon te maken, onderhoud te plegen en verschillende 
zaken op orde te brengen. Hieronder enkele persoonlijke 
ervaringen, die voor ieder weer anders zullen zijn. 

Bijenseizoen ten einde

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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lijkheid was te slingeren en de honingkamers direct 
terug te plaatsen. Het is dan lastig als de bijen niet 
bij huis staan. Op het moment dat ik dit schrijf, 
begin september, oogst ik door het mooie nazomer-
weer nog honing van de Reuze Balsemien. Deze 
bloeit bij mooi weer nog lang door, hoewel de nectar 
productie bij lagere temperatuur afneemt. Verder 
bloeien er nog diverse bloemen waar ze stuifmeel 
kunnen halen. De Hedera begint nu ook te bloeien 
en dat is nog een goede producent van nectar en 
pollen in de herfst, evenals de enkelbloemige herfst-
asters.

Varroabestrijding
In het voorjaar pas ik de darrenraad methode toe. 
Het is verbazend hoe snel de bijen zo’n raad hebben 
uitgebouwd en vervolgens door de moer belegd 
wordt. Door ze te merken is het vervangen in de 
bovenste BK geen groot probleem. Vervolgens gaan 
ze in een plastic zak minimaal één nacht de diepvries 
in. Direct ophangen voor de mezen, betekent bij mij 
dat er vaak ook veel bijen omheen blijven vliegen. 
De mezen vinden verse larven aantrekkelijker dan 
uit de vries. Verder wacht ik met bestrijden tot alle 
honing geoogst is. Als ik bang ben dat een volk veel 
varroa heeft, dan pas ik soms een bespuiting toe na 
het maken van een aflegger voor de nieuwe moer 
aan de leg gaat. Dan is er nauwelijks of geen gesloten 
broed aanwezig. Aangezien ik mierenzuur een 
ongewenst zuur vind (de bijen trouwens ook) pas ik 
dat niet meer toe. Voor het bijvoeren in de nazomer 
druppel ik in de avond oxaalzuur over het volk en 
dat herhaal ik in december. Soms nogmaals in 
februari voor het broednest ontstaat.

Koninginneteelt
Dit jaar is er bij mij door omstandigheden weinig 
van koninginneteelt terecht gekomen. Je moet tijdig 
diverse maatregelen nemen ter voorbereiding, zoals 

volken selecteren, voedselkrans onderzoek laten 
verrichten. Verder komt er voor het opkweken van 
moeren ook nog heel wat kijken. Als je de moeren 
elders laat bevruchten moet je volgens een vast 
schema werken. Een probleem waar ik zelf dit en 
ook vorig jaar mee te maken had, is dat een nieuwe, 
geselecteerde en soms ook elders bevruchte moer snel 
vervangen wordt. Wanneer de moer aan de leg is, 
blijkt in enkele gevallen na korte of iets langere tijd 
bij controle dat er gesloten broed en moerdop(pen) 
aanwezig zijn. De oorspronkelijke moer is dan 
verdwenen. Het is als het ware een stille moerswis-
seling. Als je in die tijd niet controleert of de moer 
niet gemerkt was, dan merk je het mogelijk niet eens 
op. Je hebt dan een moer van een volgende generatie. 
Dit zelfde probleem heb ik soms ook als ik een raam 
met eitjes en open broed van een geselecteerd volk 
hang in een moerloos volk. Er wordt dan wel een 
moer opgekweekt, maar deze wordt soms heel snel 
vervangen. Moer en volk zijn blijkbaar te weinig op 
elkaar afgestemd.
Zo is ieder jaar weer anders en het imkeren steeds 
vol verassingen. Dat houdt het boeiend•

De reuzenbalsemien 
(Impatiens glandulifera) 
is een eenjarige plant die 
tot 2,5 m hoog wordt.

Moerdoppen

http://http://nbvamstelland.nl
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In 1972 ben ik, ongeveer gelijktijdig 
met vader en zoon Leo en Herman 

Groen, lid geworden van de afdeling 
Nieuwer-Amstel, een afdeling van de 
VBBN. Het bestuur bestond toen uit de 
heren G. Fransen, secretaris/penning-
meester, 60 jaar oud, en Ph. Pol, oud 
91 jaar. Er zat geen fut meer in de club, 
die bestond uit ongeveer 45 leden. 
We kwamen alleen in het voorjaar bij 
elkaar voor een vergadering en verder 
gebeurde er niets. In 1975 hebben Leo 
en ondergetekende als het ware een 
coupe gepleegd, hetgeen resulteerde in 
het aanstellen in 1976  van een geheel 
nieuw bestuur. Bestaande uit Dick 
Vunderink, Leo Groen, Germent  
Fransen, Peter Warren en onderge-
tekende. Vanaf dat moment kwam er 
leven in de brouwerij. Er werden  
cursussen georganiseerd, sprekers 
uitgenodigd en contactavonden ge-
houden. Enkele belangrijke zaken die 
tijdens mijn secretariaat voor onze 

vereniging enige betekenis hadden, 
waren: In 1975 werd de naam van de 
vereniging veranderd in de afdeling 
Amstelland. In 1980 werd het bijen-
park aan de Escapade uitgebreid. We 

kregen toen ook de beschikking over 
een eigen clubhuis. Oorspronkelijk 
was dit een aanbouw van de afdeling 
bevolking van de gemeente dat weg 
moest in verband van de nieuwbouw 
van het raadhuis. Met een hamerslag 
besliste de raad dat het gebouw aan 
ons werd gegund. In 1982 kreeg onze 
club de officiële status van vereni-
ging, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel met statuten. In 1983 
veroverde de Varroa-mijt West Europa 
en dat veranderde het bijenhouden 
ingrijpend. Om de volken in leven te 
houden moest er bestreden worden 
en er werd een ziekte-coördinator 
aangesteld. Er werd meer gedaan aan 
zwermverhindering en de behan-
delmethoden werden aangepast. 

Door Henk Kooij Vertelt de penningmeester tijdens de ledenvergadering van 18 
maart jl. je doodleuk dat hij verplicht is mij als lid van de ledenlijst 
te verwijderen. Leuk hoor. Maar een troost! Als de vergadering 
er mee akkoord gaat, zet hij mij weer op de lijst als “erelid”. En zo 
geschiedde. Bedankt mensen!!! 38 jaar secretaris geweest. En ik 
heb dat altijd met plezier gedaan. 

Het oude 
bijenpark aan 
de Escapade

En zo ben je lid af ! ! !

http://http://nbvamstelland.nl
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Onze vereniging werkte mee aan 
verschillende projecten van de ge-
meente, onder andere de bijenstal op 
de kinderspeelboerderij  Elsenhove. 
Vanuit onze vereniging is in 1991 de 
Groenraad Amstelveen opgericht, 
een participatiegroep, bestaande uit 
verschillende disciplines, waaronder 
het IVN. En de laatste jaren houden we 
open dag op de eerste zondag van juni 
in het kader van de Amstellanddag, 
een groots gebeuren aan beide zijden 
van de Amstel tussen Uithoorn en 
Amsterdam. In 2005 kregen we te ho-
ren dat we moesten verkassen van de 
Escapade naar elders. En dat “elders” 
werd Langs de Akker. Op 8 juli 2006 
opende de toenmalige burgemeester 
Jan van Zaanen ons nieuwe bijenpark. 
Met een oppervlakte van 1200 m2, 
waar later nog eens 600 m2 bij kwam 
in verband met plaatsgebrek. Een 
aparte stelling voor de volken van de te 
houden cursussen werd geplaatst. Ook 

kregen we nog een behoorlijk stuk 
“om niet” in gebruik voor de inplant 
van drachtplanten. Landelijk heeft 
onze vereniging ook enige inbreng 
gehad. Wij hebben de aanzet gegeven 
tot de ontwikkeling van de landelijke 
algemene statuten. Immers, de leden 
van het hoofdbestuur waren niet van 
plan om hun handtekening te plaat-
sen onder het officiële huurcontract 
dat wij aangingen voor de uitbreiding 
van het park aan de Escapade. In 1993 
werd onze voorzitter Dick Vunde-
rink tevens landelijk voorzitter. Hij 
bracht een betere structuur aan in het 
bestuur van de VBBN. In 2002 opende 
hij de Floriade in Nieuw Vennep. De 
organisatie, de opbouw en inrichting 
van Bee at Home, zoals het paviljoen 
heette, lag grotendeels in handen van 
onze vereniging. Jammer genoeg kon 
hij het einde van dit evenement niet 
meer mee maken. Hij overleed in au-
gustus van dat jaar. Maar Bee at Home 

was een groot succes. We sprongen er 
uit met een winst van ongeveer 75.000 
euro. Van de hieruit voortvloeiende 
rente werd het Dick Vunderinkfonds 
opgericht ten behoeve van bijdragen 
aan verenigingen of individuele  
imkers, die iets bijzonder wilden 
opzetten. Na de fusie van de VBBN met 
enkele bonden is het landelijk logo 
ontworpen in het bedrijf van de zoon 
van Klaas van der Lee. 

Ik ben blij dat ik dit allemaal heb mee 
mogen maken tijdens het secretaris 
zijn. Zoals ik al zei, ik heb het altijd 
met plezier gedaan. En ik ben blij dat 
ik in Eric van der Meer een goede 
opvolger heb gevonden. Het enige dat 
ik voorlopig nog blijf doen is de orga-
nisatie en begeleiding van de cursus-
sen. Maar te zijner tijd zal ik daar ook 
een opvolger voor zien te vinden. En 
dinsdag ’s avonds ben ik ook op het 
bijenpark voor een praatje• 

De winkel van de Bee 
at Home op de Floriade 
in 2002, op de foto in 
het midden de Dick 
Vunderink vitrine.  
Op de foto rechts 
houdt Henk de aanleg 
van een nieuw pad in 
de gaten.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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De gevorderdencursus is breed opgezet  
en gaat op tal van zaken dieper in. Ook de 
cursisten brengen kennis mee, sommige 
imkeren al jaren. Er waren cursisten bij 
met meer dan 30 kasten en veel ervaring 
maar toch gespitst om bij te leren.  
In het theoriegedeelte werden o.a. zaken 
behandeld als dracht, bijengezondheid, 
zwerm en varroacontrole, de biologie van 
het bijenvolk en koninginnenteelt. In de 
praktijklessen was er veel aandacht voor 
het bepalen van de varroadruk in het volk, 
koninginnenteelt (starter maken, overlar-
ven) en er werden volken op de arrest- en 
renson gezet. 
De arrestmethode is een methode om 
varroa onder controle te houden. De 
koningin wordt hierbij door middel van 
twee roosters (aan weerzijdevan het 
raam) op één broedraam gezet. Dit doe je 
drie aaneengesloten perioden van elk 7 
dagen – na 7 dagen krijgt de koningin dus 
een nieuw raam. De mogelijkheid om 

eitjes te leggen is beperkt tot die drie 
ramen. De bedoeling is dat de varroa zich 
op het broed op deze ramen laat insluiten. 
Dit zogenaamde ‘arrestbroed’ wordt als 
het gesloten is uit het volk gehaald of 
behandeld met mierenzuur. Deze methode 
wordt veel in Engeland toegepast.

Renson-methode
Ikzelf heb in de praktijklessen met twee 
andere cursisten de Renson-methode 
toegepast. Normaal gesproken wil je als 
imker vroeg in het jaar een groot en 
gezond volk. Eventueel verenig je volken 
om een goede start te maken met veel 
bijen en een groot broednest. 
De Renson Methode gaat daarentegen uit 
van een beperkt broednest. De broed-
ruimte wordt klein gehouden – circa 
30.000 cellen. Het idee is dat er minder 
eitjes door de koningin gelegd kunnen 
worden waardoor de volkgrootte binnen 
de perken blijft. Er hoeft op deze manier 
door het volk minder open broed ver-
zorgd te worden dan waneer het volk 
sterk zou groeien. Bijen zullen hierdoor 
sneller haalbij worden en ook langer leven 
(geen of beperkte broed verzorging). De 
bijen hebben tijd om een grote ho-
ningoogst en veel stuifmeel binnen te 
halen. Door de beperkte volkomvang is er 
bovendien weinig neiging tot zwermen. 
Een bijkomend voordeel is dat een 
inspectie weinig tijd in beslag neemt en 

het volk niet snel geirriteerd raakt.

Broedruimte
30.000 cellen – hoeveel ramen zijn dat? 
Een stuk raat van 10 x 10 cm heeft ± 400 
cellen. Een Simplex honingkamerraam is 
1,2 x 3,4 dm x 400 cellen= 1632 cellen.  
Op één raam (twee zijden) zijn er 3264 
cellen. Er zijn dus 10 Simplex honingka-
merramen nodig. Als je met Dadant werkt 
zijn 7 honingramen voldoende.

Erik van Rosmalen

DIt jaar heb ik in Boskoop bij Imkersvereniging Hollands 
Midden een door Gerrit Plas verzorgde cursus Bijenteelt 
voor gevorderden gevolgd. Ik merkte bij mezelf dat na een 
paar jaar imkeren er methodes inslijpen waarvan ik dacht, 
nu is het goed gegaan maar het had ook anders kunnen 
aflopen. Je kunt je wijsheid uit boeken halen of iemand 
om raad vragen maar ik dacht, zo’n cursus is een mooie 
aanvulling. 

CURSUS BIJENTEELT VOOR GEVORDERDEN  

Kennismaking met de Renson-methode

Op de onderbak worden 
twee honingkamers gezet. 
Tussen de broedbak en de 
1e honingkamer komt een 
moerrooster, evenals tussen 
de 1e en 2e honingkamer.
De koningin komt in de 1e 
honingkamer komt te zitten 
tussen de twee roosters.

BROED

STUIFMEEL

HONING

HONING

In onze praktijklessen begonnen we op 23 april met 
de Renson methode. Mogelijk eerder honingkamer 
plaatsen zodat het broednest al naar boven uitgebreid 
wordt.

Renson-
kamer

http://http://nbvamstelland.nl
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Praktijklessen 
In onze praktijklessen begonnen we op 23 
april met de Renson methode. Deze gaat 
als volgt.
Op de onderbak worden twee honingka-
mers gezet. Tussen de broedbak en de 1e 
honingkamer komt een moerrooster, 
evenals tussen de 1e en 2e honingkamer. 
Zorg dat de koningin in de 1e honingkamer 
komt te zitten tussen de twee roosters.

Als je in het voorjaar de tijd hebt zet je in 
maart een honingkamer op je broedkamer 
(de Rensonkamer). De koningin gaat dan 
haar broednest naar boven uitbreiden, 
waardoor als de eerste voorjaarsdracht 
begint en de koninging wordt opgesloten 
ze al gewend is aan de honingkamer. 
Gebruik één of meerdere sluitblokken  
om de kamer te beperken tot de 30.000 
cellen.
Zorg dat er voldoende voer en stuifmeel 
in de kast aanwezig is. In de Rensonkamer 
moet je in ieder geval een darrenraam 
hangen - een leeg raam met een strookje 
was zodat de bijen dit kunnen uitbouwen. 
De andere ramen in de Rensonkamer 
hoeven niet allemaal uitgebouwd te zijn. 
De bovenste honingkamer mag bestaan 
uit b.v. twee uitgebouwde ramen en de 
rest uit kunstraat.
Na een week tot 10 dagen controleer je de 
broedbak op eventuele moerdoppen – 
daar is een kleine kans op. De rest van de 
tijd dat de koningin tussen de roosters zit 
opgesloten hoef je deze bak niet te 
controleren. Hij gaat gebruikt worden 
voor de opslag van stuifmeel en tijdelijke 
opslag van honing.

We controleerden in onze praktijklessen 
de bak in principe elke week maar omdat 
twee maal een les niet doorging wegens te 
slecht weer zat er dan 14 dagen tussen de 
controles.

Na het opsluiten van de koningin was op 
7 mei de eerste controle (na 14 dagen). 
Alle honing- en Rensonramen waren 
uitgebouwd en er was een gedeelte van 
het broed gesloten.

Op 21 mei hebben we een raam afgestaan 
voor een broedaflegger, vulblok ingehangen.

Op 5 juni zagen we de eerste darren-
cellen, verspreid op 4 ramen (we hadden 
verzuimd om een apart darrenraam in  
te hangen). Er waren 10 speeldopjes 
aanwezig.
 
Op 11 juni was de honingkamer vol. Een 
tweede honingkamer werd onder de volle 
honingkamer geplaatst. Alle cellen waren 
goed belegd. Er was weinig darrenbroed.

Op 2 juli lieten we de koningin weer in de 
onderbak lopen. Het koninginnenrooster 
werd direct teruggeplaatst zodat ze niet 
terug kon, maar beter is het om het 
rooster 10 dagen later terug te plaatsen 
(let op dat de koningin in de onderbak 
zit). 
 
De Rensonkamer neem je af als al het 
broed uitgelopen is.
De honingkamers kun je eind juli begin 
augustus afnemen waarna je met 
inwinteren kunt beginnen.

Het enige nadeel van deze methode vind 
ik de aanwezigheid van darren in de 
Rensonkamer, die er niet zelf uitkunnen. 
Zodra je de bak opent  zoemen ze weg 
– eindelijk frisse lucht.

Ik ga de Renson-methode volgend 
voorjaar uitproberen met met eigen 
kasten, het werkt heel snel en ik zie meer 
voor- dan nadelen•

Op 23 april is de koningin 
opgesloten. Na een week wordt  
de oude broedbak gecontroleerd  
op moerdoppen, deze worden 
verwijderd. De rest van de tijd dat 
de koningin tussen de roosters zit 
opgesloten hoef je deze bak niet 
meer te controleren. Hij gaat 
gebruikt worden voor de opslag 
van stuifmeel en tijdelijke opslag 
van honing.

Nadelen Renson methode

Het voornaamste nadeel is dat de darren niet naar buiten 
kunnen waneer ze dat willen. Tijdens controles vliegen wel 
darren de kast uit. maar dat is niet ideaal, soms is het koud 
of regenachtig en ze orienteren zich niet 
op de vliegopening maar op de openkast 
die ze later gesloten terugvinden.
Een oplossing is bedacht door de Belgische 
imker Marc Missotte die voor zijn dadant 
kasten een vertikaal moerrooster heeft 
ontwikkeld zodat darrenraaat in de 
rensonkamer past en de darren naar 
ondertoe kunnen uitvliegen.

De Belgische imker  
Marc Missotte heeft 
voor zijn zelf ontworpen 
kast BeePlus een mooie 
oplossing bedacht 
voor het ontsnappen 
van de darren uit de 
broedkamer lees zijn 
verhaal op op:
http://www.bieenkorf.
be/forum1/viewtopic.
php?t=236

http://http://nbvamstelland.nl
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Varroa Sensitieve Hygiëne (VSH) 
Verwijdering van het geïnfecteerde broed, VSH, 
is een zeer efficiënte methode, die de Aziatische 
honingbij ook gebruikt. In de afbeelding hieronder 
wordt de “normale” reproductie van de Varroamijt 
weergegeven aan de linkerkant: de bijenkoningin 

legt een eitje. Het eitje ontwikkelt zich tot een larve, 
die wordt gevoed door een werkster. Zodra de larve 
bijna volwassen is, kruipt een volwassen Varroamijt 
de cel binnen. Kort daarna, wordt de cel gesloten 
door een werkster. De Varroa kan nu beginnen met 

Gerbert Kos

De honingbij  
kan verschillende 

eigenschappen  
ontwikkelen 

om besmetting 
door Varroa te 
verminderen. 

Dit is aangetoond 
in niet-behandelde 
volken in het wild 

en in speciale 
teelt- en selectie-

programma’s 
(b.v het Varroa 

Sensitieve Hygiëne 
project van de 
USDA-Baton 

Rouge). 

http://http://nbvamstelland.nl
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haar reproductie, door eerst een eitje te leggen waar 
een mannetje uit komt en daarna verschillende eitjes 
waaruit vrouwelijke Varroamijten voortkomen. 
De moedermijt maakt een gat in de larve voor het 
verzamelen van hemolymfe. Hetzelfde gat wordt 
ook gebruikt als voederplaats voor haar nakomelin-
gen. De pasgeboren vrouwelijke Varroamijten paren 
met de mannelijke Varroamijt en verlaten de cel 
zodra de pop is uitgegroeid tot een honingbij. Aan 
de rechterkant van de afbeelding hieronder wordt 
weergegeven wat er gebeurt in het geval dat de bijen 
de VSH eigenschap hebben geërfd. Een vrouwe-
lijke Varroamijt zal nog steeds de cel inkruipen en 
beginnen met de voortplanting. Echter, sommige 
van de werksterbijen kunnen detecteren dat er een 
Varroa in de gesloten cel zit (misschien ruiken ze de 
beschadigde larve, de zich voortplantende Varroa 
zelf, of de nakomelingen – dit is nog niet duidelijk). 
Deze werkster opent de cel van de nog onontwik-
kelde pop. Als de cel geopend is, komen er andere 
werksters om de pop met de Varroamijt te verwij-
deren. De Varroamijt slaagt er nu niet in om zich te 
reproduceren. Een deel van deze Varroamijten zal 
opnieuw proberen een cel binnen te kruipen, maar 
ze hebben slechts een beperkte levensduur.

Deze VSH-eigenschap is zeer efficiënt. Als besmet 
broed uit een niet-VSH-volk wordt gegeven aan een 
VSH-volk, worden de meeste Varroamijten (> 90%) 
gedetecteerd en verwijderd. Als de koningin van een 
niet-VSH-volk met een relatief hoog aantal mijten 
wordt vervangen door een VSH-koningin, gaat het 
aantal mijten naar beneden zodra er voldoende 
dochters van de nieuwe koningin aanwezig zijn in 
het volk. De USDA-Baton Rouge groep gaat er vanuit 
dat de VSH-eigenschap wordt bepaald door 4 allelen 
(2 paar genen), die additief zijn. Heeft een werkster 
3 “VSH-allelen” dan is ze 75% en met 4 “VSH-allelen” 
100% VSH•

Noot van de Redactie: 

USDA-Baton Rouge staat voor: 
U.S. Department of Agriculture in 
Baton Rouge. Baton Rouge is een 
Amerikaanse stad, gelegen aan de 

Mississippi en het is de hoofdstad 
van de Amerikaanse staat Louisiana. 
In Baton Rouge is een van de USDA-
laboratoria gevestigd dat zich in het 
bijzonder bezig houdt met onder-
zoek naar bijengezondheid. 

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.usda.gov/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mississippi_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Louisiana_(staat)
http://www.nbvamstelland.nl/
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Het leek ons aannemelijk dat ook 
bij onze Buckfast-en Carnica-bijen 
VSH allelen aanwezig moesten 
zijn. De grootste kans om deze 
allelen te vinden is in volken met 
een lage mijtgroei. De teeltgroep 
van Arista Bee Research heeft 
daarom van Buckfast volken, met 
een relatief lage mijtgroei, 160 
koninginnen gekweekt en deze 
geïnsemineerd met het sperma 
van één dar (ook uit lage mijtgroei 
volken). De inseminatie met 
sperma van slechts één dar zal 
ervoor zorgen dat gunstige VSH 
allelen hetzij veel aanwezig zijn 
of juist afwezig. Dit vergemakke-
lijkt de beoordeling van deze 
volken (of 50% of meer van de 
werksters heeft het gunstige gen, 
of niet) en zal de kans om de 
gunstige genen aan de volgende 
generatie door te geven signifi-
cant doen toenemen. Alle 
werksters en koninginnen 
hebben dezelfde vader en een 

Gerbert Kos

De USDA-Baton Rouche heeft door selectie en (in)teelt bijen verkregen die  
varroa resistent zijn (100% VSH-eigenschappen). Van deze bijen zijn echter de 
stambomen niet bekend en ze blinken alleen uit in varroa resistentie. De andere 
eigenschappen zijn zodanig dat je daar niet graag in Europa mee wil werken. 
Bovendien is er een import  verbod voor bijen en koninginnen. 

De teelt van varroa resistente bijen

MiniPlus raampjes onder 
de microscoop: Per volk 
worden een paar honderd 
cellen met 7-10 dagen 
gesloten broed geopend. 
Het aantal met varroa 
besmette cellen wordt 
geteld en ook het aantal 
mijten dat zich wel of niet 
heeft gereproduceerd.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.nbvamstelland.nl/
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50% kans op het krijgen van de 
gunstige genen van de koningin-
moeder. De 160 Mini-Plus volkjes 
hebben we begin juli nog extra 
geïnfecteerd met ca. 100 varroa 
mijten. De volkjes werden natuur-
lijk niet tegen varroa behandeld. 
Eind augustus zijn de volkjes 
getest op VSH eigenschappen 
d.m.v. de broed-selectiemethode, 
ontwikkeld door de USDA. Hierbij 
worden per volk een paar honderd 
cellen met 7-10 dagen gesloten 
broed, onder de microscoop 
geopend. Het aantal met varroa 
besmette cellen wordt geteld en 
ook het aantal mijten dat zich 
wel of niet heeft gereproduceerd. 
Tot onze verrassing vonden we 
12 zuivere Buckfast koninginnen 
met 50 – 75% VSH-eigenschappen. 
De Arista teeltgroep heeft ook 

een aantal Buckfast koninginnen 
die vorig jaar geïnsemineerd zijn 
met “VSH sperma” van de USDA. 
In de met één dar geïnsemineer-
de dochters van deze koningin-
nen vonden we 8 volken met 75 
-100% VSH eigenschappen. Het 
nadeel van koninginnen die met 
het sperma van slechts één dar 
zijn geïnsemineerd is dat ze maar 
3-5  maanden bevruchte eitjes 
kunnen leggen. In Nederland kan 
je in september van deze “edel” 
koninginnen niet meer na telen. 
Volgend jaar leggen deze konin-
ginnen waarschijnlijk geen 
bevruchte eitjes meer en zal ons 
kostbare materiaal verloren gaan. 
Gelukkig heb ik ook nog een 
bijenstand in Spanje in een gebied 
met het beste winterklimaat van 
Europa met bovendien een goede 

winterdracht. Als het ergens zou 
moeten lukken om in september 
nog koninginnen te kweken dan 
is het wel daar. De 12 zuivere 
Buckfast volkjes zijn begin sep- 
tember per koerier met gekoeld 
transport (15 °C) naar Spanje 
gebracht. Alle volkjes hebben de 
rit van 26 uur goed doorstaan. 
Intussen hebben we van deze 
volkjes overgelarfd en zitten de 
aangeblazen doppen in pleegvol-
ken. De jonge koninginnen zullen 
we hier op de eigen stand laten 
bevruchten (multi dar). Daarna 
proberen we van deze standbe-
vruchte koninginnen nog darren 
te kweken en in november met 
het sperma van deze darren nog 
jonge koninginnen te insemineren 
(één dar) om zo de VSH-eigenschap 
“homozygote” (100%) te krijgen. 

De gebruikte Buckfastlijnen 
komen van de Arista teeltgroep-
imkers uit Belgie, Duitsland, 
Luxenburg, Frankrijk en Neder-
land. In de volken die geen VSH 
eigenschap hadden was de  
Varroa besmettingsgraad 25-50%. 
Deze volken zullen de winter  
niet overleven. In de “VSH volken” 
lag de besmettingsgraad een 
factor 10 lager. 
Meer informatie over het doel 
en de teeltprogramma’s van de 
Stichting Arista Bee Research 
kunt u vinden op de website: 
www.aristabeeresearch.org •

Noot van de redactie: 
VSH staat voor Varroa Sensitieve 
Hygiëne. (Zie pagina 14-15 in  
dit nummer)

De 12 Buckfast volkjes 
klaar voor hun reis naar 
Spanje.

http://http://nbvamstelland.nl
http://www.aristabeeresearch.org/
http://www.nbvamstelland.nl/
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Als het mooi weer is in het bijenseizoen 
en wij ons vooral bezighouden met het 
beheersen van zwermgedrag en het  
kijken naar de steeds voller wordende 
honingkamer, gaan onze gedachten niet 
snel uit naar winterbijen. Toch is het 
belangrijk om daar in de zomer over na te 
denken. Zonder goede winterbijen hebben 
wij volgend jaar weinig kans op succesvol 
imkeren!

Wat zijn winterbijen?
Winterbijen zijn bijen die de lange winterperiode 
overleven en in het voorjaar de doorstart van het 
bijenvolk verzorgen. Heel belangrijke bijen dus! Zij 
staan aan de basis van de eerste generatie van het 
volk in het voorjaar en bepalen de ontwikkeling voor 
het komend jaar. Op het eerste gezicht zie je geen 
verschil tussen een winterbij en een zomerbij.  De 
eerste winterbijen ontstaan al vanaf eind juli, de 

meesten wat later in de nazomer. Je kunt ze  
herkennen aan hun gedrag. Zij werken niet mee, 
lummelen een beetje rond en nemen geen deel  
aan de broedverzorging of het verzamelen van 
nectar, stuifmeel en propolis.

Winterbijen leven langer
Gedurende de zomer is de levensduur van een 
werkbij gemiddeld ruim een maand. De meeste 
winterbijen worden geboren in augustus/september 
en leven tot februari /maart. Dat is dus minstens 6 
maanden en als de winter wat langer duurt gaan zij 
nog langer mee. Dat kan, omdat zij een vetreserve 
hebben kunnen opbouwen. Zij hoefden niet mee te 
werken, hoefden geen broed te verzorgen of lange 
vluchten te maken onder herfstomstandigheden.  
De vetreserve die zij hebben opgebouwd heet 
vitellogenine, een eiwit dat in belangrijke mate het 
succes van overwinteren bepaalt. Het zit in de kop 
en het achterlichaam van de bij. Het kan alleen 
gevormd worden als er voldoende aanbod is van  
vers en gevarieerd stuifmeel en als de populatiedruk 
van varroa klein is. Volken met veel varroa zijn later 
winterklaar en hebben grote kans dat zij te weinig 
vitellogenine hebben kunnen opbouwen. Stuifmeel 
en varroamijten bepalen, naast voldoende winter-
voer, of een volk succesvol kan overwinteren.

Vitellogenine voorkomt ouder worden
Zowel de langlevende winterbij als bijen in een 
zwerm en bijen in de “binnendienst” bevatten meer 

Ko Veltman Winterbijen

Zomerbij Winterbij

Zij werken 
niet mee en 
lummelen 
een beetje 

rond.

http://http://nbvamstelland.nl
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vitellogenine. Een huisbij die haalbij wordt heeft  
zijn voorraad vitellogenine verbruikt en veroudert 
snel. Winterbijen die geen voedersap hoeven te 
produceren, omdat er in het najaar geen of weinig 
broed is, sparen hun vetreserve (vitellogenine) 
waardoor hun verouderingsproces wordt uitgesteld. 
Dankzij deze inwendige eiwitreserve kunnen in het 
vroege voorjaar, vaak al vanaf januari, larven gevoed 
worden zonder dat er vers stuifmeel binnenkomt.

Varroa
Door varroa geparasiteerde larven kunnen als jonge 
bij minder vitellogenine aanmaken en zijn dus in het 
vroege voorjaar niet voldoende in staat om larven te 
voeren. Het volk probeert dat op te lossen door 
langer broed te blijven produceren. Kou en gebrek 
aan stuifmeel voorkomen succes.
Als imker heb je grote invloed op de kwaliteit van  
de winterbijen in jouw volken. Beschikbaarheid van 
stuifmeel kun je een beetje beïnvloeden door na te 
denken over de drachtplanten in de omgeving van 
de stal. Het onder controle houden van varroa is  
een factor waar wij veel meer invloed op kunnen 
hebben. Vooral als wij de lindehoning gaan afnemen 
is zo’n moment waarop wij invloed hebben op de 

kwaliteit van onze winterbijen. Zomerhoning en dus 
ook lindehoning oogsten wij in juli. Direct daarna is 
dus het moment om in te grijpen, zo vlak voor het 
ontstaan van winterbijen. Een goede behandeling 
van onze volken met bijvoorbeeld mierenzuur heeft 
dan veel effect op de conditie van het volk in de 
winter die gaat komen, en dus op de conditie van 
onze volken in het volgend jaar. Succesvol overwin-
teren wordt bepaald door “vette” bijen die uitlopen 
in het najaar en groot gebracht zijn met stuifmeel 
van goede kwaliteit. De imker die het concept van 
de “vette” bij begrijpt heeft de sleutel tot succes in 
handen!

Begin april (bij een normale winter) is de aanwas 
van nieuwe bijen even groot als de sterfte van 
winterbijen. Vanaf dat moment groeit het volk weer. 
Het is raadzaam het aanbod van stuifmeel te blijven 
monitoren en de mijt te blijven controleren. Houd 
de bodemlade in de gaten. Registreer het aantal 
dode mijten. Het aantal dode mijten geeft een 
indruk van de natuurlijke sterfte en dus een inzicht 
in de mijtenpopulatie. Soms is ingrijpen overbodig, 
maar meestal is mijtbestrijding op meerdere 
momenten in het bijenjaar een noodzaak• 

Succesvol 
overwinteren 

wordt bepaald 
door “vette” 

bijen.
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Joost Louman

Ik heb afgelopen jaar de beginnerscursus gevolgd, en ben 
daarna met mijn Nederlandse cursusvolkje in Frankrijk 
gaan imkeren. Om aansluiting te hebben met de locale 
gebruiken en materialen werk ik met Dadant (blatt) kasten. 

Dit jaar heb ik de hobbyimker 10 
km verderop weer bezocht. Een 
terrein vol met oude tractoren en 
landbouwwerktuigen, een soort 
overwoekerde antiquarische 
autosloperij. Met daar her en der 
tussenin een 15-tal kasten. Inder-
daad, Dadant. Maar wel van een 
soort dat bijna uit elkaar valt van 
ouderdom en gebrek aan onder-
houd. Ondanks dat alle prakti-
sche zaken vertaalbaar blijken 
‘ruche, Reine, cadre’  (bijenkast, 
Koningin, raampje) begin ik op 
achterstand.  “Welk soort bijen 
heb je? Frère Adam?” Dat is de 
Franse benaming voor “Buckfast” 
, maar zijn schouders gaan om-
hoog. “Werk je met afleggers?” 
“Koniginnedoppen?”.  Ondanks 
de verschillende manieren van 
uitspraak blijft hij stoïcijns. Pas bij 
het woord “zwermen” (essaim) 
heb ik meteen reactie. Het leven 
van deze Franse imker is eenvou-
dig, maar gevaarlijk.  In zijn muur 
zit al zo lang hij imkert (> 20 jaar) 
een bijenvolk. Elk jaar komen 
daar twee grote en soms nog 

twee kleine zwermen vanaf. Vaak 
lukt het om die zwerm te vangen 
(best gevaarlijk, 15 meter hoog in 
een boom) en die stopt hij dan 
in een kast (Dadant 10). Soms is 
die kast meteen vol, soms tot de 
helft. Meteen een honingkamer 
erop. Twee maal per jaar slinge-
ren. Tussen de 10 en 40 kilo per 
kast. En nee, nadat de zwerm erin 
zit, kijkt hij nooit meer in de on-
derkast. Varroa? “Eh.. ja wel eens 
van gehoord..geloof ik..” Konin-
gin? “Ja, die zal er wel inzitten..” 
Wintervoeding? “Huh?”. Hij wijst 
op een ouwe kast die al ruim 10 
jaar honing geeft zonder dat hij 
ooit ‘onderin’ iets heeft gedaan of 
bekeken. Want hij heeft een dui-
delijke afspraak met z’n bijtjes, 
waar ze zich beiden al 20 jaar aan 
houden. “alles boven (HK) is voor 
mij, alles beneden (BK) voor de 
bijen.” Zijn bijen zijn zwart, groot, 
glimmend en erg agressief. “Ja, 
natuurlijk! Hoe meer het steekt 
en prikt, hoe meer en beter de 
honing”. Heb ik de verkeerde 
cursus gevolgd?

Franse slag
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 Agenda 2014-2015

Datum aktiviteit

4 oktober  Sluiting bijenseizoen, met o.a. diploma 
uitreiking basiscursus, honingkeuring en 
tuindag 
Start tuindag en inleveren honingpotten ter 
keuring: 9.00 uur, diploma uitreiking en uitslag 
honingkeuring vanaf 11.00 uur.

7 oktober Laatste avondopenstelling van het depot

26 oktober Herfstfeest in Elsenhove vanaf 14.00 uur

28 oktober  Lezing van Mari van Iersel over 
 Varroabestrijding

25 november  Lezing van Cees Verrips over de Werkbij

6 januari 2015 Nieuwjaarsbijeenkomst met daarna een 
 lezing van Gerbert Kos: de varroa resistente bij

3 februari Lezing van Roel Naber over honing 
 en honingkeuring

3 maart Algemene ledenvergadering, gevolgd door 
 lezing van Jan Westerhof over virussen
 Alle lezingen beginnen om 20.00 uur in het 
 verenigingsgebouw op het Bijenpark, 
 Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen 

Het volgende nummer van Bij-Praten verschijnt 
december 2014. Kopij inleveren vóór 8 november: 
nbv.amstelland@gmail.com

Voor nadere informatie en het archief van de 
digitale uitgave van Bij-Praten: zie onze website: 
www.nbvamstelland.nl

We zien het steeds 
vaker. Leden nemen 
een tattoo.  
Op 4 oktober tijdens 
de afsluiting van het 
bijenseizoen kunt u 
door een proffesio-
neel tattoeëerder 
uw faforieten bijen 
tattoo laten zetten.
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