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VAN HET BESTUUR

Zo net voor de feestdagen en met de bijen mogelijk/
hopelijk al behandeld met oxaalzuur, willen we u namens
het bestuur een heel fijn uiteinde van 2016 toewensen.
We hopen dat u deze dagen gezellige en warme
momenten beleeft met de mensen die u dierbaar zijn!

Vooruitblik 2017
UITZICHT OP DUURZAME OPLOSSING VARROA PROBLEEM
Namens het bestuur,
Simone van de Graaf

Een nieuw jaar biedt ook weer nieuwe
kansen en veel om naar uit te kijken!
Bijvoorbeeld:
• 10 januari - We hopen u te ontmoeten op
de receptie om samen te proosten op alles
dat nog voor ons ligt. Na de pauze zal Ko
Veltman ons toespreken in “Maak van uw
tuin een dierentuin”
• 28 februari – komt allen naar de ALV
waar Mariet zal afzwaaien als bestuurslid
en praktizerend imker, we de financiële
zaken voor u op een rij zetten, de commissies hun plannen delen en we onze
ambities zullen bespreken. Natuurlijk is er
een ‘na de pauze’ programma (zie agenda)
• Een nieuwe beginnerscursus, die alweer
volgepland is met aanstormend imker
talent
• Een cursus voor de gevorderde imkers
onder ons om koninginneteelt te leren
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Wellicht heeft u ook een onderwerp dat
u aan de orde wilt laten komen op de
ALV of in het volgend winterprogramma
of wilt u zichzelf bekend maken als
geïnteresseerde in één van de vacatures?
Laat het ons persoonlijk weten of via
nbv.amstelland@gmail.com.
En verder ….
Het bestuur had het actiepunt ‘stekeligheid
op het Bijenpark voorkomen/reduceren’ al
op de agenda staan zoals u ongetwijfeld
weet. Ons Bijenpark is een plek voor imkers
maar krijgt ook steeds meer bekendheid
onder niet-imkers. We vinden het belangrijk om een visitekaartje te zijn en mensen
met een gerust hart te kunnen verwelkomen
voor een (eerste) kennismaking met de
honingbijen en het ambacht van imkeren.
— Een collectieve aanpak en consistentie
in beleid zijn daarbij belangrijk gebleken en
daarom is het bijvoorbeeld niet mogelijk

om biologisch dynamisch te imkeren op
ons Bijenpark. Andere aspecten zijn dat we
gezamelijk optrekken voor wat betreft de
winterbehandeling van varroa en streven
naar zwermverhindering, en dat we inzicht
willen krijgen en behouden over hoe er
geïmkerd wordt (zie ook huurderdsregelement). De desbetreffende imkers moeten
niet alleen bereikbaar zijn, maar er wordt
ook van hen verwacht dat ze meewerken
met het beleid en aanwijzingen ter harte
nemen. De Gebouw-en Faciliteitencommissie en de Cursuscoördinator spelen hier
een belangrijke rol bij.
— Verder is het belangrijk om de tuin en
dracht goed op orde te hebben. De leden
van de Tuincommissie zetten hiervoor een
plan op en zijn de eerste zaterdag van de
maand op de tuin te vinden, maar kunnen
dit natuurlijk niet alleen. Het wordt zeer
gewaardeerd als niet alleen de huurders
van de bijenstallen maar ook andere leden
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hun steentje bijdragen aan het uitwerken
van de plannen!

Varroa resistente volken
— In de laatste vergadering dit jaar, heeft
het bestuur besloten dat we in 2017 een
volgende stap willen zetten in ons
actieplan door het invoeren van ‘vriendelijke’ volken op het Bijenpark.
We zijn het er over eens dat we ook de
hoge belasting op de bijengezondheid
door varroa in ogenschouw kunnen
nemen, mede doordat de resultaten van
het onderzoek dat onlangs door Gerbert
Kos werd gepresenteerd veelbelovend
lijken.
In onze visie draagt de aanbevolen varroa
bestrijding, nog afgezien van welk middel
gebruikt wordt, niet bij aan een duurzame
oplossing voor het welzijn van onze
honingbijen; het is slechts een poging de
varroa druk op de bijengezondheid te
onderdrukken in een dusdanige frequentie dat de schade van varroa in toom
wordt gehouden. We weten inmiddels dat
verschillende imkers onder u streven naar
bestrijdingsmiddelen die minder belastend zijn voor natuur, bij en mens, maar
wij willen een stap verder gaan en streven
naar een oplossing zonder die bestrijding
zodat andere facetten van het bijenhouden
weer meer aandacht kunnen krijgen en we
kunnen genieten van gezonde bijen!
Het bestuur heeft zich laten adviseren
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door onze leden Gerbert Kos (Arista Bee
Research), Herman Groen (Stichting
Buckfast Marken), Jan Westerhof (Cursusleider) en enkele andere ervaren imkers,
lid van de Imkervereniging Amstelland.
Dit betekent niet dat alle ervaren imkers al
gehoord zijn; we staan nog steeds open
om uw mening vanuit uw expertise te
horen!
Toch willen we voordat het jaar sluit alvast
ons plan met u delen dat we op ons
Bijenpark met Varroa Sensitive Hygiene
(VSH) Buckfast bijen willen gaan werken
om onze ambitie waar te maken.
We vragen u vriendelijk om het artikel van
Jan Westerhof pagina 5 verderop in deze
Bij Praten te lezen en te reageren als dat u
past.
Wij realiseren ons dat, om dit plan te
kunnen realiseren, het van groot belang is
dat onze leden dit plan ook omarmen en
dat in eerste instantie de huurders met
volken op ons Bijenpark samenwerken
met de werkgroep die zal worden opgezet.
We zullen o.a. op de Nieuwjaarsreceptie
en de ALV tijd reserveren om van gedachten
te wisselen.
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VAN DE REDACTIE

Bijenpark
met Varroa
resistente
volken
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Op 8 november heeft Gerbert Kos het een en ander
verteld over de stand van zaken van het onderzoek
van de Aristogroep naar Varroa Sensitive Hygiene
(VSH). Hieruit bleek dat men in samenwerking met
de Markengroep van Buckfast telers al over 100% VSH
resistente Buckfast-moeren beschikt.
Gerbert heeft de suggestie geuit om na te gaan of men
als vereniging bereid is te proberen om de volken op
het bijenpark Varroa resistent te maken. Hiervoor is
de toestemming en medewerking van het bestuur
nodig, maar ook de medewerking van de imkers die
bijenvolken op het bijenpark hebben staan. Verder moet
er iemand zijn die de leiding van het project op zich
wil nemen.
Als redactie willen we verwijzen naar de 2 artikelen
van de hand van Gerbert Kos over het onderzoek naar
Varroa resistentie die gepubliceerd zijn in 2014 BijPraten
jaargang 36, nr 133. Te lezen via de website. In dit
nummer plaatsen we een artikel met de mening van het
bestuur over deze gezamenlijke aanpak en de gedachte
van Jan Westerhof hoe hij het als projectleider denkt
aan te pakken.
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Jan Westerhof

In november heeft Gerbert Kos ons verteld
over de stand van zaken rond VSH, wat staat
voor ‘Varroa Sensitive Hygiene’. Dit is het erfelijk
bepaalde (hygiënisch) gedrag van werkbijen
waardoor ze door varroamijten besmet gesloten
broed weten te herkennen. Hiervan openen ze
het deksel waarna de larve wordt opgeruimd.
De vermeerdering van de varroamijt wordt
daardoor ernstig gehinderd. Bij een resistentie
van 75% neemt de populatie mijten af.
Gerbert vertelde dat het een goed moment
was voor onze vereniging om bij het project
aan te haken. Hierover heb ik later met hem
gesproken. Hieronder staat een voorstel voor
een praktische aanpak.

Test om het
hygiënisch gedrag
van een bijenvolk
te meten.
Afbeeldingen uit de
presentatie van
Gerben Kos.

Werkgroep VSH
Opzet
Op de bijentuin staan ongeveer 60 bijenvolken, waaronder
5 die gebruikt worden voor de basiscursus. Door een deel
van deze volken te voorzien van 100% VSH-koninginnen
kan een pool worden gevormd waaruit goede koninginnen
ten behoeve van de volken op de bijentuin en de cursisten
kunnen worden gekweekt. In de volken van de 100%
resistente koninginnen kunnen in het volgende voorjaar
veel darren worden opgekweekt die geslachtsrijp zijn als
de meeste jonge koninginnen bevrucht moeten worden.
Gelijktijdig kan het aantal darren in de overige volken be-
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• VSH eigenschap:
• Cellen met mijten met
nageslacht worden uitgeruimd
• Cellen met mijten zonder
nageslacht niet
• 2 Paar genen
• 4 Allelen: additief
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Een toekomst
zonder bestrijding
wordt gevonden
in bijenvolken met
Varroa Sensitive
Hygiene.

perkt worden door ze te verwijderen. Door de overmaat
aan 100% VHS resistente darren (ze hebben dezelfde eigenschappen als de koningin) zullen bijen geboren worden
die meer dan gebruikelijke VSH-eigenschappen bezitten
(100% van de moeder en 0 – 100% van de vader). Samen
met vrijwilligers kunnen jonge koninginnen gecontroleerd
worden op hun VSH-resistentie.
Door samenwerking met Arista Bee Research en het
kweekstation op Marken kan er voor gezorgd worden
dat inteelt en daardoor verkleining van de genetische
variatie in de bijen wordt voorkomen.

Resultaat
Het werk moet resulteren in een steeds groter wordend
aantal volken met 100 % VSH koninginnen die bevrucht
zijn door 100% VSH darren. Door selectie van moerenen darren lijnen wordt er voor gezorgd dat er geen
inteelt ontstaat. In de loop van de tijd neemt de behoefte
aan middelen voor de bestrijding van varroa af. Door
koninginnen te kweken en die in te voeren in geschepte
zwermen wordt ook voorkomen dat op de bijentuin
hinder ontstaat door agressieve volken. Als het programma eenmaal loopt dan kunnen leden die geen bijen
op de bijentuin hebben staan ook van goed materiaal
worden voorzien. Neveneffecten van het werk zijn dat er
binnen de vereniging veel kennis ontstaat over VSH en
dat beginnende imkers hiermee direct in contact komen.
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Het kan een stimulans zijn voor de koninginneteelt.

Uitvoering
Voor de uitvoering is het nodig om een werkgroep te
vormen die het werk coördineert. De werkgroep zorgt
er voor dat:
• Voldoende koninginnen aanwezig zijn.
• Darren op het juiste moment geslachtsrijp zijn.
• 	Afspraken over koninginneteelt worden gemaakt
en nagekomen.
• Deelnemers op de hoogte blijven.
• 	De resistentie van jonge koninginnen wordt
gecontroleerd.
• 	Goede contacten worden onderhouden met Arista
Bee Research (Gerbert Kos) en Kweekstation Marken
(Herman Groen).
• 	Kennis onder de leden van de vereniging wordt
verspreid.
Aan het werk
Gerbert heeft in zijn presentatie duidelijk gemaakt
dat er wereldwijd veel vorderingen zijn gemaakt met
VSH. Het bestuur van onze vereniging vindt het ook een
goed moment om dit als vereniging op te pakken. Is je
belangstelling gewekt meld je dan aan via mijn e-mail
(jan@westerhof50.nl). Ik neem dan contact met je op
om het plan verder in te vullen.
Bij Praten 6 : 20

van 100bepalen),
naar 500samen
leden met de ervaringen van Arista, bewees zijn dienst, want met nieuw
gemaakte
andere Arista
VSH emmers
Buckfasten
envele kilo’s poedersuiker werden grote hoeveelheden mijten geoogst
om de 40 test volkjes mee te besmetten.

Nieuwe Buckfast groep in Beieren maakt een vliegende start
Gedurende drie dagen in begin augustus
Een zeer actieve Buckfast teeltgroep uit Beieren
kwam de groep
(bestaande
uitnaar
de500 leden
(Duitsland)
– in 5 jaar van 100
gegroeid
– heeft zich aangesloten
bij deArista
andere
bijenhouders,
vrienden,
familie en
Arista VSH Buckfast en Carnica groepen, op
vrijwilligers)
om
het VSH niveau
zoeksamen
naar Varroa
resistentie.
te bepalenJosefvan
volkjes,
door
de welKollerde
(links),
de voorzitter
van de groep,
werkt
al 20 jaar aan het telen van Varroa resistente bijen.
en niet-reproducerende
mijten
in het door
Gedurende de afgelopen jaren
werd hij ondersteund
een groeiende groep geïnteresseerden (onder wie Ralf
broed te tellen.
Höling). Na jaren van selectie, lukte het hem om volken
te selecteren die jaren zonder behandeling kunnen, maar
het consistent laten overerven van deze eigenschap was
nog niet gelukt.
Geïnspireerd door de verhalen van de al deelnemende
teeltgroepen, werd dus besloten om ook mee te gaan
doen aan het enkele-dar VSH project. Tijdens de winter
werd er druk heen en weer gemaild en zo kon de groep in
de lente van 2016 goed voorbereid beginnen. Er werden
meer dan 40 test volkjes gemaakt, grotendeels met twee
Buckfast lijnen die gedurende de vorige jaren het minste
aantal mijten bleken te hebben.

ervaringen van Arista, bewees zijn dienst, want met nieuw
gemaakte emmers en vele kilo’s poedersuiker werden grote
hoeveelheden mijten geoogst om de 40 test volkjes mee
te besmetten. Gedurende drie dagen in begin augustus
kwam de groep (bestaande uit de bijenhouders, vrienden,
familie en Arista vrijwilligers) samen om het VSH niveau
te bepalen van de volkjes, door de wel- en niet-reproducerende mijten in het broed te tellen

Varroa (besmettingsgraad
enst, want met nieuw
hoeveelheden mijten geoogst
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zijn om darren te produceren voor nieuwe Buckfast
kruisingen.
Na deze zeer goede start, zijn deze groep in Beieren,
onder coördinatie van Stefan Luff, en de naastgelegen
Buckfast-Süd groep zich aan het voorbereiden op het
komende jaar, om het aantal volken dat meedoet aan
het programma verder te kunnen vergroten.
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Het werd al snel duidelijk dat de vele
jaren met weinig of zelfs geen Varroa
www. buckfast-bayern.de
Het werd al snel duidelijk dat de vele jaren met weinig
Varroa tellen
roepen,
werd dus besloten om
of zelfs geen Varroa behandelingen (met de bijbehobehandelingen (met de bijbehorende verliezen)
het waard waren geweest, want in het
rende verliezen) het waard waren geweest, want in het
s de winter werd er druk heen
eerste jaar
de helft
van deVSH
getesteniveau
volken al eente hebben. Met deze
eerste jaar bleek de helft van de geteste volken
albleek
een
hoog
hoog VSH niveau te hebben. Met deze goede resultaten
d voorbereid beginnen. Er
in het achter
oofd ondernam
de groep meteen
goede resultaten in het achterhoofd ondernam
de hgroep
meteen
actieactie
en organiseerde een
en organiseerde een inseminatiesessie in de herfst, om
wee Buckfast
lijnen die in de herfst, om nageslacht
nageslacht
veilig
van devan
volken de
waarvan
het
inseminatiesessie
veilig
tete stellen
stellen
volken
waarvan het
De vele kennis die in de groep aanwezig is met het tellen
hoogste VSH niveau was vastgesteld. Er werden 93 volkjes
hebben.
van Varroa (besmettingsgraad bepalen), samen met de
gemaakt en die zullen de komende jaren beschikbaar

Teeltverslag 2016
STICHTING BUCKFAST MARKEN

Herman Groen en
Pierre de Koning
(November 2016)

In tegenstelling tot voorgaande jaren
werden de darrenvolken eind augustus
2015 van het eiland gehaald en op een
mooie locatie op de vaste wal geplaatst.
De bijen kwamen hierdoor veel beter uit
de winter dan voorgaande jaren.
Voor de verdere ontwikkeling van de
darrenvolken verhuisden de darrenvolken
in het voorjaar tijdelijk naar het koolzaad
in Groningen. Een tijdrovend karwei in
het voorjaar, eerst 20 kasten wegbrengen
en tussentijds controleren. Dan, half mei,
loodzware kasten in twee ritten terug
naar Marken brengen. Je moet wat over
hebben voor het goede doel.
Voor de individuele imker was er één
doorgang. Hier is goed gebruik van gemaakt. Dit kwam volgens ons mede door
de succesvolle overlarf sessie die wij in
Waverveen organiseerden. Uit terugmel-
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ding blijkt dat het bevruchtingsresultaat
over het algemeen goed was. En dan is
het vooral leuk wanneer je van enkele
beginnende telers een telefoontje krijgt
dat zij een 100% score hadden. Wat ons
echter nog steeds verbaasd is dat sommige imkers een verkeerd rondje of een
koninginnenroostertje i.p.v. darrenrooster
monteren, of darren in het kastje hebben waardoor de uitgang wordt verstopt.
Waar mogelijk hebben wij e.e.a. hersteld.
De Buckfastbij wordt steeds populairder.
Vroeger was het in Duitsland ‘’not done’’
om andere bijen dan Carnica te houden.
Het blijkt dat er steeds meer belangstelling is voor de Buckfastbij. Wij merken dat
het aantal inzendingen uit het buitenland
de Nederlandse inzendingen ruim overtreft. Imkers komen zelfs vanuit Zuid- en
voormalig Oost-Duitsland naar Marken.

Helaas hebben wij een beperking voor
wat betreft het aantal jaarlijks te plaatsen
kastjes.
Stichting Buckfast Marken doet alles
wat in haar vermogen ligt om een goede
bevruchting te bewerkstelligen. Twee
keer in de week worden de darrenvolken
gevoerd en ook het toedienen van een
stuifmeel surrogaat werpt zijn vruchten
af. Daarnaast krijgt elk volk gedurende
het seizoen een raam darrenbroed van
zusterkoninginnen van de vaste wal. De
darrendruk was mede hierdoor dit jaar
extreem hoog. En door de grote verscheidenheid van verschillende koninginnen
ook. Helaas hebben wij geen invloed op
het weer.

VSH
Naast het runnen van het bevruchtingsstation Marken en niet te vergeten het
Bij Praten 8 : 23

Raam met op
de onderste helft
darrenbroed

verzorgen van onze eigen bijenvolken,
hebben wij een vervolg gegeven aan het
VSH project. Stonden wij hier in het
allereerste begin nogal septisch tegenover, nu, na enkele jaren aan dit project
te hebben meegewerkt (en met positieve
resultaten) zijn wij inmiddels razend
enthousiast. Zonder medewerking van
enkele toegewijde vrijwilligers en zonder de tomeloze inzet en leider van het
project, Gerbert Kos, waren wij nimmer
zo ver gekomen. Veel eerder dan gedacht
zal bekend zijn of VSH gedrag kan worden
vastgelegd en er voor zorgen dat in de
toekomst behandelingen ter bestrijding
van de Varroa mijt niet of nauwelijks
meer gedaan hoeft te worden. Wij zijn
daarom ontzettend benieuwd naar de
test die volgend seizoen op Marken zal
worden gehouden.
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Gerbert zegt over het VSH project
Marken het volgende:
De 3 hoge VSH moertjes van 2015 zijn in
september naar Spanje gebracht en daar
hebben we dochters van na geteeld die in
2016 als darren leveranciers moesten gaan
dienen.
Helaas wilden die darrenvolkjes dit
voorjaar niet groeien en de darrenraat
werd niet belegd. Omdat in Spanje een
groot gedeelte van de kunstraat verontreinigd is met acariciden gebruiken we
Nederlandse kunstraat. Intussen weten
we dat deze Nederlandse kunstraat ook
vervuild is. Hierdoor is een groot gedeelte
van ons teeltprogramma de mist in
gegaan, daar we de geplande kruisingen
met ons eigen darren materiaal niet
hebben kunnen uitvoeren.
Een 75% VSH moertje (SDI) was gelukkig
nog aan de leg en daarvan hebben we in

april in Altea 21 dochters met het sperma
van 1 dar kunnen insemineren. De darren
moesten noodgedwongen door de Arista
pool geleverd worden. Van dit moertje
hebben we daarna in Nederland in mei
ook nog 27 dochters kunnen natelen. Van
deze 48 SDI moertjes zijn er 46 aan de leg
gegaan.
De darrenvolken die dit jaar op Marken
geplaatst zijn hebben we in het voorjaar
getest op hygiënisch gedrag d.m.v. de
vriestest met vloeibare stikstof. Een aantal
volken verwijderden meer dan 95% van
het bevroren broed in 24 uur en zijn dus
hygiënisch. Van deze hygiënische volken
hebben we de darren genomen voor de
1 dar inseminatie (SDI) van de 27 moertjes
die in Nederland zijn geteeld.
Na een extra besmetting van de 46
MiniPlus volkjes met 100 varroa mijten
zijn die in Altea eind juni en in Nederland
half augustus getest op VSH - gedrag. Een
fantastisch resultaat: 13 volkjes met hoog
VSH (75%-100%) en 17 met matig VSH
(37,5%-62,5%).
Door het mooie nazomerweer hebben
we in Nederland van de hoogste VSH
moertjes nog kunnen natelen. Het
bevruchtingsresultaat op Marken (>85%)
van deze late teelt heeft onze verwachtingen overtroffen. In Altea is in oktober ook
nog een aantal moertjes na geteeld. Met
ruim 40 volkjes is het darrenmateriaal
voor 2017 hiermee veilig gesteld. En nu
maar hopen dat een aantal hoog VSH
moertjes (SDI) volgend voorjaar nog aan
de leg zijn.
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Links
Pierre de Koning
Thomas Rueppel
en Herman Groen
Rechts:
broedpatroon
B26(TR)

Voor aanmelding
kastjes Marken en
het bestellen van
koninginnen, zie
de formulieren
op onze website:
www.buckfast.nl

Inmiddels zijn lijnen met hoog VSH gedrag
opgezet. Het plan is om deze volgend seizoen als darrenlijn op Marken in te zetten.
Met het aanparen van VSH Koninginnen
moederzijds, zullen de eerste gecontroleerde VSH aanparingen op Marken plaatsvinden. Het vergt naast ons ‘’normale’’ werk
een hoop improvisatie om twee darrenlijnen
in één seizoen op Marken te krijgen. Maar
nu wij al zoveel tijd en energie in dit project hebben gestoken, moet er nog maar
even een tandje bij.

Darrenlijn 2017
In het teeltverslag van 2015 schreven wij o.m.:
“Maar vast staat dat wij weer koninginnen
met Imkermeister Thomas Rueppel gaan
uitwisselen en ook hij zal vast wel weer iets
moois voor ons in zijn bestand hebben’’.
Welnu, mei 2016 zijn wij bij Thomas langs
geweest. Ons oog viel op de B26 (TR).
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Deze lijn had hij zelf al twee jaar getest.
Thomas bevestigde dat dit een uitgelezen
darrenlijn voor Marken zou zijn. Afgelopen
seizoen hebben wij een groot aantal van
deze koningin nageteelt. Thomas: “Ik heb
al 3 stuks B26 (TR) x Marken 2016 (zusters
van de darrenlijn) van Pierre en Herman gekregen. Eerste indruk: mooi gesloten broed
en mooie bijen’’. In 2017 wordt hiervan op
Marken een zustergroep (22/24 volken)
opgesteld. Allen dus dochters van B26 (TR).
Inmiddels staan de darrenvolken weer op
hun winterstand. De koninginnen zijn
gewisseld en na een periode van schaarste
op Marken hebben ze nog lang kunnen
profiteren van het nectar- en stuifmeelaanbod op deze locatie. Wij zijn vol
vertrouwen dat zij goed uit de winter
komen. Maar zoals elk jaar hebben wij
ruim voldoende reserve materiaal.

Koninginnen
Sinds enkele jaren verkoopt Stichting
Buckfast Marken op beperkte schaal
originele, op Marken aangepaarde,
Buckfast koninginnen. De belangstelling
hiervoor overtreft de capaciteit. Met een
geselecteerde eiland koningin kunnen
heel goede F1 koninginnen (productiekoninginnen) worden nageteeld.
Kastjes voor Marken
Uiteraard zijn in 2017 individuele imkers
met bevruchtingskastjes opnieuw welkom
op Marken, mits zij aan onze ‘’Plaatsings
voorwaarden 2017 ‘’ voldoen. Voor
belangstellenden is weer één doorgang
gereserveerd. Voor planning en inzenddata, zie onze website.
Wij wensen u een
goed seizoen 2017.
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Varroabestrijding
Zaterdag 17 december vond de
winterse oxaalzuurbehandeling
tegen de varroamijt op het
Bijenpark plaats. Alle kasten
– tenzij aangegeven dat de kast al
behandeld was – werden geopend
en bedruppeld. Veel kleine volkjes
en af en toe een lege kast.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

In de tros heerst een temperatuur van 22 graden.
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Bijen en Honing

Herman Groen

De twaalfde fabel gaat over de bij en de afgod Jupiter.
Zij vertelt dit: vaak gebeurt het dat het kwaad dat men
een ander toewenst, die persoon zelf overkomt, die het een
ander toegewenst heeft, zoals blijkt uit deze fabel.

in de fabels van Esopus Leeu 1485

Een bij bood de afgod Jupiter een stuk honing aan
waarover Jupiter zeer verheugd was. Hij zei tegen
haar: ‘Vraag van mij wat je wilt en ik zal het je graag
geven.’
Meteen vroeg de bij hem: ‘O almachtige god, ik
verzoek u mij te schenken, dat ieder die mijn honing
komt stelen, meteen, als ik hem steek, dood is.
Omdat de afgod Jupiter het menselijke geslacht
liefhad, zei hij tegen haar: ‘Wees tevreden: want als
iemand komt om jouw honing te stelen en als jij
hem dan steekt en bij het steken de angel in hem
blijft zitten, dan zul jij direct daarna sterven, want
jouw angel zal jouw leven zijn.’
En zo werd haar verlangen tot haar ondergang en
nadeel. Je moet immers van God niets anders verlangen dan dingen die rechtvaardig, eerzaam
en redelijk zijn.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Gonnie’s oproep
Zaterdag 17 december ‘s morgens 9 uur oxaalzuurbehandeling van
de volken op ons bijenpark. Ikzelf had mijn volken al behandeld
met Hiveclean maar vind het o zo leuk om bij het behandelen
aanwezig te zijn. Leuk om collega imkers weer even te spreken en
om te zien hoe de volken van andere imkers er voorstaan.

Gonnie S
plinter

Inmiddels ook gezien dat enkele imkers onder ons ook prachtige
muizennesten hadden in de kast. Ach het is heerlijk op ons
prachtige park en ik ben dan oh zo trots dat mijn bijen daar
mogen staan en dat ik een bijdrage kan leveren aan het onderhoud
van de kantine en de tuin.

Een kast met een muizennest.

Zet u in voor het park !
Wat zou het prachtig zijn als de imkers die met de bijen bij ons
staan ook op de tuinochtend aanwezig zijn en ook helpen in de
tuin, onderhoud kantine of schoonmaakwerkzaamheden etc.
Zij die daar niet toe in staat zijn kunnen misschien een financiële
bijdrage leveren of op een andere dag of avond wat werk verzetten.
Het zou zo mooi zijn als wij het onderhoud met vele handen
kunnen verzetten en het is ook nog eens gezellig. Alle leden zijn
deze ochtend natuurlijk meer dan welkom.
Dit is mijn voorstel voor 2017 en ik hoop dat alle leden hier over
na willen denken .
Een prachtig bijenjaar gewenst waarin wij met z’n allen supertrots
kunnen zijn op ons mooie park!
Groet, Gonnie

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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In memoriam Nutte Zeilstra
Op 12 december is ons lid, Nutte
Zeilinga op 88 jarige leeftijd overleden.
Nutte was hovenier van de gemeente
Amstelveen en de eerste leider van de
schooltuinen in Amstelveen op de Jeane
d’ Arc laan. Daar heeft hij heel veel
kinderen over zowel het tuinieren als
over de wereld van de honingbij verteld.
Op dit complex had hij ook zijn bijen
staan. Met hulp van zijn zoon heeft hij
tot op hoge leeftijd zijn bijen kunnen
houden.
Nutte was sinds 1951 lid van de landelijke vereniging en sinds 1956 was hij lid
van de afdeling Amstelland. Daaruit
blijkt dat hij de bijen en de vereniging
altijd een warm heeft toegedragen.
Afgelopen jaar is Nutte met familie op
ons bijenpark geweest om zijn 65 jarige
lidmaatschap met ons te vieren. Hiernaast een foto van dit mooie moment,
waarbij door een hoofd bestuurslid een
oorkonde en kado werden overhandigd.
Wij wensen de familie veel sterkte toe
met het verlies.
Namens het bestuur,
Eric van der Meer
Secretaris, NBV Amstelland

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Gratis op te halen

Om uit te spitten:

Hedera helix
‘Arborescens’
Jos en Cocky Valentin

Voor onze bijen hadden we 2 jaar
geleden 50 stuks Hedera helix
‘Arborescens’ aangeplant als late
drachtplant. De planten hebben zich
snel ontwikkeld. In het najaar is het er
een drukte van belang van honingbijen,
wilde bijen en veel andere insecten,
die zich te goed doen aan de nectar en
pollen. Kijk maar eens op dit filmpje
(https://youtu.be/joPoo29Nzpw).

Klik op de knop
Voor een filmpje

In maart 2017 wordt onze voortuin
gestript vanwege de dijkverzwaring: alles
gaat eruit. Wij kunnen de planten zelf niet
overhouden. Dus bieden we deze uitstekende drachtplanten bij collega imkers
aan. Jan Westerhof heeft al een claim op
10 stuks voor zijn nieuwe bijenstal en als
aanvulling voor de beplanting op het
bijenpark.
Wie heeft er nog meer belangstelling?
Meld je even aan via een email naar
fam@valentin-vanderdrift.nl en je kunt ze
dan op elk geschikt moment zelf komen
uitspitten en de planten direkt weer op een
nieuwe plek te poten.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Het vervolg

Ervaring met de “Flow hive” bijenkast
Klaas van der Lee

Zijn eerste
kennismaking
met de Flow Hive
bijenkast heeft
Klaas beschreven
in Bij Praten
nr. 139, juli 2016.
In dit vervolg
geeft hij een
indruk van zijn
imker ervaringen
met de kast in
voorjaar en
zomer 2016.

April; voorbereiding.
Na een lang en koud voorjaar heb ik de
Flow Hive kast (FH kast) geplaatst op een
spaarkast broedkamer met een redelijk
sterk volk.
Begin april (3/4) heb ik een matig sterk
F2 Buckfast volk in een spaarkast teruggebracht op 1 broedkamer.
Daarna volgden 2 koude weken. Eind april
(21/4) is de FH broedkamer met de originele
ramen voorzien van wasplaatjes op dit
spaarkast-volk geplaatst. In verband met de
afwijkende maten van de FH broedkamer
was het niet handig om de spaarkast
ramen direct over te hangen in de FH kast.
Door de maatverschillen pasten ook beide
kasten niet op elkaar. Om die reden is tussen de kasten een plaat triplex geplaatst.
De plaat heeft een gat ter grootte van de
binnenmaat van een spaarkast en buitenmaten ter grootte van de FH kast met als
resultaat dat er een open verbinding is
tussen spaarkast en FH broedkamer.
Mijn veronderstelling was dat door de
warmte in de bovenste kamer het volk
vanzelf naar boven trekt en de onderste
kamer vrij leeg wordt.
Om dit te stimuleren heb ik een broedraam
uit de onderste bak in de FH broedkamer
gehangen. Omdat de diepte hiervan niet
overeenkomt met die van de spaarkast

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

heb ik op het broedkamerraam een langer
latje gemonteerd.
Later heb ik dit raam naar de zijkant
geplaatst, zodat het makkelijk vervangen
kan worden door het originele FH raam.
De hoogte was geen probleem omdat het
spaarkast-raam minder hoog is.
De honingkamer heb ik nog even niet
geplaatst.

Mei controle
Nadat het volk flink gegroeid was en ook
de FH broedkamer bevolkte heb ik de FH
honingkamer erop geplaatst.
Zoals verwacht heeft het volk zich naar
boven uitgebreid in de broedkamer van
FH kast.
De eerste weken van mei was de temperatuur boven de 20 graden met een dip in
de derde week. Begin mei (6/5) waren de
ramen met wasplaatjes in de FH broedkamer inderdaad uitgebouwd en was er
1 raam met eitjes belegd. In de onderste

bak was veel gesloten broed aanwezig.
Zoals gebruikelijk heb ik daarna het volk
ongeveer wekelijks gecontroleerd.
Half mei (16/5) waren nog geen doppen
aangezet. Alle ramen waren bezet.
Ook is de FH honingkamer met een
koninginnenrooster op de 2 broedkamers
geplaatst.
Eind mei (31/5) was er geen actie in de FH
honingkamer, slechts een paar bijen kropen
er rond. In de broedkamer was het volk
vrij sterk gegroeid en is 1 dop verwijderd.
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Juli vervolg controle
De hoop op een volle Flow Hive honingkamer moet langzamerhand worden
opgegeven.
Verder was er wel vrij veel nectar in de
broedkamers opgeslagen.

Juni controle
Helaas vond in juni een stille moerwisseling plaats, maar dat lijkt me geen oorzaak
van het feit dat de honingkamer, ook na
verwijdering van het moerrooster, nog
steeds niet is bezet.
Bij de eerste controle in juni (11/6) bleek
het volk verder uitgegroeid en erg
opvliegerig en erg aanvallend. Malu - de
eigenaresse van de kast - liep heel veel
steken op, dwars door haar dikke maillot
heen. Waarschijnlijk dus iets met de moer,
maar verder niet gekeken i.v.m. de agressie.
Helaas was in de FH honingkamer geen bij
te vinden.
Bij de volgende controle (22/6) was het
volk nog steeds onrustig. Bij het nakijken
was er geen broed in de FH broedkamer,
ook niet in de onderste broedkamer.
Ook heb ik geen moer kunnen ontdekken,
dus is een raam met eitjes ingehangen.
De honingkamer was nog steeds leeg,
terwijl ik van de andere volken op
dezelfde locatie al volle honingkamers
geslingerd had.
Toch heb ik maar het koninginnenrooster
verwijderd om de bijen vrij toegang te
geven in de hoop dat dit zou helpen.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Na enige tijd (12/7) bleken er eitjes, larven
en gesloten broed in de bovenste FH
broedkamer te zitten. Een hele opluchting. Ook was er ruim voldoende stuifmeel en honing opgeslagen, maar niet in
de geprepareerde kunststof honingkamer.
Wel geteld liepen er 7 nieuwsgierige? bijen
rond.
De FH raampjes met houten afstandsnokken in de broedkamer bleken elke keer
weer stevig aan elkaar gekit te zijn, met
het gevolg dat de bovenlat losliet van het
raam. Ze waren dan ook niet vanaf de
zijkant dwars gespijkerd maar van
bovenaf in het kopse hout.
De raampjes om die reden toch maar een
beetje op afstand gezet. Er was ruimte
voldoende.
Daarna nog enkele keren gekeken maar
geen verandering.

Augustus afronding en conclusie.
Helaas geen positief beeld. Geen honing
uit de tap.
In overleg met Malu is besloten om het
hierbij te laten. Een beetje teleurstellende
ervaring voor ons beiden. Aanvankelijk
hadden we onze bedenkingen maar die
zijn helaas niet weggenomen.
De honingkamer is weer van het volk
afgenomen en gestart is met het winterklaar maken. Thymovar en een kan
suikerwater als dank voor de bijen die zo
heftig geprobeerd hebben om de mensenraat zich eigen te maken. Geef mij
maar zelf gemaakte wasraampjes in een
spaarkast zouden de werksters gedacht
kunnen hebben als zij imkerhersentjes
hadden.
Volgend jaar
nog eens proberen.
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Boekbespreking

Een verhaal met een angel
Cor Vonk Noordegraaf

Wie in deze donkere periode leesvoer zoekt dat als onderwerp bijen,
meer gespecialiseerd hommels,
heeft, is bovengenoemd boek zeker
interessant. De schrijver begint
met te vertellen hoe hij als 7 jarige
jongen gefascineerd raakte door
insecten en met name hommels.
Deze pelsinsecten hebben hem niet
meer losgelaten en thans is hij hoogleraar biologie met hommels als
specialisatie. In 2006 heeft hij de
Bumblebee Conservation Trust
opgericht, met als doel hommels te
beschermen. In het boek gaat het
vooral over de donkere tuinhommel.
Deze is aan het eind van de 19e eeuw,
samen met andere hommelsoorten,
vanuit het Verenigd Koninkrijk naar
Nieuw Zeeland gehaald. Dit gebeurde
op verzoek van geëmigreerde boeren
die merkten dat de rode klaver die
ze als veevoer teelden, maar weinig
zaad gaf. Door Europese hommelsoorten te importeren wilden ze dit
verbeteren. Deze introductie leverde
in het begin allerlei moeilijkheden op,
vooral door het verschil in seizoen,
maar bij de eeuwwisseling waren er
zoveel Engelse hommels in Nieuw
Zeeland dat de imkers bevreesd
waren voor hun honingproductie.
Rond de periode van de tweede
wereldoorlog en nog lang daarna

was het beleid van de Britse regering
gericht op het stimuleren van de
voedselproductie. Al het land wat
maar enigszins daarvoor geschikt was,
werd gecultiveerd, met als gevolg het
verdwijnen van bloemrijke velden
en akkerranden. Hierdoor nam het
aantal insecten en ook hommels sterk
af. Sommige soorten, waaronder de
donkere tuinhommel, verdwenen
helemaal. Bij de laatste eeuwwisseling ontstond de vraag of het niet
goed zou zijn om de donkere
tuinhommel vanuit Nieuw Zeeland
weer in het Verenigd Koninkrijk te
herintroduceren.
Deze herintroductie met alles wat
daarbij kwam kijken, vormt de hoofdinhoud van dit boek. De auteur
beschrijft op onderhoudende wijze
het werk van hem zelf en anderen
wat verricht is om deze hommelsoort weer terug te halen. Zonder op
details in te gaan geeft hij een goed
overzicht van de moeilijkheden en
tegenslagen die overwonnen moesten
worden om herintroductie mogelijk
te maken. Uiteindelijk bleek de genetische variatie van deze uit Engeland
afkomstige soort, die zich in Nieuw
Zeeland had gevestigd, zo smal, dat
de kans op succes op langere termijn
gering zou zijn. Ondanks bezwaren
van diverse natuurbeschermers heeft
men toen besloten om de donkere
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‘Een verhaal met een angel’,
Dave Goulson;
Atlas Contact, Amsterdam/
Antwerpen. Ned.
Vertaling 2014, 316 pag.
ISBN 978 90 450 2640 4.

tuinhommel vanuit Zweden te halen.
Deze soort komt daar vrij veel voor
met een bredere genetische variatie.
Bovendien heb je dan ook niet te
maken met verschil in seizoen.
Het boek is niet alleen leerzaam
door te lezen welke problemen men
bij herintroductie van diersoorten,
in dit geval hommels, zoal ontmoet
en hoe die eerst opgelost moeten
worden. Maar het geeft ook veel
informatie over het leven van
hommels. Het boek is allerminst een
dor wetenschappelijk verslag, maar
een onderhoudend beschreven
weergave van allerlei onderzoeken.
Hierdoor is het niet alleen interessant voor hen die zich voor bijen
interesseren, maar ook voor natuurliefhebbers en natuurbeschermers.
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In Maart 2017 gaat onze voortuin helemaal op de schop.
Hoogheemraadschap Rijnland gaat dan de dijk waarlangs
we wonen verbreden om de veiligheid in onze polder nog
beter te kunnen garanderen.

Voortuin op de schop

Klik op de knop
om het exelbestand
te downloaden

Nieuw kansen voor onze bijen

Jos Valentin

Voorbeeld van de tabel.

Gevolg is dat volgend voorjaar alle beplanting uit onze voortuin wordt verwijderd en er klei ter versteviging van het
dijktalud wordt opgebracht. We zijn nu al
bezig om plannen uit te werken voor de
nieuwe situatie. De nieuwe beplanting
mag niet meer hoger worden dan ca.
5 meter.
Het biedt ook kansen om nog meer een
bij-vriendelijke tuin te realiseren. De
drachtplanten-cursus van Cor en Klaas
biedt daarbij veel houvast.
Op internet (Imkerpedia) vonden we een
heel bruikbare lijst van planten met een
‘score’ voor hun kwaliteit als drachtplant,
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zowel voor nectar als voor pollen. We
hebben de tabel wat bewerkt om nog
makkelijker inzicht te krijgen in de toepasbaarheid van de planten uit de lijst
Door een sortering op de start van de
bloeitijd (SB) krijgen we inzicht hoe we
‘jaarrond’ aantrekkelijke bloei kunnen
realiseren. Binnen elke maand hebben we
ook de planten gesorteerd op hun opbrengst voor nectar en pollen. Zo wordt
er een lijstje favorieten zichtbaar waar we
uit kunnen kiezen.
Met kleurtjes hebben we de nectar score
3 en hoger rood gekleurd en de pollen
score 3 en hoger geel. Voor de beste
drachtplanten in die maand (startmaand
van de bloeitijd) zijn de regels verder
groen gekleurd: van lichtgroen (nectar
én pollen score 3) via helgroen tot donkergroen (nectar én pollen max. score).
Voor ieders gemak hebben we de hele
tabel ook op de site gezet: klik op

http://www.nbvamstelland.nl/wp-content/
uploads/2014/06/Drachtplanten-overzicht-v1.xlsx om het te downloaden. Zo
kun je op elk moment zelf bekijken hoe je
in de eigen tuin (nog) meer drachtplanten
kunt aanplanten.
Natuurlijk zullen we ook planten poten
waar de bijen niet veel aan hebben, maar
die we zelf erg aantrekkelijk vinden. Vast
staat al wel, dat de bijen bij het ontwerp
‘een grote stem’ zullen hebben.
We zijn erg benieuwd of jullie nog goede
tips hebben. Mail jullie opmerkingen naar
fam @valentin-vanderdrift.nl .
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Foodlog

Honingmarkt
overspoeld met
‘sjoemelhoning’
Herman Groen

De vraag naar honing groeit wereldwijd
exponentieel, maar de productie van
bijenkorven daalt.
Toch nam in 6 jaar tijd de export van
honing wereldwijd met 61% toe, aldus
honingexpert Norberto Garcia, spreker op
het 21e congres van de Union nationale
de l’apiculture française (Unaf). Terwijl
het aantal bijenkasten in diezelfde
periode met slechts 8% toenam. Dat
betekent dat ‘valse honing’ een nog
groter probleem is voor de bijenhouderij
dan pesticiden of bijensterfte, aldus
Garcia. ‘Sjoemelhoning’ is bijvoorbeeld
(met suikersiroop) verdunde honing of
honing die geherexporteerd wordt met
valse herkomstetiketten. Consumenten
én bijenhouders zijn de slachtoffers van
de vervalsingspraktijken.
Opmerking HG:

Een andere manier van “gesjoemel’’ met
honing wordt door bijenhouders zelf
gedaan. Weliswaar voegen zij geen
suikersiroop toe, maar wanneer de eigen
honing op is kopen zij emmers honing uit
bijv. Roemenië en plakken daar het etiket
van hun eigen imkerij op. Wat mij betreft
ook pure oplichting!!

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Bijen en Honing

De tiende fabel gaat
over de grap van de
kleermaker van de koning en zijn leerjongens.
Zij laat ons dit zien: het
vergelden van bedrog
met bedrog is algemeen
en wat u niet wilt dat
men u aandoet, dat
moet u iemand anders
niet aandoen. Luister
naar deze grappige
vertelling daarover.

Een koning had een goede kleermaker die van elk laken
kleren kon snijden die pasten bij elke gelegenheid en elke
persoon. Hij had goede leerjongens, waarvan er een, die
Nedius heette, alle andere overtrof in het goed kunnen naaien.
Toen een groot feest op handen was, riep de koning zijn
kleermaker. Hij droeg hem op om voor hem en zijn hofhouding kostbare kleren overeenkomstig de omstandigheden te
maken. Om dat des te sneller te laten verlopen zonder tijd te
verliezen, stelde de koning een van zijn kamerheren, die
Eunucus heette, aan om toezicht te houden op de kleermakers, hen van voedsel te voorzien en ze overvloedig eten en
drinken te geven.

Herman Groen

in de fabels van Esopus Leeu 1485

Op een dag, toen hij de kleermakers bediende en hun warm
brood met honing en andere spijzen voorzette, zei hij tegen
degenen die daar aten: ‘Bewaar voor Nedius, die niet
aanwezig is, zijn portie.’ De meester-kleermaker zei: ‘Nedius
zou geen honing eten, ook al was hij nu aanwezig.’
Net toen ze gegeten hadden, kwam Nedius onverwachts
aan en zei: ‘Wat hebben jullie tijdens mijn afwezigheid
gegeten en hebben jullie mijn portie niet bewaard?’
Eunucus antwoordde: ‘Uw meester zei dat u geen honing
zou gegeten hebben, ook al was u aanwezig geweest.’ Nedius
zweeg. Hij dacht diep na hoe hij het zijn meester betaald
zou zetten. Toen hij iets bedacht had, vroeg op een dag dat
de meester afwezig was, Eunucus aan deze leerjongen
Nedius of hij ooit een betere kleermaker had gezien dan zijn
meester. Nedius antwoordde: ‘Heer, hij zou een zeer goede
meester zijn, als hij niet zo’n groot gebrek had.’
Eunucus vroeg welk gebrek hij had. Nedius zei: Hij lijdt zo
hevig aan waanzin dat hij soms allen die in zijn omgeving
zijn, afranselt.’
Klik voor de website van nbvamstelland.nl

Eunucus zei: ‘Als ik het tijdstip
zou weten dat de waanzin hem
overvalt, zou ik hem laten vastbinden, zodat hij niemand kan slaan.’
Nedius zei: ‘Wanneer u ziet dat
hij om zich heen kijkt, met zijn
handen op de tafel slaat, opstaat
van de stoel waarop hij zit, en die
stoel vastpakt, weet dan dat hij
uitzinnig is. Als u dan niet oplet,
zult u het met ons ontgelden.’
Eunucus zei: ‘Moge u gezegend
zijn, want vanaf nu zal ik u en mij beter beschermen.’
De volgende dag verstopte Nedius ongemerkt de schaar
van zijn meester. Toen de meesterkleermaker zijn sc haar
zocht en die niet vond, ging hij met zijn handen slaan, keek
om zich heen, stond van zijn stoel op en tilde de stoel,
waarop hij had gezeten, op. Toen Eunucus dit zag, riep hij
zijn knechten en beval hen om onmiddellijk de meesterkleermaker vast te binden en met stokken af te ranselen om
te verhinderen dat hij iemand zou slaan.
De kleermaker schreeuwde luid: ‘Wee mij, waarom slaat u
mij? Wat voor kwaad heb ik gedaan? Maar ze sloegen nog
harder. Toen ze moe waren van het slaan, maakten ze hem los.
Terwijl hij diep zuchtte en met moeite op adem kwam, vroeg
hij bedroefd aan Eunucus waarom hij iemand die onschuldig
was, zo hard liet slaan. Eunucus zei: ‘Dat is gebeurd om uw
bestwil, want uw leerjongen Nedius heeft me gezegd hoe
uitzinnig u soms bent. Als u niet met boeien en klappen flink
werd aangepakt, zou u niet ophouden uitzinnig te zijn. Daarom
bent u door ons geslagen, opdat u gezond zou worden.’
Toen zei de meester-kleermaker tegen Nedius: ‘O, jij aller
slechtste knecht, zeg wanneer je mij uitzinnig hebt gezien!’
Nedius antwoordde: ‘Toen u zei dat ik geen honing lustte.’
Toen Eunucus en de anderen dit hoorden, lachten ze en
zeiden ze dat hij deze afstraffing zeker verdiend had. Want
bedrog werd vergolden met bedrog en er werd met gelijke
munt betaald.
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Winterprogramma 2017
Informatie , bezinning en rust
Daar snakt de imker ’s winters naar
Kennis verwerven , samen met elkaar
Dat is waar hij wel pap van lust

Dinsdag 10 januari Nieuwjaarsreceptie
Na de pauze presenteren Ko Veltman
“Maak van uw tuin een dierentuin”
Dinsdag 28 februari presenteert
Annemieke Timmerman wat haar onderzoek
– in het veld, niet uit een boek –
Haar over steeklust heeft geleerd
Last – not least – verbaast Bart de Coo ons vast
Door ons op dinsdag 21 maart een blik te gunnen
Op zijn ervaring met wat bijen kunnen
In een lattenkast

De lezingen beginnen om 20.00 uur op het bijenpark
Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
www.nbvamstelland.nl
BANKNUMMER VERENIGING

IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Penningmeester
Imkervereniging Amstelland
1426 AA De Hoef
Gerard_goris@hotmail.nl
BANKNUMMER DEPOT

IBAN NL38INGB 0008032401
t.n.v.: Depot Amstelland –
Amsterdam

BESTUUR:

DEPOT COMMISSIE:

TUIN-COMMISSIE

Voorzitter
Simone van de Graaf
Troubadour 9
1188 CX Amstelveen
06-48969935
simonevandegraaf@hotmail.com

Peter Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl

Mariet Neleman
Rembrandtweg 25b
1181 GE Amstelveen
020-6431723
marietneleman@outlook.com

Jan Op den Orth
Olieslagerslaan 54
2013 EZ Haarlem
06-53870153
weteringoost@hotmail.com

Ben Engelen
Nicolaas Tulplaan 124
1186 DT Amstelveen
020-3202946
engelengb@msn.com

Secretaris
Eric van der Meer
Aalsmeerderweg 451
1432 ED Aalsmeer
020-6457084
evandermeer1966@gmail.com
Penningmeester
Gerard Goris
Kromme Mijdrecht 1
1426 AA De Hoef
029-7563189
gerard_goris@hotmail.com
Bestuurslid
Mariet Neleman
Amsteldijk Noord 153
1183 TK Amstelveen
020-6431723
marietneleman@planet.nl

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

REDACTIE-COMMISSIE
Hans de Graaff
I. Boudier-Bakkerlaan. 4
1187 WR Amstelveen
020-6407737
jdegraaff40@gmail.com
Cor Vonk Noordegraaf
Hoofdweg 897
2131 MB Hoofddorp
023-5616525
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Jan Westerhof
Antoniushof 11
1433 GA Kudelstaart
0297340635
jan@westerhof50.nl
Erik van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl
GEBOUWEN-COMMISSIE

Erik van Rosmalen
Oostelijke Handelskade 58-h
1019 BP Amsterdam
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Henk Kooij
Watercirkel 125
1186 LR Amstelveen
020-6452285
hskooij@hetnet.nl

Jos Valentin
Stommeerkade 63
1431 EL Aalsmeer
0297-323969
fam@valentin-vanderdrift.nl

Peter Trooster
Stuurboord 4
1186 MA Amstelveen
020-6435033
p.trooster@casema.nl
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