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Gieser Wildeman
In maart werd ik op de ALV
uitgezwaaid als bestuurslid en
kreeg een prachtig afscheidskado , een perenboompje met
kluit en knoppen volgehangen
met hartelijke woorden.

Nogmaals hartelijk dank !
Gerard Goris

De Gieser Wildeman
Die zonder Wildevrouw kan
Begon al snel te vrijen
Met hommels en met bijen
Op de bloempjes van de peer
Gingen ze flink tekeer
Gevolgen bleven niet uit
Ziehier het heerlijke fruit
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Van het Bestuur
Het is altijd weer even wennen als je jezelf begint te
realiseren dat het bijenseizoen erop zit. Toch weer een
ander ritme. ‘s Avond of in het weekend niet meer in de
bijen. We hoeven tenslotte niks dus laten ze lekker met rust.
Natuurlijk wel alle tijd om de materialen weer eens op te
poetsen en te repareren, en niet te vergeten om jezelf onder
te dompelen in ons winterprogramma. Wat het programma
is, leest u elders in deze BijPraten.

Eric van der Meer,
secretaris

Op 28 september jl hebben wij het
seizoen officieel afgesloten. Onder
zeer grote belangstelling werden
er een aantal leden in het zonnetje
gezet voor hun werk ten bate van de
vereniging of de leefomgeving van
de bijen. Daarnaast heeft Jan alle
basis cursisten een diploma kunnen
overhandigen. Het was wederom
een enthousiaste groep met hoge
cijfers! Jan had vorig jaar al aangegeven te zullen stoppen na dit seizoen
als docent van de basis cursus. We
zijn blij dat hij heeft meegeholpen
een goede opvolger te vinden. Gert
Admiraal neemt het stokje over. Hij
wordt ondersteund door het team
waar Jan ook mee heeft gewerkt
wat zal bijdragen aan de kwaliteit.
Tijdens de heerlijke lunch werden
nog een aantal 2-hands materialen

verhandeld of weggegeven. Wat
hebben wij toch een mooie mix
van leden, jong en oud, ervaren en
onervaren imkers en allemaal met
een eigen verhaal!

Bijenstal Vattenfall
Afgelopen jaar heeft Jos Valentin
intensief met de landelijke NBV
en Vattenfall gewerkt aan de
ontwikkeling van een prachtig
bijenstal die op het terrein van
Vattenfall is geplaatst. Naast het
personeel konden ook de leden
van onze vereniging rekenen op
een uitnodiging voor de officiële
opening. Samen met velen van
u is er gewerkt om de activiteiten rondom de opening tot een
succes te maken, wat ook zeer
positief is ontvangen.
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Gert Admiraal neemt het
stokje van Jan Westerhof over.
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Bedankt Jan
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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het VSH project op orde zijn. De komende
winter wordt het reglement aangepast.

VSH moer gaat op
bruidsvlucht

VSH project succesvol
Het VSH project team, heeft afgelopen
zomer mooie stappen vooruit gezet, wat
tastbaar resulteerde in een groot aantal
zelf geteelde VSH koninginnen. Deze werden eind augustus, begin september bij de
meeste volken op ons bijenpark ingevoerd
als basismateriaal voor volgend jaar. Een
zeer belangrijke fase binnen het VSH project. Volgend jaar de volgende stap. Het
is prachtig, maar ook indrukwekkend om
te zien hoe het VSH team met energie en
passie werkt aan onze ambitie, de realisatie van een varroa-arm bijenpark!
Met deze realisatie, zal ook het huurdersreglement aanpassingen behoeven op
een aantal belangrijke aspecten, zoals de
voorwaarden en afspraken om met bijen
op ons bijenpark te mogen staan. Het is
tenslotte van belang dat in de toekomst
alle randvoorwaarden voor het slagen van

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

SWOT analyse
Afgelopen voorjaar heeft een aantal leden
meegedacht en gewerkt aan het maken
van de SWOT analyse. Tijdens de sessies is
er een analyse gemaakt waar wij als vereniging vooral mee door moeten gaan en wat
aandacht behoeft. Afgelopen september
heeft het bestuur de analyse besproken
en de activiteiten in een matrix gezet. De
vervolgstap voor de komende maanden
is om keuzes te maken door prioriteiten
te stellen en daar vervolgens acties uit
te formeren. Het beleid voor de middellange en langere termijn kan dan worden
uitgezet. Uiteraard zullen wij ons voorstel
eerst ter goedkeuring bij u voorleggen,
tijdens de Algemene Leden vergadering in
Maart 2020.
Bijenberaad Groot-Amsterdam
opgericht
Naar aanleiding van een onderzoeksrapport Wilde bijen in het Amsterdamse Bos in
relatie tot de honingbijen welke is gemaakt
door Anneke Teepe en Arie Koster, in
opdracht van de Gemeente Amsterdam, is
een aantal conclusies getrokken en advies
gegeven. Een van de adviezen is dat er mogelijk sprake is van voedsel concurrentie.
Daarom zou het aantal bijenvolken in het
bos niet verder uitgebreid moeten worden

(nu 30). Mede ingegeven door dit rapport,
wordt er inmiddels door delen van de
Gemeente Amsterdam al een restrictiever beleid gevoerd, met betrekking tot
het plaatsen van bijenkasten. Dat gaf de
aanleiding voor de AVBB een bijeenkomst
te organiseren met naburige bijenverenigingen zoals Beverwijk e.o., Amstelland en
een afvaardiging van de NBV. De uitkomst
van deze bijeenkomst is dat, gezien deze
ontwikkeling, een bijenberaad Groot-Amsterdam (BGA) is opgericht en zal medio
oktober haar eerste bijeenkomst hebben
waaraan het bestuur van Amstelland zal
deelnemen en zal daarvan verslag aan u
doen.

Een cursus in de winter
Om u door de winter te helpen en u de
mogelijkheid te bieden nieuwe kennis
en vaardigheden op te doen, hebben
wij het voornemen om naast de basis
cursus ook een aantal andere cursussen
te organiseren. De gedachten gaan uit
naar Koninginnen-teelt, Drachtplanten en
Korfvlechten. Om dit te realiseren kunnen
wij hulp gebruiken, zoals coördineren en
organiseren. Kunt u helpen? Laat het de
secretaris weten!
Ik wens u een mooi, kleurrijke herfst!
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Simone van de Graaf

Jubilarissen
Dat veel van onze leden zich voor langere tijd aan de NBV en onze vereniging
binden, blijkt wel uit het feit dat wij
bijna jaarlijks een aantal jubilarissen
mogen feliciteren en decoreren met een
speldje! Dat doen wij nu bijna traditioneel op de zaterdag voor Amstelland
dag, dit jaar dus op zaterdag 1 juni.
Onder zeer grote belangstelling werden
Marien Boutkam en Jord Hoetink in het
zonnetje gezet en met een persoonlijke
toespraak en bloemetje bedankt voor
hun 25 jarige lidmaatschap!
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Bij het 40 jaarlidmaatschap jubileum van Hans de Graaff, sprak Klaas
van der Lee enkele herinneringen
uit aan de samenwerking met Hans
in de pollenwerkgroep:
Nog op het oude Bijenpark is het
idee geboren om behalve het ambachtelijke werk aan de bijen, ook
iets aan de kennisvermeerdering te
doen in de vereniging. Een pollenwerkgroep is toen gestart met jou,
Guus Verhoeven, Ed Perelaar, Ben
Scharp en ondergetekende.
De 1e vraag was: hoe komen we aan
pollen? Dus toen maar eerst een
paar pollenvallen gemaakt naar een
model dat ik in elkaar had geknut-

seld. Jij werd als trekker van het
groepje aangewezen. Ik weet niet
meer of je daar blij mee was….
Via een rooster werd bij volken
van imkers die wilden meewerken
wekelijks één dag de pollenval
geplaatst. Meer mocht niet, want
bijen hebben pollen zelf nodig. Vervolgens hebben we geprobeerd om
de pollen op kleur te sorteren. We
deden dit op basis van een prachtige
Engelse gids met kleurkaarten van
vele soorten stuifmeel. De gids was
te duur om aan te schaffen…
Dit bracht ons niet veel verder. Microscopisch onderzoek was nodig.
Gelukkig had jij, als microbioloog,
daar veel ervaring mee. Net als
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Guus, die er al snel een geleend (of
geritseld?) had van de Bloedbank.
We kwamen 1x per 14 dagen bij
elkaar en ieder bracht planten mee
die op dat moment bloeiden. Gelukkig had ik enige plantenkennis en
legden we een herbarium aan. Waar
we overigens niet veel mee deden…
De meegebrachte planten werden
geregistreerd en het stuifmeel in
preparaten opgeslagen, weer dankzij
de kennis van jou en Guus. Dit heeft
geleid tot een echte referentieverzameling van pollen.
Maar dan komt het lastigste werk.
Hoe herken je de pollen onder de
microscoop. De ene pol ligt netjes
plat, terwijl de andere pol op z’n

kop staat. Het boekje van Heusels
gaf enig houvast. Ook het tellen is
moeilijker dan je denkt.
Het uiteindelijke doel om de honing
te analyseren, waarin verschillende
soorten en aantallen pollen zitten,
hebben we nooit gehaald. De ambities waren te groot om in een paar
avonden een stap verder te komen.
Helaas, maar het was een leuke en
leerzame actie! Ter herinnering geef
ik je een blad uit het herbarium, dat
nu ligt te verstoffen….
Uitgesproken door Klaas van der Lee
op 28 september 2019.
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Cees de Koning was deze ochtend door een aantal
van onze leden naar het bijenpark gelokt, omdat
hij werd benoemd tot ere-lid van onze vereniging!
Hij komt daarmee in het rijtje met illustere namen,
van der Poll (1975), Leo Groen, Dick Vunderink,
Henk Kooij
Cees is een actief lid van Amstelland die nooit op
de voorgrond wil treden. Nijver, zichzelf wegcijferend, onopvallend zijn weg zoekend naar nieuwe
bronnen, assisteren daar waar nodig, behulpzaam,
belangstellend, neemt vaak wat lekkers mee.
Cees was een van de eerste depot vrijwilligers. Hielp
mee met het plaatsen van de bijenstal overkapping met o.a. de Gebroeders Hooijman. Cees nam
de taak op zich om oude raten van de leden om te
smelten tot handzame blokken was, hij is een groot
voorstander van het zelf produceren van kunstraat.
Er werd een raatpers gekocht en Cees begon met
het gieten van was. Tientallen, zo niet honderden
kilo’s heeft hij, samen met zijn team, geproduceerd.
Kees heeft vele jaren honderden uren van zijn vrije
tijd opgeofferd voor de vereniging.
Cees, veel dank daarvoor en je mag trots zijn op
deze mooie, verdiende ere-titel!

Op 8 juni werd ik min of meer meegelokt naar het
Bijenpark met het verzoek om er wat foto’s te maken. Net voor de jubilarissen, werd ik door de voorzitter in het zonnetje gezet. Ze uitte veel waardering
voor het werk dat wordt gedaan in de ‘wasstraat’.
Ik was heel blij met alle lof, dat waardeer ik enorm,
erg leuk!
Maar ik wil er wel aan toe voegen dat we zonder de
inzet van Herman Groen en Gerard Goris absoluut
niet zover zouden zijn gekomen! En dan natuurlijk nog Lilian, Achmed en Roy en sinds kort ook
natuurtalent Roel! Roel zat nog op de imkercursus;
dat belooft wat voor de toekomst. En zeker ook
een woord van dank aan Jaap en Nicolai tijdens de
Amstellanddag.
Nogmaals dank voor alle waardering en dat jullie de
‘wasstraat’ naar mij hebben vernoemd.
Cees de Koning.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Henk Kooij

Een reactie op de berichtgeving
in Bijenhouden 3 van juni 2019
over allergie en de veiligheid
op de Bijenstand.
In de loop van de jaren dat wij, Hieke
en ondergetekende, bijen houden,
kunnen wij uit ervaring spreken.
Een eigen reactie, van dichtbij mee
gemaakt en van ‘horen/zeggen’.
Allereerst onze eigen ervaring. We
hielden al jaren bijen toen Hieke bij
het nakijken van de volken een steek
in haar rug kreeg. Onder de kap door
geglipt!!! Zij kreeg een dikke keel en
begon moeilijk te praten. Ook kreeg
ze overal rode vlekken. Vlug naar
huis. De dokter gebeld en via een
recept van haar pillen, incidal, bij de
apotheek gehaald. Na het innemen
van één tablet begon de zwelling
in de keel snel af te nemen en na
een tweede pil verdwenen ook de
rode vlekken. Dit was toch wel even
schrikken. Vermoedelijk was ze in de
bekende vrouwelijke periode. Dan is
er iets niet goed met het bloed. Ze
heeft dit nooit meer gehad, ondanks
het feit dat ze nog genoeg is gestoken.
Een andere ervaring was tijdens
een cursusdag in de Flevopolder

op het koolzaad. Nog voordat de
betreffende persoon zijn kap op
had werd hij in zijn hoofd gestoken.
Hij werd duizelig en viel flauw. In de
auto gezet, wat drinkwater gegeven
en na een half uurtje was hij weer
bij de tijd. Toen maar niet meer
de bijen in. Maar…. Het kan nog
veel erger!!! Een medewerkster van
de Hortus van de UVA werd door,
vermoedelijk een wesp, in haar hals
gestoken. Haar lichaam reageerde
daar met een dusdanige schrikreactie
op, dat de aderen verslapten en zij
geen hartslag meer had. Binnen 20
minuten was ze overleden, ondanks
reanimatie.
Een voormalig lid van onze vereniging hield al enkele jaren bijen in
de tuin bij zijn huis. Toen hij op een
gegeven moment zijn volken na ging
kijken, ging het mis. Hij werd behoorlijk gestoken en raakte buiten westen.
Met de GGD naar het ziekenhuis en
een dag in observatie. Kort daarna
gebeurt hetzelfde: nu weer buitenwesten en een epileptische aanval.
Beide keren hebben ze hem in het
ziekenhuis “voor de hemelpoort”
weggehaald. Uiteraard mag hij geen
bij meer zien en is gewapend met
de epipen. Een behandeling met een

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

kuur met gif in het ziekenhuis had
bij hem geen gunstige uitwerking.
En zo zijn er in onze vereniging
enkele leden die zeer alert moeten
zijn en moeten bijensteken zien te
voorkomen. Gelukkig kunnen we
elke keer weer deze leden op het
bijenpark tegenkomen, vooral op
dinsdagavond.
Op het bijenpark zijn twee epipennen aanwezig, een junior- en een
seniorpen. Ook zijn er cetiricinepillen voorradig. Dat alles ligt in de
onderste lade van de vrieskast. Aan
het gebruik van de pennen zijn wel
voorraden verbonden. Het is goed als
men de bijsluiter goed leest, zodat
men weet wat te doen in geval van.
En daarbij komt dat de eerste hulp
dichtbij is. En een goede raad: probeer altijd met z’n tweeën te zijn
als je in de bijen gaat!!!!
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Zaterdag 28-9-2019 vond de afsluiting van het cursusjaar 2019 plaats met
o.a. de uitreiking van de diploma’s aan geslaagde cursisten. Docent Jan
Westerhof memoreerde dat deze lichting cursisten het beste was van de
afgelopen zeven jaar dat hij de cursus verzorgde, met een score die anderhalf
punt hoger lag dan het gemiddelde. Nog maar drie jaar geleden kregen
wijzelf het diploma uitgereikt en sindsdien hebben wij als assistenten van
Jan de afgelopen twee jaar geholpen de cursus praktisch vorm te geven.
Dit jaar aan cursisten die niet alleen op theoretisch gebied zeer goed waren
maar ook op het praktische vlak uitstekend hun weg vonden.

Assisteren bij de cursus
Cursus begeleiders
in 2019: Ingrid,
Ariane, Roy, Bert,
Lars, Mees, Hans en
Henk.

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar vinden wij dat het assistentschap op meerdere vlakken meerwaarde heeft. Doordat er meer praktische begeleiding is heeft de cursusleider meer tijd en overzicht om in
te gaan op specifieke situaties tijdens de praktijklessen. Dit geeft rust
zowel voor de cursusleider als voor de cursisten.
Voor ons als begeleiders was het weer een genoegen om te mogen
assisteren. Omdat bijen levende organismen zijn, zijn de gebeurtenissen
die plaatsvinden deels onvoorspelbaar. Het kan dus gebeuren dat je
als cursist bepaalde aspecten mist. Als begeleider krijg je meer kans
om bijzondere gebeurtenissen mee te maken, simpelweg omdat je in
veel meer kasten kijkt. Zo waren we vorig jaar getuige met Ariane, toen
nog cursist, van het uit de dop komen van een koningin. Als assistent
krijg je eigenlijk een cursus plus.
Daarnaast is de omgang met aankomende imkers, met grote verscheidenheid in achtergrond, gezellig en aangenaam. Doordat cursisten erg
actief waren kregen we interessante vragen en was het ook op de cursusapp vaak zeer boeiend.
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Dit jaar hebben we ook, met behulp van oud cursisten Lars en Jan Itterzon
en middels contacten via Henk Kooi, de lesstal uitgebreid waardoor
tegelijk ook de langere deelnemers - cursisten als Jorrit - goed uit de
voeten kunnen.
Voorts is dit jaar voortgezet de leskasten van een eigen kleur (turquoise)
te voorzien en materiaal te sorteren. Waar nodig hebben we nieuw
materiaal aangeschaft.
Dit cursusjaar hebben we ook veel aandacht gehad voor Varroa bestrijding. Naast oxaalzuur is er ook mierenzuur toegepast met de
sponsdoek methode. De resultaten zijn door Jan in een Excel-sheet
bijgehouden en gaven vaak verassende resultaten te zien.
Na overleg met Jan en Hans is door de assistenten ook begonnen een
aantal grote volken op te kweken specifiek voor de cursus. Dit was
tevens mooi oefenmateriaal voor de cursisten en heeft als eindresultaat dat we met een tiental lesvolken de winter ingaan. Als deze volken de winter goed doorkomen kan er voor het volgende cursusjaar al
vroeg in het seizoen door de nieuwe cursisten in de volken gewerkt
worden. Bovendien kunnen deze volken gebruikt worden om nieuwe
volken voor cursisten te maken middels afleggers. Zo verminderd de
afhankelijkheid van gevangen zwermen als bron van lesvolken. Door
leden geschonken volken, ook dit jaar weer waarvoor grote dank, blijven uiteraard welkom.
Daarnaast hebben we, op voorspraak van Jan en Hans, het VSH-project
weten te verbinden met de lesvolken. Al deze volken zijn voorzien
van een VSH-moer en zullen in 2020 de juiste darren leveren. Dit is
een boost om het bijenpark Varroa vrij te maken.
Voor de komende periode gaat Hans ook de cursistenadministratie
van de cursus verzorgen.
Gerrit Admiraal, onze docent in 2020, heeft al aangegeven dat de huidige opzet hem goed lijkt dus ook in het nieuwe cursusjaar zullen we
weer mogen assisteren. We zien er naar uit.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Beginnend imker

Al langer liep ik rond met de gedachte om bijen te gaan houden
en mij meer te verdiepen in deze - voor mij - wat obscure wereld.
Wat gebeurt daar allemaal, waar komen in godsnaam al die
potjes honing vandaan, in al die winkels.

Neal Blomjous

In de tijd dat ik nog in Amsterdam woonde, heb ik
eens overwogen om in Waterland lid te worden van de
bijenvereniging. Dat is daar nooit van gekomen, ik kon
mij niet goed voorstellen wat ik met bijen ging doen in
een appartement op 3 hoog, met een balkon waar net
een kratje bier op kon staan.
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Na een verhuizing naar Haarlem, met ruimte voor
bijen, kroop het bloed weer waar het niet gaan kon
en heb ik me na een presentatie van Ko Veldman op
een kennismakingsmiddag op de bijentuin in Amsterdam ingeschreven voor de imkercursus.
Er bleek een wachtlijst te zijn, dus ook maar ingeschreven
voor een cursus in Amstelveen, ook daar was een
wachtlijst… Het werd voor mijn gevoel steeds gekker,
hoezo een wachtlijst voor een imkercursus? Wie zijn die
mensen?
Gelukkig kreeg ik een plekje, eerst in Amsterdam, en
later in Amstelveen. Toen had ik ineens twee opleidingsplaatsen..
Na wat heen en weer gemaild is het Amstelveen geworden,
dat ik daar nog nooit geweest was, maakte me eigenlijk
niet zoveel uit, de cursusdagen kwamen mij echt veel
beter uit!
En dan zit je daar ineens, eind februari op een donkere
regenachtige avond, met je gedachten nog op je werk,
in een bouwkeet ergens langs de A9. T1A en T1B, stond
op de hand-out…
De vraag “wat doe ik hier?” bleef door mijn hoofd
spoken, “wie zijn al die types?”, het gevoel werd versterkt
door de omineuze boodschap, dat er een verplichte
aanwezigheid is, dat er twee examens zouden komen,
dat het internet vol met geloof staat, maar met weinig
feiten en echte kennis. Maar bovenal de opmerking dat
we agrariër gingen worden, baarde mij zorgen, “Ik agrariër,
boer, dat nooit!”.
De inhoud van de theorielessen, zijn mij minder bij
gebleven dan de praktijk. Wat vooral is blijven hangen,
is dat er een aantal wetmatigheden zijn, en dat een hoop
van de theorie, maar theorie is. Alle wegen gaan naar
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Rome, je kan daar een beetje in sturen, maar uiteindelijk
doet die bij toch wel wat ze wil. De praktijk is weerbarstiger dan de theorie.

Tijdens een inhaal les op de stal van Jan, werd Jan gebeld
door Jos; hij had een zwerm in de heg hangen. Of we
belangstelling hadden en deze wilden komen halen.
Ingrid en ik werden op pad gestuurd. En dan sta je daar
ineens ergens in een tuin een zwerm te vangen. De
zwerm uit een heg in een emmer te schudden om deze
vervolgens over te gieten in een bijenkast. Mijn bijenkast.
Enige trots maakte zich toch wel van mij meester.
De hoeveelheid herrie die zo’n zwermend volkje maakt
zal ik niet snel vergeten, maar ook de soort gelatenheid
waarmee de bijen zich eigenlijk in een emmer en
vervolgens in een kast laten schudden verbaasde me.
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Niemand werd gestoken. Hoe is het mogelijk? Toen
de bijen eenmaal bedacht hadden dat de kast wel
een goed onderkomen zou vormen, zag je ze
stertselen op de vliegplank.
Bij een latere kastcontrole bleek dat er geen koningin
meer in het volkje zat, het volkje was ook broedloos, de
koningin heeft denk ik haar bruidsvlucht niet overleefd. We hebben
alle bijen afgeklopt in een mand en
vervolgens in een envelop gevouwen
van krantenpapier gestopt, daarna
deze weer teruggeplaatst in de kast,
en een zwerm dat elders gevangen
was ook afgeklopt in de kast.
Verrassend hoe makkelijk twee
volken integreren. En het daarna
super goed doen.
Inmiddels was de cursus op een
aantal lessen na al op haar einde aan
het raken, en de bezoeken op
dinsdagavond stonden altijd in de agenda.
De bouwkeet was geen bouwkeet, maar veel meer een
clubhuis met een duidelijke harde kern, kantine koffie en
een bijna onbegrensde bron aan informatie over bijen.
Het werken in de bijen is niet meer onwennig en vreemd.
En al die types? Een rijke waaier aan mensen met verschillende achtergronden, die allemaal onder de bezielende
leiding van Jan hun imkerdiploma hebben gehaald. Wat
de rest gaat doen weet ik niet, maar ik heb er wel
vertrouwen in dat ik mijn volkje, dat inmiddels ingewinterd is, (goed) kan verzorgen. Het krijgt een mooi plekje
aan de Haarlemmerhout. Ik kijk uit naar het voorjaar als
ik het voor het eerst echt zelf moet gaan doen. Ik heb een
hoop geleerd tijdens de cursus, maar bovenal dat er nog
een hoop te leren is.
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Cursist aan het woord
In mijn geboorteplaats Kilis, in het zuidoosten van
Turkije, op 40 km. van de Syrische grens, worden bijen
gehouden in traditionele kasten. Dit zijn lange vierkante
kokers waarin de bijen zelf in de lengte-richting hun
raten bouwen. Slechts aan één korte kant kan de kast
worden geopend.

Interview met cursist
Burhan Kurtulmus
Het is moeilijk om in die kasten
goed te zien wat er in het volk
gebeurt. Men werkt er nog zonder
koninginnenrooster zodat de
honing bij het slingeren vervuild
raakt met broed. De raten worden
met een mes los gestoken. In Turkije
heb ik mijn eerste imker ervaring
opgedaan, gebaseerd op de tradities
van toen.
Ik woon en werk al 39 jaar in Nederland. Al 7 jaar geleden ben ik als
imker in Halfweg begonnen met 2
volken (nog steeds zonder imkerdiploma) en dat aantal is langzaam
gegroeid tot 10 kasten nu. Bij mijn
stal is de dracht het hele jaar door
erg goed.
Omdat ik meer wilde weten over
imkeren en een echt imkerdiploma
wilde hebben, ben ik op zoek gegaan
naar cursussen. Die bleken overal al
vol te zijn en ik moest nog een jaar
wachten voordat ik op het bijenpark
in Amstelveen kon mee doen.

De theorie was erg leuk. Het kostte
me wel veel inspanning om de
uitleg van Jan goed te verwerken.
Het praktische deel vond ik veel
makkelijker omdat ik al een beetje
ervaring had. Ik heb er van genoten
om met de andere cursisten samen
te oefenen en ervaringen uit te
wisselen. Het is een erg leuke tijd
geweest tijdens de cursus. Jan is een
goede en geduldige leraar.
Ik heb veel nieuwe dingen geleerd:
praktische zaken als een bijenuitlaat
en het uitvoeren van Varroa-bestrijdingen. Ook om goed naar het volk
te kijken: wat is er te zien op de
vliegplank en de lade.

Burhan bij bijenstal in Turkije

De stal van Burhan met Carnica bijen

In mijn eigen stal werk ik met
Carnica bijen en probeer ik alles
wat ik heb geleerd in de praktijk te
brengen. Ik wil nog veel meer leren
en zal zeker tijdens de koffie uurtjes
op het bijenpark blijven komen om
ervaringen uit te wisselen.
Ik heb een keer een paar honingramen naar Turkije meegenomen om
te laten zien wat het effect is van
het koninginnenrooster. Ze waren er
erg blij mee om dat verschil te zien.
Zo af en toe geef ik al instructies aan
mijn neven en kennissen in Turkije:
erg leuk om je kennis met anderen
te delen.
Misschien ga ik ooit weer terug naar
Turkije en kan ik dan samen met
mijn broer leven van onze bijen.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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Cursist aan het woord

Ik was een aantal jaar geleden op een volkstuin en daar stond
een bijenkast. Ik mocht wel even kijken van de meneer die daar
stond, zijn zoon was de imker en zocht nog een assistent, hint
hint. Op dat moment kwam het mij niet goed uit, maar ik heb
er altijd spijt van gehad. Ik ben toen op internet op zoek gegaan
naar een cursus om imker te worden, want dat leek me ook leuker
dan assistent zijn. Die cursus was al begonnen en zat ook vol, er
ging daarna weer een jaar voorbij en uiteindelijk was ik
wel op tijd met mezelf aanmelden voor de basiscursus 2019.

Enkele ervaringen van een beginnend imker
Amanda Lingeman

Zo ben ik op het bijenpark
Amstelveen terecht gekomen.
De theorielessen waren aanvankelijk
nog wat abstract, maar als je de
lessen voorbereid door de stof te
lezen valt alles op zijn plaats en is
de theorie juist heel leuk. Sowieso
houd ik erg van theoretische kennis
dus ik vond de theorie heel leuk. Ik
ging ook bij elke sociale gelegenheid
waar men naar de cursus vroeg van
alles vertellen, en als ik dan een vraag
niet kon beantwoorden zocht ik dat
thuis op in het boek.

Praktijk
De eerste praktijkles was wel
spannend, het was even wennen
om raampjes op te pakken en het is
toch anders met allemaal zoemende

en bewegende bijen in een raam
terwijl je in een pak met een enigs-
zins onhandige hoed met gaas zit,
dan bij de fotokast in het leslokaal.
Een van de spannendste praktijklessen was in de zwermperiode. We
werkten in kleine groepjes. In de
cursuskast van mijn groepje zat een
raampje met een heleboel (een stuk
of 11) moerdoppen met kwakers.
Het tuten heb ik niet gehoord maar
de kwakers kwamen één voor één
uit de cel, dat ging heel snel. Ik hield
dat raampje vast en alle cursisten en
Jan stonden eromheen. Die koninginnen moesten elk snel in een
koninginnenkluisje worden gestopt.
Bijna elke cursist kwam wel aan de
beurt, daar zorgde Jan goed voor.
Het ging zo snel; nog voordat de ene
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moer in het kluisje zat liep de andere
al uit. Ik had mijn handschoenen uit,
en er liepen bijen over mijn vingers,
het kietelde en was ook wel een
beetje eng. Maar het ging allemaal
zo snel en het was zo interessant,
dan maar zonder handschoenen.
En dat ging ook goed, ik ben vooralsnog nog steeds niet gestoken.
En nu als gediplomeerd imker kan
mijn bijenkast in de volkstuin van
een familielid staan. Ik ben heel blij
dat ik een plekje gevonden heb. Die
tuin mag ik aanpassen, dus ik heb al
voorjaarbolletjes gekocht om de
bijen na de winter hopelijk een goede
start te geven. Mijn wens voor volgend
jaar is om een zwerm te vangen, dat
lijkt me heel avontuurlijk.
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Hierbij mijn ervaring als cursist
van de Imkeropleiding 2019 van
Bijenvereniging Amstelland.
Roel Meijer
Het begon met een wandeling bij ons in de buurt waarbij
we een paar bijenkasten zagen staan. Omdat we ruimte
in onze boomgaard hebben leek het ons wel leuk om
misschien een kast bij ons neer te laten zetten. Via een email
naar de bijenvereniging Amstelland kregen we contact
met Eric van der Meer. Hij wilde zelf wel 2 volken bij ons
neerzetten. Zo gezegd zo gedaan. Dit was in april 2018.
Eric heeft me dat hele seizoen laten meekijken en ik was
zo enthousiast dat ik me meteen voor de cursus ingeschreven heb. Want dit wilde ik ook doen en vooral leren!

In februari begon de cursus met theorie.
Het leuke was dat Jan Westerhof ons in
het begin meteen naar bloeiende drachtplanten liet zoeken/kijken en fotograferen.
Dit heeft mijn kijk op bloemen, bomen,
kortom de natuur veranderd.
Theorie zonder praktijk vond ik wel lastig
maar dit kan niet anders in februari/maart.
Ik heb de theorielessen als zeer leerzaam
ervaren. Er komt zoveel bij kijken. Het is
veel stof over zeer diverse onderwerpen,
maar gelukkig wel te behappen. Alleen al
bv over ziektes en ziektebestrijding.
Gelukkig kwam de praktijk er eind maart
bij. Toen begonnen alle stukjes op zijn
plek te vallen.
Werken in de bijen vind ik erg rustgevend;
je moet alles zeer doordacht en secuur
doen. Ondanks dat ben ik toch al enkele
keren gestoken, meestal door eigen onachtzaamheid door open ritsen ed. Gelukkig
ben ik niet allergisch. Iedere keer als ik
mijn kast open ben ik verwonderd. Ik
denk ook wel dat dat zo blijft.
Het enthousiasme van de groep cursisten
en begeleiders was/is groot want de
WhatsApp groep werd/wordt druk
gebruikt om ervaringen en foto’s uit te
wisselen. Dit was het eerste jaar waarbij
ook gebruik gemaakt werd van het
Basiscursus Bijenteelt werkboek van de
NBV. Mij is dit goed bevallen; het is een
handig naslagwerk voor als ik er volgend
seizoen ‘alleen’ voor sta.
Als er een ding is wat ik geleerd heb deze
cursus is dat zelfs ervaren imkers toch nog
verrast kunnen worden door de bijen. Dat
bleek ook wel uit de diversiteit van onze
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opleidingsvolken; geen volk is/reageerde
hetzelfde. Het blijft een verrassende en
uitdagende hobby.
Het enthousiasme van de vereniging zorgt
er ook voor dat er op dinsdagavonden
regelmatig cursisten aanwezig waren. Ik
ben zelf in de wasraatverwerkingsclub
begonnen. Erg nuttig uit het oogpunt van
circulariteit en de clubkas….
Je moet wel gemotiveerd zijn om de cursus
te volgen en imker te willen zijn. Het kost
veel tijd (en geld) maar daar krijg je wel
veel voor terug.
Inmiddels staat mijn opleidingsvolk in
mijn eigen stal thuis samen met een volk
dat ik gekregen heb van Gonnie. Iedere
morgen even kijken of ze vliegen. Heel
vreemd om in ene verantwoordelijk te zijn.
Nog een paar losse opmerkingen:
Sinds april 2018 hebben we hier kasten
staan en we hebben nu al twee super
appel/peren en pruimen oogsten gehad!
Onze tuininrichting wordt nu langzaam
maar zeker ook steeds bijenvriendelijker.
Half mei hadden we in ene een zwerm
boven onze boomgaard; heb haar kunnen
volgen en ze zit nu nog steeds in de spouw
muur van een bejaardenflat hier dichtbij.
Het is erg leuk om aan familie en vrienden
te vertellen over het imkerschap. De
reacties zijn altijd enthousiast en men wil
er altijd meer van weten en zijn vooral
verbaasd wat er allemaal bij komt kijken.
Of de cursus geslaagd is?? Ik denk dat de
cijfers voor zich spreken; alle 13 geslaagd
met hoge cijfers.
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De cursisten en begeleiders Basiscursus 2019
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In de bijenstal van
NUON/Vattenfall in Diemen
heeft de stalbouwer (zelf ook
imker) vier extra stukjes hout
gemonteerd, een boven elke
bok waar de bijenkasten op
staan.
Het was voor mij een raadsel
waar dat voor diende…?

Handig…
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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De bouwer stuurde een
foto (uit een andere stal)
ter toelichting:
Ik ben benieuwd wat
jullie ervan vinden:
handig of onhandig?
Mail het naar:
fam@valentin-vanderdrift.nl

of onhandig?
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Jos Valentin

Zaterdag 17 augustus opende Nuon Vattenfall
met een feestje een prachtige bijenstal op
hun enorme terrein bij hun energiecentrale in
Diemen.

Een nieuwe bijenstal in Diemen

Daar was bijna een jaar voorbereiding aan vooraf gegaan.
Het begon met het besluit van Nuon Vattenfall om op
hun terreinen in Nederland een bijdrage te leveren aan
de biodiversiteit (en zo hun imago wat groener te maken).
Nuon Vattenfall heeft bij de landelijke NBV gevraagd of
imkerverenigingen in de buurt van hun terreinen wilden
helpen om daar een bijenstal op te richten. Onze vereniOverzicht van het
ging heeft de taak op zich genomen om dit te doen op het
terrein. De pijlpunt
laat de locatie vanterrein
de
in Diemen. Het heeft een oppervlakte van 86 ha
stal zien.
en bestaat grotendeels uit ruig terrein dus genoeg ruimte
en voedsel voor insecten en vogels.
In overleg is een uniek ontwerp gemaakt voor een
bijenstal voor 8 kasten. Dit ontwerp is zo compleet dat
Klik voor de website van nbvamstelland.nl
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het als standaard kan dienen
voor iedereen die een echt
mooie stal gaat bouwen. De
bijenkasten in deze stal worden
verzorgd door Gert Admiraal, lid
van onze vereniging. Gert woont
in Weesp, vlakbij het terrein.
Bij de opening op zaterdag 17
augustus hebben leden van onze
vereniging activiteiten verzorgd
om er een echt bijenfeest van te
maken. De NBV had prachtige,
grote posters beschikbaar
gesteld en de nieuwe folderserie.
De bezoekers konden er hun eigen honing tappen onder
begeleiding van Harmke en Hieke. Met de leskast (met
de foto’s) gaven Amanda, Roy en Areane de bezoekers
uitleg over het leven van een bijenvolk. Ko Veltman
toonde met Cocky hele grote modellen van muggen,
bijen en vlinders (oorspronkelijk gemaakt om blinden te
laten voelen hoe insecten er uit zien) waarmee hij kon
laten zien hoe deze insecten gebouwd zijn; wie wilde kon
onder een microscoop zien hoe ontzettend klein maar
vlijmscherp een angel is. Gerbert toonde met een laptop
filmpjes van o.a. een bij die net uit zijn broedcel kruipt en
liet met zijn microscoop een bij zien die in een kluisje
was opgesloten. Roy en Achmed lieten de kinderen
verschillende soorten honing proeven en hielpen hen om
van was kaarsen te maken.
Nuon Vattenfall zorgde voor een goede catering met o.a.
honing gebak en honingsnoep en lolly’s. Iedereen kreeg
een goodie-bag met bijenproducten en een zelf gevuld
potje honing mee.
Er waren natuurlijk toespraken van Wim Kooij en Paul
Tijnagel van Nuon Vattenfall en van Bert Berghoef,
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voorzitter van de NBV. Bert verrichte de officiële
openingshandeling van de stal door een naambordje te onthullen. De stal is genoemd
naar Paul Tijnagel, de terreinbeheerder
van Nuon Vattenfall. Paul heeft zich al
heel lang persoonlijk ingezet voor het
ecologisch beheer van het grote terrein
in Diemen. Hij heeft zich er ook voor
ingespannen om de honingbijen bij de
centrale een plek te geven.
De fotograaf van het landelijke Bijenhouden heeft
foto’s gemaakt en in het oktobernummer staat een
artikel met een aantal foto’s zodat de imkers in Nederland zien wat hier door unieke samenwerking verrezen is.
De plannen voor de toekomst liggen al klaar: delen van
het terrein zullen door een ander maaibeleid nog meer
bijdragen aan de biodiversiteit. In de omgeving van de
bijenstal worden grote stroken ingezaaid met een
duurzaam bloemenmengsel. Dit bestaat uit een mengsel
met inheemse plantensoorten die meerjarig zijn en dus
met goed beheer jarenlang voedsel en schuilplaatsen
bieden aan insecten en dus ook wilde bijen en honingbijen.
We houden jullie van deze acties in de komende BijPraten
weer op de hoogte.

Klik voor de website van nbvamstelland.nl

BijPraten 22 : 26

In het bijenwerk is
er een klus die ik het
liefst zou overslaan:

ONTZEGELEN

1

2

Ik had dit jaar 16 honingkamers DadantBlatt te slingeren en dus te ontzegelen.
Normaal doe ik dat met een gewone
ontzegelvork waarmee je de wasdekseltjes,
vanaf onder naar boven wippend, met de
vork afsteekt. Dat lukt wel, maar naar een
paar bakken krijg je toch een lamme hand
en arm.
Bij het Honingmagazijn zag ik een nieuw
type ontzegelvork. Die kan nooit slechter
zijn dan wat ik nu heb, dacht ik.

Verkrijgbaar bij het
Honingmagazijn € 19,95

De vork trek je van boven naar beneden.
Het platte stuk glijdt over de waszegeltjes en de tanden snijden moeiteloos de
dekseltjes ervan af (1). Het enige wat een
beetje onhandig is zijn de afgesneden
zegeltjes. Die verzamelen zich op de vork
en vallen op een gegeven moment op de
honingraat. Dan wordt het geklooi om ze
ervan af te halen. De oplossing bleek een
honingschrapertje (2). Als ik die er achterhield bleven de zegeltjes
mooi op een
hoopje plakken.
Wat een uitkomst:
het ontzegelen
ging 2 x zo snel!
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Wetenschap: Ecologie

Henk Hakvoort
las dit artikel in de
NRC van 19-1-2019

Veelgebruikt insectengif
maakt ook vogels slap

Lager
vetpercentage

Trekvogels die zijn blootgesteld aan giftige neonicotinoïden
verliezen gewicht en beginnen later aan hun trek.

“Destijds dacht ik: die daling in het aantal insecteneters
komt doordat het voedselaanbod slinkt”, zegt Theunis
Piersma, hoogleraar trekvogelbiologie aan de Rijksuniver
siteit Groningen. “Maar het artikel van Eng laat nu zien
dat neonicotinoïden ook aantoonbaar schade kunnen
veroorzaken bij directe consumptie. Dat is schrikbarend.
Fabrikanten hebben altijd beweerd dat vogels en andere
gewervelden géén last zouden hebben van het zenuwgif.”

Veelgebruikte insecticiden die het centrale zenuwstelsel van
insecten lamleggen, hebben ook negatieve gevolgen voor trekvogels.
Die kunnen gewicht verliezen waardoor ze later beginnen met de
vogeltrek. Op termijn zou dat de voortplanting en zelfs het voortbestaan van deze vogels kunnen bedreigen, schrijven de Canadese
biologen Margaret Eng en haar collega’s deze week in het wetenschappelijke tijdschrift Science .
Het team stelde zangvogels bloot aan neonicotinoïden. Deze ‘neonics’
verschenen in de jaren negentig voor het eerst op de markt en liggen
al jaren onder vuur vanwege hun impact op het milieu. Ze blokkeren
de overdracht van zenuwimpulsen bij insecten, die daardoor verlamd
raken en sterven. Ze zijn bedoeld om plaaginsecten te bestrijden,
maar treffen ook nuttige insecten, zoals honingbijen.
In Nederland worden neonics onder andere gebruikt in de akkerbouw, de fruitteelt en de bollenteelt. Het middel imidacloprid is
verboden in de EU (net als twee soortgelijke middelen), maar op het
verbod is een ontheffing aan te vragen. Twee andere neonics zijn nog
wél toegestaan in de EU. In de Verenigde Staten en in Canada mag
imidacloprid nog gewoon worden gebruikt.
Aanvankelijk dachten biologen dat alleen insecten die bladmateriaal
of sappen van met neonics behandelde planten eten eraan doodgaan.
Maar inmiddels blijkt de impact groter: zo werd door recent onderzoek
duidelijk dat neonics in bladluizenpoep dodelijk zijn voor sluipwespen
en zweefvliegen. Dat neonicotinoïden ook op vogels een schadelijke
invloed kunnen hebben, bleek voor het eerst in 2014 in een Natureartikel van biologen van de Radboud Universiteit. Daarin stond dat
hoge concentraties neonics samengaan met een achteruitgang van
insectenetende vogels.

Ook promovendus Nick Hofland van de Radboud
Universiteit, die onderzoek doet naar de langetermijninvloed van pesticiden op insectenetende vogels, noemt
het Canadese artikel zorgwekkend. “De biologen tonen
duidelijk aan dat neonicotinoïden kunnen zorgen voor
een lager vetpercentage en voor een vertraagd vertrek:
twee grote nadelen voor migrerende vogels.”
Piersma: “Uit een eerdere studie van Eng en collega’s, in
2017, bleek al dat trekvogels in gevangenschap gedesoriënteerd raken na consumptie van neonicotinoïden. Ze zijn
nu een stap verder gegaan door de vogels ook in het veld
te onderzoeken. Daar vertonen ze níét die desoriëntatie,
omdat ze eerst de tijd nemen om te herstellen – een
vogel die zich ziek voelt gaat niet vliegen als-ie niet hoeft.
Maar die extra lange pauzes hebben een negatieve
invloed op hun overlevingskans.” Zo is de kans groter dat
ze tussentijds ten prooi vallen aan een roofdier, of dat
het weer verslechtert tijdens hun stop-over, schrijven de
Canadese biologen. Bovendien krijgen vogels die met
vertraging aankomen op hun broedplek vaak minder
goede territoria, en brengen ze minder jongen groot
dan vroeg arriverende vogels.

Gemma Venhuizen
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Agenda winterprogramma
2019/2020
12 november

Jos, Eric en Sokol vertellen over bevorderen
bijvriendelijkheid en biodiversiteit bij verschillende
bedrijven.

10 december

Verslag VSH werkgroep

21 december

Verplichte oxaalbehandeling op het Bijenpark
2020

7 januari

Nieuwjaarsbijeenkomst
Herman Groen en Pierre de Koning over hun reizen op
zoek naar koninklijk DNA.

25 februari 2020

Jasmijn Bleijerfeld : Imkeren in Tanzania

10 maart

Algemene Ledenvergadering.

Bijenpark: Langs de Akker 1, 1186 DA Amstelveen
Check de website de lezingen kunnen veranderen
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