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Van de
redactie
COR VONK NOORDEGRAAF

gt uit !
Hans vlie

Na het speciale aan het VSH project gewijde
nr 150 van BijPraten, dat u op papier is toegezonden, nu weer een BijPraten in de gangbare,
digitale vorm. Ook hierin uiteraard weer informatie over het VSH project, maar daarnaast ook
artikelen waarvoor in het speciale nr de ruimte
ontbrak. Graag roepen wij u op om ervaringen
die u opdoet bij het imkeren op te schrijven en
ons toe te sturen. Voor beginnende imkers kan
deze informatie heel leerzaam zijn.
Wij hopen dat u met dit nr van BijPraten weer
uw voordeel kan doen. Er is tegenwoordig een
schat aan informatie beschikbaar, zowel op papier
als digitaal. Alleen waar vind je als beginnend
imker zo gauw de informatie die je nodig hebt
als je met een probleem wordt geconfronteerd.
Je staat bij een geopende kast met een volk dat
zich niet volgens ‘het boekje’ gedraagt. Wat
moet je op dat moment doen? Kortom, juist op
het moment dat je het nodig hebt, ontbreekt
het je aan info. Het beste is vaak om de kast te
sluiten en je eerst te oriënteren over mogelijke
oplossingen. BijPraten kan daarbij een informatiebron zijn.
Vertrek
Als redactie hebben we de taak ervoor te zorgen
dat de ingeleverde en gevraagde kopij op een
duidelijke en aantrekkelijke wijze onder de leden
wordt verspreid. Binnen de redactie hebben we
de taken enigszins verdeeld, gebruik makend van
elkaars expertise. Degene die al heel lang meedraait en dus veel ervaring heeft in dit circus, is
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Hans de Graaff. Vanwege rugklachten zag Hans
zich enkele jaren geleden genoodzaakt te stoppen
met imkeren. Dit was een moeilijke beslissing
voor hem. Maar onder meer door het redactiewerk bleef hij nog nauw bij de imkerij betrokken.
Toch heeft Hans nu besloten om te bedanken als
lid van de redactie daar hij de afstand te groot
vindt worden. Als redactie hebben we begrip
voor zijn argumenten, maar vinden het jammer
dat hij ons verlaat. Hans zelf, noch wij weten
precies wanneer hij in de redactie kwam. In ieder
geval maakt hij daar sinds 2004 deel van uit. In
dat jaar vormde hij met Herman Groen, Judith
van der Meer en mw. M. Reedt Dortland de
redactie. In de achterliggende jaren controleerde
Hans de ontvangen kopij op taal en schrijf fouten.
Hij heeft verscheidene redactionele en andere
artikelen geschreven voor ons verenigingsblad.
Hij bracht op de redactie tafel artikelen die over
bijen gingen uit andere bladen. Kortom Hans
heeft veel betekend voor de vulling en het
voortbestaan van ons blad. We zijn door zijn
bijdragen steeds bij gepraat. Hans hartelijk bedankt voor het vele dat je hebt bijgedragen.
Oproep
We willen graag de vacature die door zijn vertrek
is ontstaan opvullen met iemand die interesse in
redactionele zaken heeft. De redactieleden kennen veel leden te oppervlakkig om te weten of
er zijn die er iets voor voelen. Niemand zit om
werk verlegen, maar het is geen taak die veel tijd
vraagt. Je zit wel aan het begin van de informatiestroom. Schroom dus niet om je belangstelling
aan de redactie kenbaar te maken x

VAN HET BESTUUR

Digitale
platforms
voor de
vereniging
SIMONE VAN DE GRAAF

Nieuwe digitale manieren om in
contact te komen/blijven met
collega-imkers uit de buurt
We geven graag gehoor aan de wens
om het netwerken op andere manieren te bevorderen of te vergemakkelijken. We denken dat het een prachtige toevoeging kan bieden om leuke
en nuttige informatie met elkaar te
delen en om bepaalde imkeronderwerpen onderling te bespreken als je elkaar niet tegenkomt op het Bijenpark.
Al zijn deze groepen niet bedoeld als
advertentieplatform, het is mogelijk om
een kleine advertentie te plaatsen als je
bijvoorbeeld een volk of materialen over
hebt of op zoek bent naar een Koningin.
FaceBook
Er is een besloten/prive FaceBook
groep opgezet voor de Imkervereniging Amstelland voor de mensen in onze
vereniging die zich daarvoor aanmelden.
Om lid te worden heeft u een FaceBook account
nodig en u kunt toegang aanvragen tot deze
groep via deze FaceBook pagina https://www.
facebook.com/groups/imkerverenigingamstelland/
Om er gebruik van te maken heeft u internet
verbinding/Wifi nodig. Rink Alberda is momenteel nog de enige beheerder (dank voor het opzetten!) en het bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen toegang wordt verleend.
Een van de kenmerken van een FaceBook pagina
is, is dat het als platform voor de computer is
3 : 26

ontwikkeld vergelijkbaar met een website. De
informatie met reacties kunnen in rubrieken
geplaatst kan worden, wat het terugzoeken
bevordert. Je kunt meerdere gelijkgestemden/
bekenden bereiken op een relatief makkelijke
manier en er is weinig limiet m.b.t. lengte van
berichten. Meer en meer mensen zullen
FaceBook intussen ook als applicatie vanaf hun
smartphone gebruiken.

VAN HET BESTUUR

WhatsApp
We zetten een besloten
WhatsApp groep voor de mensen
in onze vereniging die zich daarvoor aanmelden.
Om lid te worden heeft u een mobiel telefoonnummer nodig en u kunt toegang aanvragen tot
deze groep via de secretaris (nbv.amstelland@
gmail.com) of via een sms bericht naar
06 33 924 227 o.v.v. uw telefoonnummer en naam.
Ook al is de identificatie via uw telefoonnummer,
om er gebruik van te maken heeft u internet
verbinding/Wifi nodig. Deze WhatsApp groep
zal beheerd gaan worden door Hans Lussing en
het bestuur zorgt ervoor dat de juiste mensen
toegang wordt verleend.
Een van de kenmerken van een WhatsApp groep
is, is dat het ontwikkeld is als een applicatie voor
smartphone voor korte berichten en het delen

van foto’s of filmpjes die met de smartphone
zijn gemaakt. Omdat veel gebruiker van een
smartphone tegenwoordig internet in hun
abonnement hebben kan het zelfs op de bijenstand bij de hand zijn en is een vraag bijvoorbeeld snel gesteld. Teksten zijn opeenvolgend en
meestal bondig. Sommigen gebruiken
WhatsApp ook vanaf hun computer of tablet
waarbij de applicatie op het telefoonnummer is
ingesteld. Je kunt meerdere gelijkgestemden/
bekenden bereiken op een relatief makkelijke en
snelle manier voor een vraag of reactie en foto’s
met je telefoon gemaakt kun je makkelijk delen.
Je aanmelden bij deze groepen is geen verplichting;
al het nieuws, de mededelingen en evenementen
vanuit het bestuur en commissies zal via de al
bestaande wegen ook worden verspreid (email,
BijPraten, telefoon en website).
Deze groepen zijn opgericht op verzoek van een
aantal van jullie, om via online sociale media
ook contact met elkaar te kunnen onderhouden
en/of prangende vragen te stellen op het moment dat ze zich voordoen. Het is nadrukkelijk
niet bedoeld als platform van het bestuur, maar
we zullen het gebruiken om te verwijzen naar
verzonden berichten om de kans te vergroten
dat ze u op tijd bereikt.
Iedereen die lid is van een groep kan iets plaatsen
of reageren, iedereen kan elkaars naam zien (en
i.h.g.v. de WhatsAppgroep ook het telefoonnummer) x
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INGRID VAN DANTZIG

Met zo’n 20 man hebben we op 26 juli een
fantastische bomenexcursie gehad op de Nieuwe
Ooster in Amsterdam. Dit vond plaats onder
leiding van de ervaren gidsen op dit park Jorrit
de Regt, die lid is van onze vereniging, en zijn
partner Edwin.
Ik wilde al een tijd meedoen en dacht waarom
vraag ik onze vereniging niet of er mensen meewillen?! En er kwamen volop aanmeldingen, maar
vanwege de Corona maatregelen mochten er
maar max 12 in een groep. Gelukkig was Edwin
ook bereid een groep onder zijn hoede te nemen.

Bomenexcursie in park/begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’
Wat een prachtig park is dit en onder leiding van
de 2 gidsen heeft iedereen erg genoten van de
enorme diversiteit aan bomen en planten en de
leuke en interessante verhalen en uitleg daarover.
En wat wisten jullie veel te vertellen Jorrit en Edwin!
Sinds ik aan het imkeren ben, kijk ik met heel
andere ogen naar de natuur. Veel intenser dan
daarvoor en de bezielende uitleg over bloemen en
planten is dan zo leuk! (nu begreep ik ook eindelijk waarom mijn rode beuk waarschijnlijk geen
bevruchte beukennootjes geeft).
We hebben zoveel leuke reacties gekregen, dat we
wellicht de excursie nogmaals moeten organiseren
in een ander jaargetijde, dan ziet het park er immers
weer heel anders uit!
Als je dus nog interesse hebt in een excursie, laat
het me even weten. Bij voldoende interesse kan ik
eventueel nog een datum plannen.
Dank Jorrit en Edwin!
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Een kort verslag
van de bedrijfsmethode van
Peter Linnartz
COR VONK NOORDEGRAAF

In een afgeladen zaal van De Kerckhaen in
West Beemster hield Peter Linnartz vrijdagavond 14 februari 2020 zijn lezing over de
door hem gebruikte methode van imkeren.
Deze door de afdeling Beemster georganiseerde avond werd door veel imkers uit geheel Noord Holland bijgewoond. Peter heeft
ongeveer 100 volken van het ras Buckfast.
In het voorjaar plaatst hij enkele volken bij
fruittelers voor bestuiving van appels en peren. Maar het gaat hem vooral om de honingproductie, die vormt ongeveer de helft van
zijn inkomen. In zijn lezing zette hij duidelijk
zijn bedrijfsmethode van imkeren uiteen en
legde hij uit waarom hij tot deze succesvolle
werkwijze gekomen is.
Zijn werkwijze
In dit artikel wil ik proberen een gedeelte van
zijn werkmethode na te vertellen. De productievolken waar hij mee werkt hebben grotendeels
een F¹ Buckfast moer. Hij kweekt deze zelf op uit
larfjes van volken met een Pº moer die hij koopt
van de Markengroep. Hij is een groot voorstander van raatvernieuwing, waardoor de bouwdrift
bevorderd wordt en de kans op ziekten vermindert. 90% van de raten wordt jaarlijks vervangen. Peter wijst erop om ervoor te zorgen dat je
voor je een kast opent, alle spullen die je denkt
nodig te hebben klaar zet. Zelf opent hij zo min
mogelijk een kast. Het geeft altijd verstoring.
Zijn volken zijn afgedekt met vrij dik PVC folie.
Hierdoor kun je bij het oplichten van het deksel
zien hoe het volk zich gedraagt. Ook door de
vliegplank te observeren en op de gedragingen
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van het volk te letten, krijg je veel informatie.
Hij gebruikt weinig rook van goede tabak. Liefst
helemaal niet of een lichte waternevel.
Bedrijfsmethode
Om het imkeren tot een succes te maken zijn
enkele factoren van groot belang. Kennis van je
drachtgebied. Wanneer kun je veel dracht verwachten en wat doe je als er weinig of geen
dracht is? Een belangrijke factor is het weer,
maar daar kun je zelf niets aan veranderen. Met
welk ras werk je (graag een sterke raatzit) en
welk type kas gebruik je? En een heel belangrijke
factor is je bedrijfsmethode. Beter een slechte
methode dan helemaal geen methode. De methode van Linnartz is gericht op: weinig ingrijpen, vitale en gezonde bijenvolken, veel nieuwe
raten (raatbouw) en toch een hoge honing opbrengst. De meeste volken overwinteren bij hem
op één broedkamer. Als het volk eraan toe is
wordt in het voorjaar een tweede broedkamer
geplaatst en het aantal honingkamers is afhankelijk van de dracht. De volken beschikken dus
over 20 ramen (in zijn geval 22 ramen, hij heeft 11
ramen per spaarkast). Als zijn volken eraan toe
zijn, gaat hij splitsen. Door ervaring en goede
observatie kan Peter bepalen wanneer dat moment er is. Dan maakt hij geen veger maar een
vlieger en broedafleggers. Eigenlijk klopt de
naam vlieger niet met de theorie. Hij noemt het
eigenlijk een kunstzwerm.
Vlieger
Allereerst zoekt hij de moer op en sluit die op in
een kooitje. Vervolgens worden alle ramen uit de

onderste BK genomen en 1 raam voer en een
raam met stuifmeel aan de zijkanten ingehangen. De overige plaatsen worden gevuld met
ramen kunstraat en in het midden wordt een
bouwraam voor darren gehangen. Vervolgens
worden de bijen van de helft van de broedramen
afgeschud in deze kast die op de oude plaats
blijft staan. De moer wordt er vervolgens bij
gedaan, een moerrooster op gelegd met daarop
een HK. De daarna gesloten kast bevat dus geen
broed. Tussen 2 en 6 dagen ieder raam eruit nemen en de bijen aan beide zijden met de voorgeschreven oplossing oxaalzuur licht benevelen.
Broedaflegger
Van de ramen en bijen die over zijn uit het
oorspronkelijke volk, worden broedafleggers
gemaakt. Hoeveel en hoe groot je ze maakt is
afhankelijk van de grootte van het volk. De
broedaflegger wordt gevuld met ramen met
opzittende bijen uit het oorspronkelijke volk en
de ramen waarvan de bijen afgeschud zijn in de
vlieger. Deze ramen worden om en om gehangen, dus een raam met bijen en dan een afgeschud raam. Zorg ervoor dat iedere broedaflegger over voldoende voer, ook stuifmeel, beschikt
en dat er eitjes aanwezig zijn. De bijen in deze
moerloze afleggers moeten redcellen vormen.
De klaar gemaakte broedafleggers worden gesloten en moeten minimaal 6 km vanaf de oorspronkelijke standplaats worden neergezet, anders vliegen de vliegbijen terug. Dit betekent dat
je die mogelijkheid moet hebben. Mogelijk kun
je een deal maken met een imker op die afstand.
Na 12 of 13 dagen controleren op uitgelopen

Peter Linnartz
is op zoek naar
de koningin.

doppen en de andere breken. Als er broedkamer
ramen met veel honing in de aflegger zitten dan
kun je die er nu uithalen en door kunstraat vervangen. Na 25 dagen is al het aanwezige broed
uitgelopen en gaat de nieuwe moer aan de leg,
dus dan de afleggers behandelen met oxaalzuur
voordat er nieuw gesloten broed is. Zorg er wel
voor dat er geen HK’s op het volk staan als u
oxaalzuur toepast en plaatst deze pas na 2 dagen
terug om geen oxaalzuur in de honing te krijgen.
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Gebruik dus een bijen uitlaat om vooraf de
bijen uit de HK te verwijderen.
Verder voert Peter nog een winterbehandeling
uit met druppelen van oxaalzuur en verwijdert
hij darrenraat. Op deze wijze blijft hij de
Varroamijt goed de baas x

JOS EN COCKY VALENTIN

Kalkbroed
Vorig voorjaar ontwikkelden onze twee bijenvolken zich
prima. De bijen waren actief en er was volop broed aanwezig. Standaard controleren we ongeveer elke week de
varroalade. We maken een foto en tellen mijten als we
die vinden. We maken de lade schoon en met een nieuw
wit papiervel gaat de lade weer onder de kast.

Kalkbroed op de varroalade

Kalkbroedmummies op het rooster

Verdachte verschijnselen
In april 2019 vonden we bij één volk hier en daar een wittiggrijs blokje op de varroalade. Eerst viel dat niet erg op tussen
de brokjes stuifmeel, maar na een paar weken nam het aantal toe. Navraag bij Jan Westerhof leerde dat we te maken
hadden met een kalkbroed infectie.
In de praktijk is bijna 40% van alle volken besmet met de
schimmel Ascosphaera apis, de veroorzaker van kalkbroed,
maar is de infectie zo gering dat het volk er geen last van
heeft en er niets op de lade is te zien. Juist in het voorjaar als
de bijen bij gunstig weer (te) veel broed aanzetten, kan het
gebeuren dat zodra het weer omslaat, de bijen niet al het
broed op temperatuur kunnen houden. Dan kan de schimmel
toeslaan en raken larven geïnfecteerd.
De schimmel groeit in de darm van de larve en zal uiteindelijk door het achterlijf naar buiten treden. Meestal blijft
de kop van de larve redelijk intact. De larve sterft en wordt
een witte mummie. Zodra sporen ontstaan, verandert de
kleur van wit naar grijs tot zwart. De dode larven worden
soms al geruimd voor het pop stadium. Daarvan is bijna
niets op de lade te vinden. Larven die sterven nadat de cel
is gesloten, worden toch gedetecteerd door de werksters
die de cel openen en de mummie ruimen. Deze mummies
vinden we wel op de lade. Meestal herstelt het volk zichzelf
van een lichte besmetting.
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Kenmerkende untvormige kop van de dode
kalkbroedlarven

Verder verloop
Terug naar ons volk: de ontwikkeling van het volk bleef
goed. Het volk groeide en haalde stuifmeel en nectar. Maar
het aantal mummies op de lade bleef langzaam toenemen.
We hebben extra hygiënisch gewerkt om het risico van besmetting voor het andere volk (50cm afstand) te verkleinen.
Uiteindelijk werd duidelijk dat het volk de besmetting er
niet onder kreeg.
Van Gerbert kregen we een nieuwe koningin om mogelijke erfelijke gevoeligheid kwijt te raken. Hoopvol lieten we
het volk met voldoende voer de winter in gaan (wel met
nog steeds mummies op de lade). Dit voorjaar (2020) kwam
het als niet al te groot volk wel goed de winter uit en startte
weer met groeien.
Snel bleek dat de koningin in een enorm tempo alle open
gevallen gaten weer vulde met nieuw broed, maar dat de
werksters in een bijna even hoog tempo de mummies
ruimden.
We hebben toen alle delen van de kast vervangen door
extra schoongemaakte delen en zoveel mogelijk de raten
door nieuwe vervangen. Ook voer vanuit het andere volk
erin gehangen om zoveel mogelijk de infectie terug te dringen. Het bracht geen verbetering…
Langzaam werd duidelijk dat dit volk geen toekomst
meer had. Ondanks alle pogingen om het te redden moesten we tot het moeilijke besluit komen, het volk te ruimen.

Uiterlijk van hagelschotbroed

Met een zwavelstokje het volk doden, vonden we erg
gruwelijk. Daarom besloten we alle bijen af te slaan in een
grote plastic zak en ze snel in te vriezen. Wat een nare
ervaring!
We hebben alle materialen intensief schoongemaakt en
konden gelukkig na een paar weken een zwerm van ons
andere volk scheppen en weer als tweede volk uit laten
groeien x
Schimmeldraden zijn zichtbaar
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Typische vorm van geinfecteerde pop

JORRIT DE REGT

Enkele
laatbloeiende
drachtplanten
Nu het najaar nadert en imkers hun bijen
weer aan het inwinteren zijn, profiteren
laatbloeiers nog volop van de bijen die
nog steeds van bloem naar bloem vliegen.
Juist deze najaarsbloeiers zijn belangrijke
nectar- en stuifmeelleveranciers voor onze
bijen. Kijk maar eens goed om je heen, er
is het hele jaar wel iets te vinden wat in
bloei staat.

Terwijl het grootste deel van de natuur zich nu
aan het klaarmaken is voor de winterrust, zijn er
ook nog planten te zien die nog even een eindsprintje trekken voordat het echt koud en guur
wordt. In het najaar is er schaarste aan stuifmeel
en nectar en door dan te bloeien heb je als plant
een grotere kans om bestoven te worden door
een hongerig insect.
Soms doen ze een tweede ronde en bloeien
ze nog een keertje na. Ook dat is strategie: twee
kansen in een seizoen om zaden te maken en te
verspreiden, dus een grotere kans als soort om
te overleven.
Mij is gevraagd om een paar drachtplanten te
beschrijven die je als imker aan kunt planten om
je bijen mee te plezieren. Ik benoem een drietal
die op dit moment bloeit.

Japanse anemoon

– Anemone hupehensis

Een vaste plant, oorspronkelijk uit China en
Japan en al sinds 1900 geïntroduceerd in Europa.
Sindsdien zijn er vele kweekvormen verschenen.
Een zeer dankbare bloeiende plant die het
uitstekend doet in zowel volle zon als in de schaduw. De plant is in verschillende kweekvormen
verkrijgbaar bij het tuincentrum. Ze zijn ook
erg gemakkelijk te vermeerderen door de kluit
met een schep in tweeën te splitsen. Als je gaat
splitsen, doe je dit na de bloei ergens in het late
najaar.
De planten worden 30 centimeter tot ruim
en meter hoog, afhankelijk van de cultivar dus.
Bloemen hebben witte of roze bloemblaadjes en
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een oranjegeel hart. Die oranjegele kleur kom ik
nu veel tegen in de stuifmeelkamertjes van mijn
bijenkasten, dus ik denk dat de bijen dit wel een
goede eiwitbron vinden. De plant kun je in een
pot of bak planten, in een kleine tuin als groepje
of in een grotere tuin voor verwildering.

Zevenzonenboom
– Heptacodium miconioides

Ook een bijzonderheid uit de Oriënt. De bijzondere naam van deze struik heeft niets te maken
met het kinderliedje ‘Abraham had zeven zonen’.
Of toch wel? Het refrein van dit liedje is:
Vader Abraham had zeven zonen
Zeven zonen had Vader Abraham
En ze zongen maar en ze dronken maar
En ze hadden zo’n plezier
Dit geldt zeker voor de vele bijen, hommels en
vlinders die deze struik in de nazomer aantrekt
met zijn verleidelijke nectar in de vele witte
bloemschermpjes. Insecten kruipen in extase
over de bloempjes om zich vol te slurpen met
nectar.

De kleine bloemschermpjes bestaan altijd uit
een zevental bloempjes, de zeven zonen van
Abraham. Eén knopje in het midden en een zestal witte bloempjes daaromheen. De struik zelf
ziet er met zijn geschilferde bast en hangende
krulblaadjes een beetje als een ouwe vent uit,
maar het is wel een heel charmant opaatje:
absoluut een opvallende blikvanger in de tuin.
Na bestuiving verwelken de witte bloemblaadjes
en verkleuren de onderliggende kelkblaadjes
rozerood, zodat de struik er ook na de bloei
mooi uitziet. De soort is begin 1900 ontdekt,
maar al gauw in de vergetelheid geraakt. Pas
sinds de jaren ’80 van de twintigste eeuw is de
struik weer herontdekt en is hij nu gemakkelijker
verkrijgbaar. Je ziet ze echter niet vaak in tuinen
aangeplant. Dus als je je wilt onderscheiden van
de buren, dan raad ik je deze struik aan om aan
te planten. De struik kan tot 6 meter hoog
worden, maar is ook goed te snoeien om hem
in een kleinere tuin te houden.

Bijenboom

– Tetradium daniellii
Nóg een Chinees. En absoluut ongeschikt voor
een kleine stadstuin. Als je wat meer ruimte
hebt, dan is dit wel een aanrader voor de bijenliefhebber. Een flinke boom die tot wel vijftien
meter hoog en breed kan worden en die het
best tot zijn recht komt als solitaire boom met
veel ruimte om zich heen. Bloeit in de late zomer
met vele witte bloemschermen en trekt hiermee
heel veel insecten aan. Bij gunstig weer is het in
de namiddag een drukte van jewelste en hoor je
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de insecten onder de
boom gonzen van geluk.
Na bestuiving verkleuren de
bloemschermpjes wijnrood en vormen zij kleine
vruchtjes met zwarte zaden. De boom is uit zaad
gemakkelijk te vermeerderen: potje met potgrond,
zaadje erin en afwachten maar. Binnen tien jaar
heb je een boom waar je zelf in kan klimmen om
van je bijen te genieten die elke bloem bestuiven
tot het laatste bloempje in het uiterste topje aan
toe. Deze boom komt men soms nog tegen onder
de verouderde naam Euodia (opm. red.).
En ze zongen maar en ze dronken maar
En ze hadden zo’n plezier
Proost! x
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Deze kraan moet
het werk doen, nu
nog in rust.

De kraan staat
helemaal uit
met een grote
giek boven het
park.
Hij is neergelaten
in de top van de
boom en maakt de
kettingen vast om de
top te kunnen
wegtakelen. Daarna
zaagt hij de top los.

Hier hangt
hij in de kraan
op weg naar
de 1e top.

Dit is de man die de
bomen moet omzagen.
Hij hangt alles om,
inclusief de motorzaag.
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De top wordt
weggetakeld.

De top wordt in gevoerd in de hakselaar.
Die maakt er kleine
snippers van.
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De top is al
verwijderd. Nu het
onderste gedeelte.
Een stam van
4 meter.

De twee stukken
worden in de grote
bak gedeponeerd.
Deze worden nog
ergens voor 		
gebruikt. Misschien
voor fineer.

Zo zag de stam er
uit. Een groot gat
waar een puts
water uitkwam
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En daar stonden
de bomen!!!!

Een
mijlpaal
bereikt

ROY BIELERT

Tijdens het weekeinde van 12/13 september
2020 heeft de VSH projectgroep een belangrijke mijlpaal bereikt voor de Bijenvereniging
Amstelland. Op zaterdag 12 september hadden wij de Bijenvereniging Bussum op bezoek.
Het artikel in het NBV blad ‘Bijennieuws’ over
onze vorderingen op het gebied van Varroa
resistentie heeft hun interesse gewekt. Men
kwam voor meer informatie met betrekking
tot de theorie achter het project, de resultaten en de opgedane ervaringen.
PRESENTATIE

De Bussummer imkers werden namens het bestuur welkom geheten door Eric van der Meer,
een van de initiatiefnemers en oud-voorzitter
van onze vereniging Klaas van der Lee.
De theorie achter het VSH project werd toegelicht door Gerbert Kos. De resultaten van het
project tot nu toe werden gepresenteerd door
Jan Westerhof. Hierna vertelde ik mijn ervaringen met het project, de communicatie naar de
leden van de vereniging en leidde hen rond op
het Bijenpark.
Onze presentatie sloeg aan, de bezoekers gingen weg met een grote hoeveelheid informatie
en voornemens.
RESULTAAT VAN DIT SEIZOEN
Klaas van der Lee heet de
Bijenvereniging Bussem welkom

Op 13 september vond de distributie plaats van
de VSH moeren 2020. Zeven moeren bleven achter
bij Gert Admiraal, beheerder van de stal in Diemen,
voor het inrichten van een bevruchtingsstation
voor de teelt volgend jaar. Een aantal moeren
werd geplaatst in een belangrijk deel van de vol16 : 26

De moer met vsh eigenschappen wordt uit haar volk gepakt
en in een invoerkooitje geplaatst. Daags daarvoor hebben
deelnemers de koninging van een goed volk in een gelijkend
invoerkooitje gestopt en in de kast teruggehangen. De kluisjes
worden gewisseld en de bijen uit het volk bevrijden hun nieuwe
koninging door de suikerdeegstop uit het kluisje te eten. Een
dergelijke moerwissel in september loopt vrijwel altijd goed af.

ken op het Bijenpark Amstelland. Ook gingen er
naar leden van de vereniging buiten het park voor
het opbouwen van Varroa resistentie in de omgeving. Een aantal geselecteerde moeren werd
gereserveerd voor het leggen van een basis voor
de kweek van volgend jaar.
RESULTAAT IN 2019

Voordat we zover waren, is er veel werk verzet
door de project leden. Begin van dit jaar kwam
de werkgroep bijeen onder leiding van Gerbert
Kos voor een samenvatting van de resultaten
van het vorige jaar en de planning van de koninginnen teelt voor dit jaar. De bereikte resultaten
werden door Jan Westerhof gepresenteerd.
Opvallend in zijn presentatie was dat er een
belangrijk verlies aan jonge bijenvolkjes optrad
door roverij. We hadden veel last van wespen,
die onder andere aangetrokken werden door

oude raten in open dozen en gescheurde plastic
zakken achter de VSH opstelling van de bevruchtings kastjes. Ook het plaatsen van wespen vallen
had wat eerder plaats kunnen vinden.
De eigenaars van oude raten is om medewerking verzocht om meer aandacht te besteden
aan de verpakking van oude raten en de was
commissie heeft de frequentie van de was
verwerking verhoogd. Dit om de werkplek zo
schoon mogelijk te houden om het aantrekken
van wespen te voorkomen.
PROGRAMMA VOOR 2020

In dit nieuwe kweek jaar namen wij ons voor,
meer moeren te kweken om de verliezen tijdens
de teelt op te vangen. Ook wilden wij dit jaar de
leden van de vereniging meer betrekken bij het
proces van moeren kweken. Door Gerbert werd
een zeer ambitieuze teelt kalender gepresenteerd, die door Erik van Rosmalen, onze moeren
teelt expert, werd bekeken op haalbaarheid en
uitvoering.
Om een flink aantal moeren te kweken werd
besloten vier pleegvolken samen te stellen uit
door leden geleverde broedramen met extra afgeslagen bijen. Twee pleegvolken werden bestemd
voor kweek van moeren voor het bijenpark en
twee pleegvolken werden gebruikt voor de
kweek van moeren voor leden van de vereniging
met standplaatsen buiten het park. De stalhouders op het park is gevraagd een extra darren
raam te plaatsen naast het broed. De darren raam
is geleverd door de VSH projectgroep.
De stalhouders is gevraagd twee broed ramen
per stal te leveren voor de opbouw van verzamel
17 : 26

De pleegvolkjes met de
onbevruchte moeren worden
een aantal dagen donker
weggezet

broedafleggers, de pleegvolken. Voor de pleegvolken voor buiten het park is de leden verzocht
twee ramen broed met extra afgeslagen bijen
te leveren in 6-raams kasten. De aangeleverde
kasten zouden zij te zijner tijd terugkrijgen met
de geleverde ramen, voorzien van een door de
VSH groep gekweekte moer. Gerbert droeg er
zorg voor dat er voldoende variatie zat in de
aangeleverde larfjes.
Vijftig Kielerkastjes en dertig Miniplus kastjes
stonden klaar voor gebruik. De Miniplus kastjes
werden gebruikt voor geïnsemineerde moeren.
UITVOERING

Na al deze voorbereiding vond de uitvoering
plaats. Via secretaris Eric van der Meer zijn de
stalhouders en leden van de vereniging via e-mail
geïnformeerd over een uit te voeren activiteité.
De e-mails zijn herhaald uitgestuurd omdat één

keer versturen onvoldoende response gaf. Voor
de werkgroep was de uitblijvende response
teleurstellend. Het plaatsen van darrenraat
heeft zes reacties opgeleverd, vier cursusvolken
en twee volken van stalhouders. Het verzoek
om broedramen te leveren voor de verzamel
broedafleggers leverde op het park zes ramen op
en twaalf broedramen van buiten het park. Dit
leverde te weinig bijen op voor de pleegvolken.
Om de voortgang van het traject niet te stagneren werd besloten twee bijenvolken te kopen
voor opbouw van de afleggers.
Door de gebrekkige response op het plaatsen
van darren ramen, was de tijdige beschikbaarheid van rijpe darren onvoldoende. Daarom
werd besloten de Kielers te plaatsen in Diemen
voor het aanparen.
Doordat de basiscursus door de corona niet
heeft plaatsgevonden was Hans Lussing bereid
vier volken te leveren uit de cursus stal, volken
die vorig jaar waren voorzien van VSH moeren en
waarin extra darren ramen zijn ingebracht. Gert
Admiraal, docent basiscursus, was bereid ruimte
in zijn stal in Diemen te maken voor de vier
cursus volken en nog enkele extra kasten van
Gerbert. Roel Meijer verzorgde het transport
van de volken.
En presto! we hadden een prachtig geïsoleerde
bevruchtingsstation.
Eindresultaat, een ruime oogst aan VSH moeren
en een bevruchtingsstation voor volgend jaar
voorzien van zeven volken met VSH moeren!
Amstelveen 16 september 2020x
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JOS VALENTIN

Wat valt
er te zien
aan
Pollen?

Pollen vormen een essentieel onderdeel van
het voedsel van de bijenlarven. Zonder pollen
geen eiwit en dus geen ontwikkeling. Onze
bijen leggen daarom een stuifmeelvoorraad
in hun raten aan, om altijd in staat te zijn om
hun larven van het juiste voer te voorzien.
Ze verzamelen stuifmeel tijdens hun bezoek aan
de bloemen, maken er klontjes van die ze aan
hun achterpoten meenemen naar het volk.
Op de vliegplank zie je bijen binnenkomen met
hun stuifmeel. Afhankelijk van wat er bloeit
heeft het stuifmeel een andere kleur. In de kast
wordt het in de raten opgeslagen voor later gebruik om de larven te voeren.

Wat gaan we doen?
Komend winterseizoen wil een groepje leden
van NBV Amstelland zich verdiepen in pollen.
Nu wordt er al pollen verzameld om deze straks
onder de microscoop te bekijken. Het verzamelen
gebeurt door klontjes stuifmeel die de bijen
binnenbrengen in flesjes te doen en dan in te
vriezen. Ook wordt er vers stuifmeel met de
hand van de bloemen verzameld en in flesjes
gestopt en gedroogd.
Jaren geleden is Klaas van der Lee met Hans de
Graaff en anderen ook begonnen om zich te
verdiepen in pollen. Er zijn nog prepareerglaasjes
uit die periode beschikbaar! Klaas wil graag komen
uitleggen wat er destijds is gedaan en wil ons wel
op weg helpen.
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Terecht stelt Klaas een aantal vragen: waarom
willen jullie een pollenstudie, wat wil je ermee
bereiken en hebben jullie een doel voor ogen.
Hoeveel tijd wil je erin steken en is er enige
deskundigheid in de groep?
Henk Hakvoort en ondergetekende zijn vooral
nieuwsgierig naar de pollen die de bijen binnenbrengen. Omdat we geen idee hebben hoe stuifmeel korrels van diverse bloemen eruit zien lijkt
het ons leuk om hierover kennis te vergaren.
Ik heb geen ervaring met een microscoop en/
of laboratoriumwerk zoals preparaten maken.
Het lijkt me vooral leuk om meer van pollen te
weten en onder de microscoop te kijken naar de
wonderlijke wereld van hun details.
We willen hiermee de komende winter op ons
bijenpark een paar avonden mee aan de slag
gaan.

Meedoen
We zijn erg benieuwd of hiervoor een bredere
belangstelling bestaat. Wil je met ons mee doen?
Meldt je even via een WhatsApp bericht bij Jos.
Als je mee wil doen, dan vragen we je om nu
alvast te beginnen met het verzamelen van stuifmeel (in klompjes of vers van bloeiende planten).
Leuk om te kunnen starten met veel
materiaal!x
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Mijten
schudden
geeft
zekerheid
Voor het derde jaar hebben we
deze zomer mijten geschud. Met
314 monsters was de deelname
veel groter dan in de twee voorgaande jaren. De verrassing over
de resultaten was minder groot
dan de vorige keren, omdat we
er ondertussen aan gewend
waren dat er volken zijn met een
zeer hoog aantal mijten, maar
ook met verrassend weinig
mijten. Mijten schudden maakt
de Varroabestrijding een stuk
gemakkelijker.

JAN WESTERHOF

Mijten schudden
Het begrip ’mijten schudden’ is aardig ingeburgerd in onze vereniging. Het duidt aan dat er
mijten geschud worden van een monster van 300
bijen. Voor een monster worden bijen geschept
van een raam uit het broednest en onmiddellijk
gedood door ze te bevriezen. Voor het schudden gaan ze in een beker met zeepwater. Deze
bekers worden op een schudmachine intensief
geschud zodat alle mijten los raken van de bijen.
Daarna worden de mijten uitgezeefd en geteld.
Als een bij uitloopt springen de mijten uit haar
cel bij voorkeur op een voedsterbij. Ze eten dan
van haar vetlichaam. Een bijenmonster uit het
broednest geeft een betrouwbaar beeld van
de besmetting van het volk. Ook een geringe
besmetting kan goed worden gemeten. Met de
schudmachine kunnen veel monsters worden
verwerkt. De aanschaf van dit apparaat is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage van Gemeen21 : 26

te Amstelveen en de Rabobank Amstelveen.
Midden juli zijn 166 volken bemonsterd en
midden augustus 148 volken. Het totale aantal
bemonsterde volken was met 314 veel groter dan
in de 2 voorgaande jaren. Dit jaar zijn 114 volken
zowel in juli als in augustus bemonsterd.

Grote verschillen in besmetting
Dit jaar hebben we rond 15 juli en 22 augustus
monsters genomen en mijten geschut. De tweede bemonstering was 1 week later dan in de 2
voorgaande jaren Door de langere tussentijd
hadden de mijten meer tijd om zich te vermeerderen. Onder normale omstandigheden verdubbelt de populatie iedere maand. Door de langere
tussentijd kan dat wat meer zijn.
Bij de bemonstering in juli lag het besmettings
niveau bij 81% van de 166 volken onder de
bestrijdingsgrens van 3%. Daarmee was het aantal
volken waarbij een bestrijding nodig was 6%

Tabel 1: Besmetting door Varroa gemeten rond
15 juli en 22 augustus 2020
PERCENTAGE
BESMETTING

JULI
VOLKEN

0
11
0-1
86
1-3
37
3-5
17
5-10
6
> 10
9
		
Totaal volken 166

AUGUSTUS
%

6,6
51,8
22,3
10,2
3,6
5,4
100

VOLKEN

8
43
41
24
14
18
148

%

5,4
29,1
27,7
16,2
9,5
12,2
100

lager dan in het mijtenarme jaar 2018. (tabel 1).
Bij deze volken kon de bestrijding worden
uitgesteld tot half augustus.
Bij 15 volken (9% van de monsters) was de
besmetting meer dan 10%, met 2 uitschieters
boven 20%! Dit waren varroa-bommen. Zij
vormen een enorme besmettingsbron voor
andere volken
Bij de tweede bemonstering, in augustus, werd
bij 62 % van de monsters (92 volken) minder dan
3% besmetting aangetroffen. In juli was bij 10 van
deze volken met succes een bestrijding uitgevoerd. Bij 18 volken was de besmetting meer
dan 10%, waarvan bij 5 volken hoger dan 20%.
Het hoogst gemeten percentage bedroeg 29%!
Opgemerkt moet worden dat de samenstelling
van de bemonsterde volken wat anders was dan
bij de eerste bemonstering: enkele van de zwaar
besmette volken zijn de eerste keer helaas niet
bemonsterd.

Tweemaal bemonsterd zonder bestrijding
De bemonsteringsresultaten van 104 volken,
waarbij na december 2019 Varroa niet meer was
bestreden, zijn verder geanalyseerd. Ze geven een
goed beeld van de ontwikkeling van de Varroa
populatie (tabel 2). Het aantal volken dat 2 maal
is bemonsterd zonder dat in juli is bestreden was
dit jaar 64 hoger dan in 2018. Bij deze volken
zien we het zelfde beeld als bij de eerste bemonstering.
Veel volken met weinig mijten.
Bij een aantal volken neemt de besmetting
niet toe.
Bij een aantal volken verdubbelt het aantal
mijten.
De besmetting door Varroa neemt tussen de
eerste en tweede bemonstering bij een aantal
volken zeer sterk toe.
Er wordt nog verder gezocht naar de oorzaak

•	
•	
•	
•	
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Tabel 2: Bij 104 volken is Varroa na december
2019 niet bestreden. De eileg is niet verstoord
door bijvoorbeeld (stille) moerwisseling, splitsing
of samenvoegen van volken
AANTAL VOLKEN

PERCENTAGE
BESMETTING

1E BEMONSTERING

2E BEMONSTERING

0
<1
1-3

7
46
35

3
20
37

14
2
0
104

21
9
14
104

3-5
5-10
>10
Totaal volken
		

van de zeer sterke toename van de mijten in een
aantal volken. Een van de redenen kan zijn een
sterke broedafname door de grote hitte in augustus en een tekort aan stuifmeel in die periode.

80%

AANTAL VOLKEN (%)

70%
2020
JULI AUG.

< 3		 75

62

62

53

81

62

>3		 25

38

38

47

19

38

Het tijdstip, midden juli, is gekozen omdat dat
vlak voor de zomerbestrijding ligt.
Als de besmetting meer dan 3% is kan direct
worden ingegrepen zodat daarna gezonde jonge
bijen kunnen worden opgekweekt. Dit zijn de
voedsters van het winterbroed. Bij 81% van de
volken was geen zomerbestrijding nodig en kon
de bestrijding worden uitgesteld tot augustus of,
afhankelijk van de uitslag van de 2e bemonstering, tot december.
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2018

(248 volken)

2019

(207 volken)

augustus

2019
JULI AUG.

juli

2018
JULI AUG.

augustus

PERCENTAGE
BESMETTING

juli

Voor het derde jaar is half juli en half augustus van
een groot aantal volken de varroabesmetting
bepaald door het nemen van schudmonsters.

Aantal volken (%) met een varroa-besmetting <3%

augustus

Drie jaar mijten schudden
De algemene lijn in de Varroabesmetting was in
de afgelopen 3 jaar hetzelfde: veel volken met
minder dan 3% besmetting (tabel 3) tegenover
een kleiner aantal volken met een zeer hoge besmetting. In 2019 was de besmetting duidelijk
hoger dan in de twee andere jaren.

Tabel 3: Vergelijking percentage besmetting
2018 (248 volken), 2019 (207 volken) en 2020
(314 volken)

juli

Tussen de volken verschilde de vermeerdering
van de mijten enorm. Bij veel volken was de toename gering en was zeker geen sprake van verdubbeling. Bij andere volken was de toename
dramatisch. In een nog te schrijven artikel gaan
we hier op in. Zo willen we nagaan in hoeverre
broedafname door het hete weer hier een rol
heeft gespeeld.

2020

(314 volken)

okt
GDHEDEN

okt

zuur 85%

nov

dec

jan

feb

nov

dec

jan

feb

verdamper

roedkamer en een pvc-ring of
van 10 cm

Liebig-verdamper op een bijenvolk. De verdamper is op e
verhoging geplaatst, zodat er een ruimte van ongeveer 1
cm tussen het broed en de verdamper ontstaat.

Controleer de hoeveelheid vloeistof in de fles.

Door de bemonstering half augustus wordt
duidelijk of alsnog moet worden bestreden en
of een uitgevoerde bestrijding succes heeft
gehad. Als de besmetting lager dan 3% is dan
kan bestrijding worden uitgesteld tot december.
De besmetting lag bij 60% van de volken onder
de 3%.

Het voordeel van het niet hoeven bestrijden
met mierenzuur is duidelijk: minder belasting
van de bijen: Dit jaar ging bij de behandeling
met mierenzuur veel broed verloren en werden
den voor een mierenzuurbehandeling.
ook moeren afgestoken.
Opvallend bij de volken met een zeer hoge
besmetting was, dat dit voorkwam bij imkers
NG
met veelinen
ervaring.
Navraag heeft
e tijd van toepassing
ditweinig
schema
wijkt af
geleerd dat de imkers dit doorgaans niet hadden
or de fabrikant geleverde informatie.
verwacht. Volken met een besmetting van meer
Totaal te
te op het
Verdamping
dan 10%Totaal
staan
punt van doodgaan: het
verdampen
verdampen
per volk /
zijn
ware
varroa-bommen.
behandeling 1 behandeling 2
per dag Immers binnen een

mer

50 ml

100 ml

10-15 ml

mers

100 ml

200 ml

20-30 ml

pen drie jaar maken het belang hiervan heel
maand loopt het percentage op naar meer dan
duidelijk:
20% en bij afnemend broed zelfs nog veel hoger.
WERKWIJZE
Dat werd duidelijk bij de tweede bemonstering,
Schudmonsters
geven een betrouwbaar beeld
f) Plaats de verdamper op de houder.
1. Lees
gebruiksaanwijzing
waarbij
in eende
volk
30% besmetting werdvoor u begint
van de mijtenpopulatie in volk en stal.
gevonden.
Zulke volken vormen een zeer gevaarg) Plaats het geheel op een verhoging
(www.biovet.ch/en/images/stories/products/
D
oor
inzicht
in
de
de besmetting
lijke bron
voor
herbesmetting
van
volken
in
de
(10mate
cm van
tussen
broed en verdamper).
Liebig-Dispenser/PDF/Liebig-Dispenser)
vermindert het aantal behandelingen en gaan
wijde omgeving.
Beladen
met
mijten
bedelen
Let op! Hier gaan we uit van een behandeling in
veel minder jonge larven dood. De kans op
zich in bij andere volken. Mijten springen op
Behandelen
van het
volk
juli en een behandeling in augustus (zie ook eersterfte van4.
volwassen
bijen wordt
kleiner.
bijen die het stervende volk beroven. (zie
a) Trek handschoenen aan, zet een veiligheid
dere
opmerking).
Bijpraten
nr. 150,
mei 2020)
Uit volken met de meeste mijten geen

•	
•	
•	

bril op en doe een gelaatsmasker voor.
koninginnen meer
opkweken.
Samenvatting
en de
conclusies
b) Plaats het gevulde flesje met mierenzuur
2. Vul thuis
bijgeleverde fles (zie bovenMet behulp van schudmonsters kunnen
Net als in
2018 enfoto)
2019 met
waren
resultatenhoeveelheid
van
omgekeerd op de gele houder.
staande
dedegewenste
moeren met mogelijk VSH-eigenschappen
het mijten schudden voor veel deelnemers een
c) Sluit
de zijn
kast.
(zie schema).
worden gevonden.
Deze
hard nodig om
verrassing, zowel in positieve als in negatieve zin.
de
genetische
bandbreedte
van
volken met
In beide jaren verschilde, ook binnen dezelfde
VSH-eigenschappen
in
stand
te
houden.
5.
Controle
van
de
verdamping (na 2-3 dage
3.
Plaatsen
van
de
verdamper
(zie
foto
rechts)
stal, de besmetting tussen de volken sterk. Een
a) van
Controleer
na enkele
a) Openkost
het 300
volkbijen
en controleer
of er
schudmonster
het leven. Dit
is broed De gezondheid
de winterbijen
is dagen hoeveel mieren
slechts eenaanwezig
kleine aanslag
op
de
bijenpopulatie.
zuur minder
verdampt
is en pas op
de grootte van he
is.
verzekerd, waardoor
wintersterfte
De resultaten
van
de
bemonstering
in
de
afgelozal
treden
x
filtreerpapier indien nodig aan.
b) Plaats er een lege broedkamer bovenop.

•	
•	
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c) Zorg ervoor dat de bodem dicht is.
d) Gebruik het bijgeleverde schema om de

b) Per broedkamer moet ongeveer 10-15 ml
dag verdampen.

Agenda 2020
Afsluiting bijenseizoen
Zaterdag 3 oktober van
11:00 uur - 13:00 uur
Neem een jas mee want de sluiting speelt
zich vooral buiten af. Het verenigingsgebouw
zal slechts zeer beperkt toegankelijk zijn.
Programma:
Ontvangst met Koffie en een lekker stuk(je) taart
Lunch (geen buffet maar een pakket)
Tweedehands (rommel - kofferbak) markt
Bijpraten en terugblikken,
Nieuwe plannen smeden met uw collega imkers
1,5 mtr afstand houden

Aanmelden:
Om een goed beeld te krijgen op hoeveel mensen
wij kunnen rekenen (inkoop), verzoeken wij u zich
uiterlijk 1 oktober aan te melden bij de secretaris:
Email: nbv.amstelland@gmail.com

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

AMSTELLAND
Imkervereniging Amstelland
Bezoekadres:
Langs de Akker 1
1186 DA Amstelveen
06 339 24 227
nbv.amstelland@gmail.com
www.nbvamstelland.nl

BANKNUMMER VERENIGING
IBAN NL38INGB 0002147110
t.n.v. Imkersvereniging Amstelland
Aalsmeer

BESTUUR

DEPOT-COMMISSIE

REDACTIE-COMMISSIE

TUIN-COMMISSIE

VSH WERKGROEP

Voorzitter
Harmke van de Fliert
06 209 83 641

Peter Trooster
020-643 50 33

Hans de Graaff
020-64 07 737
jdegraaff40@gmail.com

Jan Westerhof
0297340635
jan@westerhof50.nl

Gerbert Kos
06 270 273 05
gerbertkos@hotmail.com

Cor Vonk Noordegraaf
023-561 65 25
c.vonknoordegraaf@hetnet.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Jan Westerhof
0297-340635
jan@westerhof50.nl

GEBOUWEN-COMMISSIE

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657 32 37 50
erik@rosmalen-schenk.nl

Roy Bielert
020 6450756
Roy.bielert@casema.nl

Erik van Rosmalen
020-419 5393 /0657323750
erik@rosmalen-schenk.nl

Henk Kooij
020-645 22 85
hskooij@hetnet.nl

Jos Valentin
0297-323969 / 06-427 16 702
fam@valentin-vanderdrift.nl

Peter Lobbezoo
pllobbezoo@gmail.com

Roy Bielert
020-6450756
Roy.bielert@casema.nl

Secretaris
Eric van der Meer
020-645 70 84
nbv.amstelland@gmail.com
Penningmeester &
vicevoorzitter
Simone van de Graaf
06-489 69 935
penningmeesteramstelland@
gmail.com

Jan Op den Orth
06-538 70 153
DEPOT mailadres
nbvamstelland@hotmail.com

Sijbrand Muijen
0297-561219
smuijen@yahoo.com
Lars van den Hoek
06-51486617
larsvandenhoek@live.nl
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