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Nog even geduld en de wilgenkatjes komen tevoorschijn met hun waardevol
stuifmeel

Voorwoord

Roger

Beste collega
Een goed winterprik hebben onze
bijen terug met beide voeten op de
grond gezet.
Met het lengen van de dagen zullen
de koninginnen terug aan de leg gaan.
De katjes van de vroege wilg staan op
het ontploffen; enkele dagen wat warmer en ze zullen onze bijen voorzien
van de waardevolle en onontbeerlijk
stuifmeel wat de definitieve start van
het nieuw seizoen zal inluiden.
Op 28 januari kwamen ze al eens piepen in de vliegopening of er nog niets
te rapen viel en...ja alle volken hebben het overleeft, op één na van RKH
die darrenbroedig was, berooft en een
beetje dood.

van mijn vriend Henri Verslegers
kreeg, waarvoor nog steeds mijn hartelijke dank.
Ik deed dat gratis als service aan de
leden. Het is maar na de opstart van
het Europees bijenteeltproject dat ik
daarvoor een vergoeding kreeg.
Enfin we zien wel waar de euro vandaan zullen komen, desnoods doe ik
het terug gratis mits een vergoeding
voor de dopjes. Tenware die door de
IVB betaald zullen worden.
Ik de vorige uitgaven voegde ik aan
de activiteiten kalende een aantal demo praktijk vergaderingen toe.
Op 1 mei zal het startsein gegeven
worden. De 1e demo heb ik uitgeschreven op bladzijde 10 en 11.
Het ligt in mijn bedoeling om de 3
volgende demo’s ook uit te schrijven
in de volgende digi-LB (en).
Geloof me vrij, het was even puzzelen om zoveel mogelijk dagen te kunnen inzetten (6 en 13 mei) en een
avond (16 mei) om de ERK weg te
voeren naar Kreverhille.
Meteen ook de mogelijkheid om met
Kreverhille kennis te maken. Je zal
direct ervaren dat daar veel inzet nodig is van medewerkers die onbaatzuchtig de diverse klussen klaren.
Je hoeft geen lid van RKH te zijn om
tijdens een klusdag ook de handen uit
de mouwen te trekken. Weet vele
handen maken het werk lichter.
Ik zal dan ook onze leden op de hoogte houden wanneer er geklust wordt.
Klusdag:eerstvolgende op 11-2-2017
Verwittig alvast Jean-Pierre

In “werken aan de bijen” kan je via
een link naar onze Nederlandse collega’s navigeren waar de werkzaamheden van jan-febr. uitgeschreven
staan.
Het Vlaams bijenteeltprogramma zal
in 2017 tot 2019 een flinke ommekeer
maken.
Zo zal het gedaan zijn met het gratis
verdelen van 1-dag verzorgde larfjes.
Persoonlijk vind ik dat geen goede
zaak voor onze imkers die “normaal”
zullen moeten betalen voor de larfjes.
Onze leden zullen wel weten dat ik
elk jaar over goed en uitgetest materiaal beschik mede de nauwe samenwerking met RKH..
Als ik in 1992 bescheiden startte met
het overlarven voor de leden van ILVA, later IVB kon ik elk jaar beschikken over een KI koningin die ik

jpslootmans@rkhvzw.be
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Woordje van de voorzitter

Freddy

Weeral een maand voorbij, wat gaat
dat toch rap. Na de voorbije weken
met nog wat ouderwetse vorst hebben
we nu wat zachtere temperaturen. En
onze bijtjes hebben er van genoten
het voorbije weekend. Meteen was
het duidelijk, voor wie dit nog niet
wist, welke volken nog sterk en gezond waren. Jammer genoeg bereikten mij al wat berichten over dode
volken. Het is moeilijk om een sluitende verklaring te geven maar ik vermoed toch vaak een gebrek aan ervaring wat dan ook dikwijls gekoppeld
is aan een ondermaatse behandeling
tegen de boosdoener Varroa.
Om het eerste probleem aan te pakken richt onze Imkersgilde praktijkcursussen in die, mag ik hopen, op
een ruime belangstelling zullen mogen rekenen. Jullie allemaal maar zeker de beginnelingen zouden hier
moeten op inpikken.
Het tweede probleem is voer voor
veel discussie. Behandelen, niet behandelen, darrenraat snijden of niet?
Anders gaan imkeren, terug in boomholtes, weer met de Zwarte Bij?
Op internet vliegen de meningen van
specialisten om ons de oren. Persoonlijk denk ik, maar wie ben ik, dat op
termijn de oplossing moet komen van
bijen die Varroa-tolerant zijn of in
ieder geval in staat zijn samen te leven met deze kwelgeesten. Maar voor
hobby-imkers is het heel moeilijk om
de lange weg te gaan van dergelijke
selectie. Dus reken ik op bijeninstituten om hier werk van te maken.

Dan het anders imkeren, dat lijkt sterk
op het “anders leven”. Er is zeker wat
voor te zeggen maar we moeten ons
de vraag stellen, imker ik om enige
honingopbrengst te realiseren of is het
puur om de natuur te ondersteunen?
Het huidige kastensysteem werd meer
dan honderd jaar geleden ingevoerd
en samen met de invoering van o.a.
Carnica-bijen en de selectie van de
laatste decennia, heeft het geleid tot
handelbare bijen die bovendien aardig
wat honing kunnen produceren. De
recente problemen wijten aan deze
evolutie is een stap te ver. Wie de
geschiedenis van de bijenteelt kent
weet dat er geregeld problemen opdoken die telkens veel zorgen meebrachten maar die telkens overwonnen werden. Ook nu denk ik dat we
geduld moeten hebben. Ondertussen
blijft behandeling wel noodzakelijk.
Maar het is goed dat we hier mee bezig zijn en onze bezorgdheid uiten.
Om meningen hierover te delen en te
discussiëren is er over twee weken
onze eerste algemene vergadering van
2017. Ik hoop jullie daar zo talrijk
mogelijk te mogen begroeten. Uw
bestuur doet er alles aan om u een
goed programma voor te schotelen
en, je weet, de drankjes zijn gratis.
Tot vrijdag 17 februari e.k.
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Activiteiten
Studievergadering
Vrijdag 17 maart 2017 om 19u30 uur
Lokaal: Nieuwe Polyvalente zaal, Vrije Basisschool SintVincentius
Kruisstraat te Gijzegem
Thema: Bedrijfsmethode doorheen het bijenseizoen
Spreker: Roger De Croock
Wat, wanneer en waarom er aan de bijen moet gewerkt worden doorheen het
actief bijenseizoen zal in deze uiteenzetting allemaal aan bod komen.
De nadruk zal gelegd worden op de in 2016 met succes uitgeteste gewijzigde biotechnische methode.
Minder materiaal en gemakkelijker werken was het doel.
Voornaam is dat de bestrijding van de mijten in het hoofdvolk toegepast
wordt na het oogsten van de honing.
Uiteraard speelt de timing een grote rol om ze met succes uit te voeren.
In het eerst volgend digi-ledenblad zal de uitgeschreven methode opgenomen worden als een naslagwerk

Gratis consumptie
Zet ook al volgende data in uw agenda!
21 april, 6 en 20 mei 2017

Het FAVV heeft een nieuw bestrijdingsadvies 2017 uitgewerkt.
Het is opgenomen op onze site “bijenziekten/varroa/varroa bestrijdingsadvies
Gebruik onderstaande link:
http://www.devlijtigebie.be/images/pdf/01_Varroabestrijdingsadvies%
202017_DEF.pdf
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Partners van IVB
 RKH vzw Bevruchtingsstation

www.rkhvzw.be
Langeweg 8, Ossenisse
 Imkershuis Van Ongeval bvba www.hetimkershuid.be
Brakelsesteenweg 369 b, 9406 Outer Ninove
 Alu De Croock
Waterstraat 22, 9308 Gijzegem-Aalst www.aludecroock.be

Kom je naar het
SINT-VINCENTIUSINSTITUUT
Dan kies je voor een OPEN SCHOOL
Kruisstraat 2, 9308 Gijzegem
Tel: 053-72 93 60

Werken aan de bijen

roger

Tijdens de korte koude winterdagen
en de lange avonden ben ik in mijn
zoektocht naar bijennieuws op iets
interessant uitgekomen voor zowel
starters als oude rotten in het vak.
De bedoeling om in elk digi-LB een
item “werkzaamheden” op te nemen
kan hierdoor vervangen worden.
Enfin, we hoeven niet weer het wiel
of warm water terug uit te vinden.
Niet dat ik volledig akkoord ga met
wat onze noorderburen zeggen en/of
schrijven; in grote trekken hebben ze
het wel bij het goede einde.
Het is ook niet mijn bedoeling de volledige tekst hier over te nemen maar
enkel de inhoud en een link naar het
document in PDF.

Editie jan-febr. 2017
In deze editie van Bijenwerk:

 Inventariseer de benodigdheden
voor komend seizoen

 Een succesvolle winterbehande




ling?
Toch wintersterfte?
Monitor uw volken in de winter
De dagen lengen, het broednest
gaat weer groeien
De wintervoorraad wordt sneller
aangesproken

Voor jan./febr.
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Even iets over onze leden

André Boelaert

Ter gelegenheid van het jaarverslag
en de nieuwjaarsreceptie van Natuurpunt Aalst op 20.01.2017 waren
de heren De Baere en de heer
Stemgé onze gastheer.
Na de gebruikelijke agendapunten
volgde een bijzonder leerrijk uiteenzetting nopens I.S. .
Zowel invasieve diersoorten als
planten werden genoemd doch
eigenlijk zonder reële wetenschappelijke referenties. Het konijn en
de fazant zijn volgens de spreker
vreemd en aan “Vlaanderen”. Destijds werden beide diersoorten door
de “Romeinen” ingevoerd (dus
voor onze jaartelling en meer dan
20 eeuwen geleden maar zeker nog
niet ingeburgerd).
Wat het “bijenluik” betreft werd het
bijenvriendelijk karakter van de stad
Aalst door ons lid Jan Blindeman,
ambtenaar bij de stad Aalst benadrukt
(Aalst was tweede bijen vriendelijkste
stad van Vlaanderen, Beveren ging
met de ereprijs lopen). Vooral het
grootse project
“ Mijlbeekbos” is zo waar een pareltje. De realisatie van een waar bijenbos en bijenweide is quasi een unicum. Verder werden de intenties van
het stadsbestuur toegelicht om zoveel
mogelijk bij-vriendelijke eilandjes
verspreid over stedelijk grondgebied
te creëren o.a. rond het ziekenhuis
ASZ Merestraat.
Jan, hou ons op de hoogte hé!
De verkiezing van de Groenen Ajoin
2016. In de pers verscheen volgend
artikel: De 'Groenen Ajoin' van Na-

tuurpunt Aalst gaat dit jaar naar Ronny Verlé, lid van de IVB.

"De Aalstenaar krijgt de prijs omwille
van zijn inspanningen om bijen te
houden en voor zijn zorg voor de natuur. Ronny is als brandweerman verantwoordelijk voor de bestrijding van
wespen. Hij organiseerde deze zomer
een geslaagde informatiedag over
bijen, wespen en hommels in natuurgebied Hogedonk", klinkt het bij Natuurpunt.
Deze prijs wordt jaarlijks door natuurpunt -Aalst uitgereikt aan iemand
die zich bijzonder verdienstelijk heeft
gemaakt op het vlak van natuurbescherming of natuureducatie.
Dhr. Ronny Verlé tot laureaat geproclameerd van de Groene Ajoin 2016
en moet dus voortaan met de nodige
eerbied aangesproken worden als
‘Groene Ajuin’
Hier vindt je enkele foto’s van Ronny
6
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z e l f : h t t p s : / / g o o . gl / p h o t o s /
Bq4BLUcfinssooCb9
Ronny ook vanwege IVB Aalst “nen
dikken proficiat”.

(Indien er nog leden zijn die zich op
een bijzondere wijze inzetten , laat
het ns weten …….. we berichten hier
graag over.)

Waswafels gieten:

Marcel

Iedereen weet ondertussen dat er heel
wat te doen is rond de vervuilde waswafels die in de handel zijn. De vermenging van was met o.a. parafine
blijkt reeds jaren aan de gang te zijn
maar komt vanaf dit jaar steeds duidelijker aan het licht. In de handel
worden nu verschillende soorten waswafels aangeboden aan 17, 18 en 19
€. Het verschil in de prijzen is ook
voor mij een raadsel. Iedereen is er
zich van bewust dat men al wat rommel is uit de handel zou moeten nemen maar tot hiertoe gebeurt er niets.
We hebben dus maar een veilige oplossing en dat is zelf onze waswafels
gieten en dat willen we in de toekomst ook regelmatig hernemen. We
beschikken in onze vereniging momenteel over 2 toestellen waarvoor
tafels gemaakt zijn waartussen de
wasketel staat zodat er met 2 leden
kan gewerkt worden, tenminste al ze
alle twee over veilige was kunnen
beschikken maar dat zou onder vrienden van dezelfde vereniging geen
probleem mogen zijn. Indien je zeker
wil zijn dat je met je eigen was werkt
kan je alleen je eigen was smelten en
gebruiken. Je kan ook met een eigen
oude frietketel werken om kleinere
hoeveelheden te smelten en te gieten.
Wie graag in de komende maanden
waswafels wil gieten kan vanaf nu
een afspraak maken zodat er een

planning kan gemaakt worden eens
het wat warmer is, want als het te
koud is het toch niet aan te bevelen.
In de bestuursvergadering is beslist
een kleine vergoeding te vragen van
2€
per kg. Dit om de kosten van
stroom en water op te vangen. De
begeleiders doen dit gratis en staan
ook in voor het onderhoud opstellen
en reinigen van de toestellen.
Wie er aan denkt om in het voorjaar
zijn eigen waswafels te gieten kan nu
reeds contact opnemen met Marcel of
Roger. We spreken dan verder af
wanneer er kan gewerkt worden.
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Veilig werken met de Varox verdamper
Dat niet behandelen van je bijen vandaag de dag geen optie meer is, daarvan is iedereen wellicht reeds overtuigd. Over de manier van behandelen
lopen de meningen uit elkaar en
iedereen heeft zo zijn eigen overtuiging en daar is niets mis mee. Ik denk
dat ik ook niemand moet overtuigen
van de risico’s die je loopt op gebied
van gezondheid als je er niet voorzichtig en met de nodige kennis van
zaken mee omspringt.

Marcel

mig bakje krijgt.
De achterste lat Moet schuin gemaakt
worden bovenaan en de bodemplank
vooraan ook schuin zodat je een gesloten bakje krijgt als je de broedbak
er op zet. In de achterste lat maak je
ook een opening waar de verdamper
kan doorgeschoven worden. Op de
verdamper kun je een blokje vast maken zodat die niet te ver in de schuif
gaat en die de opening volledig afsluit
tijden de verdamping.
Bij het gebruik maak je de bodem los
van de broedkak en schuif de broedbak een paar cm. achteruit zodat je
met de vingers onder de broedbak
kunt en die kan omhoog tillen om de
spiebak er onder te schuiven. Je moet
dan alleen de broedbak nog een paar
cm. achteruit trekken zodat de broedbak juist op de spiebak staat en volledig dicht afsluit.
Dan kan je de verdamper er in plaatsen en de verdamping kan beginnen.
Na een drietal minuten kan de verdamper uitgenomen worden en met
een blokje kan je de opening dicht
maken zodat er geen damp uit kan.
De bedoeling van 4 bakjes te maken
is dat je zo 4 volken kan behandelen
zodat de damp in die tijd volledig is
neergeslagen. Je kan nu de bakjes een
na een wegnemen en verder alle volken behandelen.
Het voordeel van werken met deze
bakjes is dat de damp zich gemakkelijk kan verspreiden over alle raten en
er geen damp uit de kast kan.
Let er wel op dat je de verdamper niet
te ver in het bakje schuift omdat die

Bij het werken met de Varox verdamper onder de bodem komt er altijd
redelijk veel damp vrij langs de zijkanten en dit kan je voorkomen door
een bodem onder de kast te schuiven
zodat de onderkant van de kast hermetisch dicht is. Dit geeft ook het
voordeel dat alle damp in de kast
blijft. Het beste is dat je meteen vier
dezelfde bodems maakt zodat je die
voldoende tijd kan laten zitten tot alle
damp volledig is neergeslagen. De
werkwijze wil ik voor u even uit de
doeken doen. Het is een koud kunstje
om het te maken, of wellicht ken je
iemand die het voor u kan afwerken,
het is trouwens zeer eenvoudig.
Je zaagt een plaat van 8 a 12 mm net
zo groot als de afmeting van je kasten. Voor simplex is dat ongeveer 460
x 460 al naar gelang de dikte van de
wanden.
Aan de achterkant maak je een lat
vast van 70 mm breed en aan de linker en rechterzijkant een spievorm
van 70 naar 0, zodat je een spievor8
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dan te dicht bij de bijen komt en je
enkele gebakken bijen kunt krijgen.
Op die manier blijven de bakjes zeker
10 minuten onder de kast en is alle

gevaar voor het vrijkomen van damp
geweken, uiteraard is voorzichtigheid
nog steeds geboden.
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Demo praktijk vergaderingen
In ons vorig digi-LB heb ik al een
hint gegeven in verband met de voorgenomen demo praktijkvergaderingen

deel 1

Roger

zijden het raam te beleggen
dag –4: de teeltmoer voor 2 dagen op
arrest zetten op het teeltraam.
Het teeltraam is na één dag al goed
met bijen bezet en het is opgekuist.
Via een opening in het rooster laten
we de koningin inlopen en kan ze
direct starten met het leggen van eitjes in de gekuiste cellen.

Koninginneteelt is één van de imkerbezigheden die stipt op tijd moeten
opgevolgd worden. Daardoor is het
moeilijk een gepaste start datum te
vinden om iedereen toe te laten de
hele cessie te volgen.
Daar 1 mei (maandag) een vrije dag is
kunnen we dan starten.

Dag: 0: vóór er gestart wordt met het
overlarven moet het/de pleegvolk(en)
klaargezet worden. Dat mag een willekeurig STERK volk zijn.
De beste ervaring heb ik met een tussenaflegger.
1. De honingzolder verwijderen.
2. De broedbak met koningin afnemen en direct op separator zetten
3. De HZ op de plaats van de broedbak zetten.
4. Één raam (voor dat doel de HZ
voorzien van vulblok) eruit verwijderen.
5. De broedbak en separator op de
HZ plaatsen; klaar na ongeveer 5’
De bijen in romp 1 en 2 gaan zich
moerloos voelen. De vliegbijen uit de

Wat en wanneer?
dag –5: het teeltraam ter gewenning
in het teeltvolk hangen.
Uit dit teeltraam worden de larfjes
overgezet naar de doppen. Bij het
inhangen best de moerrooster er vooraf al op plaatsen. Let wel, het teeltraam is een raam dat al enkele malen
bebroed is. Zo mogelijk een verse
uitgeslingerd honingraam. De wand
van een jong raam is te fragiel; het
overlarven gaat zeer moeilijk of zelfs
niet. Zie foto. En...toch, ontbreekt er
iets op de foto!!! Een opening in de
raat dat de koningin toelaat op beide

Teeltraam
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broedbak vliegen af wat zwermverhinderend werkt. We wachten best 1
à 2 uur voor we de larfjes toevertrouwen. Koffiepauze!
dag 0: we kunnen nu beschikken
over één-dag-larfjes. Zie foto’s.
Die zijn nodig om volwaardige
koninginnen te telen. In de teeltlat
met 56 doppen worden de 1-dag larfjes overgezet.
De
teeltlat
nadien in een
teeltraam dat
dan aan het
pleegvolk
wordt toevertrouwd.
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Activiteiten kalender 2017
Datum
Vrijdag
17 febr.
19.30 u
Zaterdag
4 maart 14 u

Lokaal
Vrije basisschool
Gijzegem

Activiteit
Statutaire algemene vergadering aansluitend studievergadering ?????
Plantenruildag

Spreker

Vrijdag
17 maart
19.30 u
Vrijdag
21 april
19.30 uur
Zaterdag
6 mei 14 u

Vrije basisschool
Gijzegem

Bedrijfsmethode doorheen
het bijenseizoen

Roger

Vrije basisschool
Gijzegem

Moerteelt, verzorgen van
K’en en ERK

Roger

Chalet Roger

Overlarven voor moerteelt
voor stand bevruchting

Roger

Zaterdag
20 mei 14 u

Chalet Roger

Overlarven voor moerteelt
bevruchting op Kreverhille

Roger

Zaterdag
17 juni 14 u

Chalet Roger

Was oogsten en verwerken.
Waswafels gieten

Marcel

Zaterdag
16 sept. 14 u

Chalet Roger

Was oogsten en verwerken.
Waswafels gieten

Marcel

Vrijdag
20 okt.
19.30 u

Vrije basisschool
Gijzegem

Statutaire alg. verg.
Aansluitend: seizoenoverzicht

Marcel

Zondag
19 nov. 12 u

Ontmoetingscentrum Impe

Ambrosiusfeest

Tuin Maurice
Impe (Lede)

Maurice

Praktijk– demovergaderingen: chalet Roger te Dendermonde om 14 uur
1 mei: klaarmaken pleegvolken, overlarven en start moerteelt
6 mei: inkooien moerdoppen of naar de broedstoof
13 mei: merken K’en, vullen ERK, invoeren K’ en op arrest zetten
16 mei: 19 uur, wegvoeren en opstellen op Kreverhille
12

Terug naar inhoud

