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Beste imkers,

November, tijd om eens terug te blikken en een evaluatie van het voorbije bijenjaar te
maken. Het voorjaar was koud en somber, de winter duurde lang, wel tot in mei. De
volkeren kwamen moeilijk op dreef, met weinig nieuwe bijen om de lenteoogst aan te
vatten. En dan kwam de zomer en begon het feest! De zon klopte overuren en onze
bijtjes vlogen van 's morgensvroeg tot het donker werd en haalden volop de oogst
binnen. Ondertussen is de honing geslingerd, de varroa bestreden en zijn de bijen
ingewinterd.
Het bijenseizoen 2014 begint na het afnemen van de zomeroogst met een efficiënte
varroabestrijding, die moet starten in juli, zoals iedereen nu wel al zou moeten weten.
Willen wij goede, vette winterbijen dan moeten die opgekweekt worden door gezonde
zomerbijen, vandaar de noodzaak op tijd de varroabestrijding aan te vatten.
Nu moet er rust heersen op de bijenstand. Maar voor de imker is er werk aan de winkel.
Opruimen van wat er tijdens het seizoen is blijven rondslingeren, materiaal kuisen en
ontsmetten, timmeren en verven van oude of nieuwe kasten en plannen maken voor
volgend jaar.
En hoe was het bij jou? Viel het allemaal mee? Heb je nieuwe koninginnen gekweekt? Ben
je tijdig gestart met de varroabestrijding en hebben de volkeren voldoende
wintervoedsel gekregen? Heb je bloembollen gepoot of ga je andere bijvriendelijke
bloemsoorten, heesters en bomen planten?
Uw bestuur heeft niet stilgezeten dit jaar en een aantal interessante acties op touw
gezet. Op de algemene vergadering in februari bracht Roger De Vos zijn prachtige
diavoorstelling over bijenplanten. Maurice De Waele had het in april over
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zwermvoorkoming en zwermbehandeling. In mei hebt u kunnen deelnemen aan de
bloembollenactie (er zijn er 4000 verdeeld), in juni hebben wij aan moerteelt gedaan en
in september is Bart Van Herzele ons alles komen vertellen over feromonen en bijencommunicatie. Voor een kleine vereniging als Ons Denderbieken is dat niet slecht
nietwaar en het is nog niet gedaan want op 8 december verwachten we Eric Bruggeman.
Dit jaar hebben verschillende van onze leden meegedaan aan het overlarfproject. In de
vorige nieuwsbrief toonden wij een aantal sfeerbeelden. Verderop vindt u de evaluatie
ervan. Zeker meedoen volgend jaar is de boodschap!
Vanaf maart 2014 starten wij met een cursus voor beginnende imkers. Als vereniging
hebben wij de ambitie te groeien en onze prachtige hobby te promoten en door te
geven. Er hebben zich al 32 personen ingeschreven. 2014 wordt een druk jaar voor uw
bestuur.
Intussen verwachten wij jullie massaal op zondagvoormiddag 8 december voor de lezing
van Eric Bruggeman die ons dit keer alles vertellen zal over propolis, de
geneeskrachtige eigenschappen ervan, hoe het geoogst kan worden en hoe we
propoliszalf en –tinctuur kunnen maken. Hij gaat die toepassingen ter plaatse bereiden
en je gaat met een potje propoliszalf naar huis.
Dus zondagvoormiddag 8 december om 9.30 uur niet te missen afspraak in De Helix

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP VLAAMSE IMKERSBOND
Het lidgeld van 30 € is in 2014 ongewijzigd gebleven en geeft recht op de toezending
van de 100ste jaargang van het Maandblad van de Vlaamse Imkersbond. Dit bedrag is als
volgt samengesteld: 22 € voor de KonVIB, 3 € voor de provincie (KOIV) en 5 € voor onze
afdeling. Graag ontvingen we uw overschrijving vóór 10 december 2013 op het
rekeningnr. BE22 9201 0254 5147 van Ons Denderbieken.
Leden die hun lidgeld te laat hernieuwen riskeren één of meer maandbladen te missen.
Achteraf nog de al verschenen maandbladen nagestuurd krijgen, kan enkel na betaling
van de bijbehorende verzendingskosten. Nieuwe leden krijgen steeds alle maandbladen.

OVERLARFPROJECT 2013
Evaluatie
Het bestuur van onze afdeling tracht het imkeren voor zijn leden boeiend en aangenaam
te maken. Eén van de dingen die daarbij helpen, is vast en zeker kunnen imkeren met
zachte, vruchtbare koninginnen. Daarom deden we in het voorjaar het voorstel om in
groep mee te doen aan het nationaal overlarfproject.
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Een tiental leden reageerde enthousiast en woonde de eerste overlegvergadering bij.
We kozen om zowel carnica- als buckfastlarfjes op te halen bij bekende overlarvers en
koninginnentelers. Onze carnicacollega’s konden hiervoor terecht bij Raoul Ritserveldt
in Ophasselt, de buckfasters trokken richting Oudenaarde, bij Roger De Vos.
Na een praktische uiteenzetting over de moeilijke fazen van de teelt op
zaterdagnamiddag 1 juni, bedoeld om de beginners wat meer inzicht te geven, startten
we echt op zaterdag 8 juni. Het weer zat mee en de verdeling van de larfjes verliep vlot.
In totaal werden 110 larfjes toevertrouwd aan de intussen klaargestoomde teeltvolken.
Wie wou kon zijn larfjes in een eigen pleegvolk inbrengen, wie over te weinig volken
beschikte, kon een beroep doen op het collectieve pleegvolk dat het bestuur ter
beschikking stelde.
De controle op de aanname van de larfjes, twee dagen later, liet het beste vermoeden:
zo’n 95% werden aanvaard en verder verzorgd door de diverse pleegvolken. Nog drie
dagen later werden de verzegelde doppen ingekooid om te beletten dat de bijen ze
zouden inbouwen. Een dergelijk kooitje zorgt er bovendien voor dat de geboren
koninginnen elkaar niet meteen gaan bevechten. De volgende acht dagen, tot de
geboorte dus, waren cruciaal. De larven moesten niet enkel genoeg voedsel meekrijgen
voor die periode, maar de pleegvolken moesten ze ook voldoende warm houden terwijl ze
zeker niet mochten gestoord worden door een goedmenende maar nieuwsgierige imker.

Niet te geloven dat dergelijke beloftevolle doppen nog kunnen eindigen in teleurstelling.
De evaluatievergadering maakt het mogelijk dit volgend jaar te vermijden.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat nogal wat gesloten doppen geen aanleiding gaven
tot de geboorte van een koningin, maar met de 61 die er wel uitliepen waren we met z’n
allen toch heel tevreden. Die gingen allemaal in een bevruchtingskastje en na drie dagen
kelderarrest kregen ze een plaats in de tuin van de blije deelnemers waarna het
wachten werd op de bevruchting en de eerste eitjes.
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Ingekooide en uitgelopen doppen
De carnica-imkers gingen voor een deel echter nog een stap verder en plaatsten hun te
bevruchten koninginnen in Kreverhille, de bevruchtingstand van Corneel Dewindt en het
RKH, waar geselecteerde darren kunnen zorgen voor een zuivere bevruchting. Hierdoor
bekwamen ze raszuivere koninginnen waaruit ze de volgende jaren zelf teeltstof kunnen
betrekken.

Het resultaat

Op 8 september werd het hele gebeuren afgesloten met een evaluatievergadering waar
dankbaar gecommuniceerd werd over alle goede zaken maar waar ook veel aandacht was
voor de dingen die wat fout liepen. En, het klinkt wat afgezaagd natuurlijk, maar
iedereen was van mening dat we er volgend jaar opnieuw bij moeten zijn.
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Vergadering van 29 september : over communicatie via feromoondistributie in
bijenvolken.
Bart van Herzele had het over het hormoon- en feromoonstelsel van de bij, in het
bijzonder die geurstoffen welke hun individueel gedrag regelen (alarmferomoon,
darrenferomoon, Nasonovferomoon, voetafdrukferomoon, fourageerferomoon,
koninginmandibulairferomoon, broedherkenningsferomoon, ...).
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INTERNET-VONDSTEN

Bloemenweide
Enkele interessante documentatiefora:
http://www.drachtplanten.nl
http://www.houtwal.be
http://www.groen.net
http://bijenhelpdesk.nl
http://www.neerlandstuin.nl
http://www.appeltern.nl/nl/plantenencyclopedie/
http://www.planten-debock.be/index.cfm?fuseaction=cat&taal=NL

YOU TUBE
Tales from the hives : http://www.youtube.com/watch?v=FtKqic69xVo
54 minuten over het leven van de bijen (Engels)

Honey Bee - an Architectural Marvel : http://www.youtube.com/watch?v=4rfbxqucz-s
1.22 minuten over de anatomie van de honingbij (Engels)

The beauty of pollination : http://www.youtube.com/watch?v=xHkq1edcbk4
4.24 minuten prachtige beelden over bestuiving

Honey bees in close-up, collecting nectar from a flower:
http://www.youtube.com/watch?v=ELULF5cOBZU
7 minuten
Flowers and honey bees: http://www.youtube.com/watch?v=6VXVcwCC-8k
7.57 minuten
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Het bestuur
Michel Mignon
André Van Liefferinge
Ward Bijl
Marc Daminet

054 / 41 51 95,
054 / 41 50 72
054 / 58 07 95
054 / 58 02 31

Ghislain De Roeck
Bruno Pevenage
Frans Van Den Bosch

054 / 41 52 25,
054 / 24 00 44;
02 / 396 11 03;

DE IMKER

ISIDOOR VERHEYDEN 1846 - 1905

Zoeteware
Geen zoeter zeem als zeem,
dat ik mag zelve opeten;
hoe dier het wordt betaald,
dat mag de katte weten;
het vindt den weg zoo wel, en, weze ’t laat of vroeg,
hoe meer ik er van eet, hoe min ik heb genoeg.
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Heete pootjes
Een schalkaard had een bie gevaân
en hield ze bij heur vleren:
“Komt hier! - hij zag een jongske staan! Komt hier mijn knappe kerel!
Hier heb ik zulk een schoon fatsoen
van beestje, ik wil ’t u geven:
past op maar van ’t niet dood te doen,
en laat het beestje leven.
Kom aan; jen hand: doe toe, ’t vliegt weg;
doet toe want ’t gaat ontsnappen!”
’t Kind hield zijn handje toe: “Nie’ waar,
hoe schoon dat is, hoe lieflijk!”
Ha! ’t Kindje wierd te laat gewaar
hoe schoon en hoe bedrieglijk.
Het lied het beestje los, en ’t loeg
de traantjes uit zijn oogskes,
en zei ‘t: “het beestje is schoon genoeg,
maar ’t heeft zulke heete pootjes.”

Guido Gezelle werd in Brugge op 1 mei 1830 geboren en stierf in 1899. In
1854 werd hij priester gewijd en werd leraar poëzie aan het seminarie in
Roeselare.
Later werd hij onder-rector van het Engels seminarie en daarna kapelaan in
Brugge.
Hij is geroemd voor zijn gedichten die veelal over de natuur gingen en om
zijn beeldend taalgebruik.
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