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Beste imker,
De bijen van drie van onze leden zijn getroffen door de ziekte Amerikaans vuilbroed (AV). In
Schendelbeke, Deftinge, Onkerzele en Pepingen zijn haarden vastgesteld. De aangetaste kasten met
bijen werden verbrand. Van de niet aangetaste kasten kon een naakte zwerm gemaakt worden. Dit is
een drama voor hen die ermee te maken hebben. Wij leven echt met de getroffen collega's mee.
Rond elke vastgestelde haard is een schutskring met een straal van 3 km ingesteld en alle (gekende)
imkers die zich binnen deze kring bevinden, hebben het bezoek gekregen van de inspecteur van het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Alle kasten moesten
opengemaakt worden. Van elke kast werden 2 broedramen grondig bekeken en met een lucifer
werden "verdachte" gesloten broedcellen opengekrabd en nagekeken. Voor de bezochte imkers was
het bang afwachten en een hele opluchting als na de controle het resultaat negatief was.
Tot op vandaag zijn de schutkringen nog niet opgeheven wat betekent dat er geen enkele
verplaatsing van bijen of materiaal binnen of buiten deze schutkringen mag verplaatst worden.
Waar komt dit AV vandaan? Wie zal het zeggen? Tot op heden is niet duidelijk wat de oorzaak
hiervan is. De getroffen imkers mogen zeker niet met de vinger nagewezen worden.
Wat vooral belangrijk is : uw bijen zo goed mogelijk verzorgen, netheid, voldoende stuifmeelaanbod,
de bijen niet voederen met vreemde honing en zeer voorzichtig zijn met het binnenhalen van
vreemde bijen .... dat kan voorkomen dat u ook het slachtoffer wordt. Meer informatie hierover
vindt u op de website van het FAVV.
Het drachtseizoen loopt op zijn einde. Het prachtige voorjaar heeft ervoor gezorgd dat alles 3 à 4
weken voor het normaal tijdstip bloeide. Waarschijnlijk zal dit problemen geven i.v.m. het
stuifmeelaanbod voor onze bijen voor de periode die nu aanbreekt. Best dat goed in het oog houden
en bij tekorten eventueel met een pollenvervangmiddel bijvoederen. Hierover meer verder in deze
nieuwsbrief.
Varroabestrijding
In een vorige nieuwsbrief is al aangehaald hoe belangrijk het is tijdig te starten met de bestrijding. Als
wij sterke winterbijen willen hebben, moeten die opgekweekt zijn door zomerbijen die zo weinig
mogelijk door de varroa zijn aangetast. Willen wij over deze bijen beschikken in augustus dan moet
er met de varroabestrijding tijdig (tweede helft van juli ) gestart worden. Laat ons afspreken om
allemaal omstreeks 15 juli met de varroabestrijding te beginnen. Degenen die het niet doen (of later
doen) kunnen oorzaak zijn van de herbesmetting voor hun collega's.
Cursus voor beginners
De cursus voor beginners is geëindigd. Van de 51 ingeschrevenen hebben er 34 deelgenomen aan de
test voor het behalen van een certificaat. Wij wensen hen hierbij te feliciteren voor hun
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doorzettingsvermogen. Omdat er dit jaar niet aan de bijen is gewerkt, wordt er een extra activiteit
belegd. Op zondagvoormiddag 13 juli is er voor hen een "vraag-en-antwoord- vergadering" gepland
en wordt er een kastje opengemaakt om een en ander praktisch te tonen.
Volgen voorjaar organiseren wij een tweede jaar. Wij hopen hen allen dan terug te zien en dan wordt
er zeker aan de bijen gewerkt!
Hieronder een foto van de cursisten die aan de test hebben deelgenomen.

VOLGENDE ACITVITEITEN
Noteer alvast vrijdagavond 17 oktober in uw agenda. Dan hebben wij Corneel De Windt te gast, de
man achter het welbekende bevruchtingstation 'Kreverhille' (zie: http://www.rkhvzw.be/). Hij zal het
hebben over "Verenigen van bijenvolkjes, invoeren van koninginnen en vullen van
bevruchtingskastjes". Zeker niet te missen voor wie aan koninginnenteelt doet of ooit denkt te doen.
Als voorproevertje vindt u verderop een artikel over het gebruik van minipluskastjes.
Wij hadden nog een waswafeldag gepland in het najaar. De problemen met Amerikaans vuilbroed
leggen hier echter een hypotheek op. Wij zoeken nog naar een goed ontsmettingsmiddel om toch
ons waswafelapparaat te kunnen gebruiken.

POLLENVERVANGMIDDEL
Na het zomerslingeren is vooral een goed stuifmeelaanbod belangrijk voor onze bijen. Zo'n 10-15 kg
gevarieerd en kwalitatief stuifmeel hebben ze nodig tot aan de winterzit. In tegenstelling tot
solitairen hebben honingbijen daarvoor grotere drachten nodig zoals facelia- en mosterdvelden,
grote groepen balsemien, guldenroede, duizendknoop, marjolein, bergsteenthijm, asters,
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klimopgroepen, late boombloeiers zoals bijenboom (tetradium), koelreuteria (september gold),
Chinese linde, Japanse sophora…
Op deze website vindt u de planten die in de zomer en in het najaar belangrijk zijn voor de bijen :
http://www.bieenkorf.be/plantengids.htm
Zoals al is aangehaald, zou er dit najaar een tekort aan pollen kunnen zijn. Om dit tekort aan te vullen
kunt u een pollenvervangmiddel maken. Er bestaan veel recepten, maar dit is wat gemakkelijk kan
gemaakt en gebruik worden (volgens M. Haydak in ‘Bee nutrition and pollen substitutes’):
sojabloem : 1 deel; caseïne : 1 deel; brouwersgist : 1/2 deel; afgeroomd melkpoeder : 1 deel
gedroogd eigeel *: 1/2 deel
* vers ei kan ook, maar als je de mengeling droog en buiten de kast wilt voederen, er moet dan wel
vlucht zijn, dan moet je natuurlijk gedroogd eigeel nemen. Met een vers ei is het ook niet
aangeraden grote hoeveelheden in één keer te bereiden als je een beperkt aantal kasten hebt
(bewaring van de deeg).
Voor wie bovenstaand recept te gecompliceerd is, beveelt de auteur volgende formule aan:
sojabloem : 3 delen; gedroogd brouwersgist : 1 deel; afgeroomd melkpoeder : 1 deel.
Ook deze mengeling kan buiten de kast gevoederd worden. Onder deegvorm moet het droge
mengsel in suikersiroop (2:1) gebracht worden. Eerst 1/4 liter suikersiroop goed mengen met 1/4
deel van de droge stof. Eventueel de consistentie verbeteren door wat droge mengeling bij te
voegen. Alles een nacht laten 'trekken' om de droge partikels te laten doordringen (de deeg
afstoppen om uitdroging te voorkomen). Niet meer dan 1/2 kg in één keer voederen, boven de tros
(deeg mag niet zo week zijn dat hij tussen de gangen 'druppelt' natuurlijk). Zo nodig om de week
aanvullen. De auteur raadt nog aan, om het volk met de geur vertrouwt te maken, eerst wat buiten
de kast te voederen zodat het er, via de inbreng van de vliegbijen, geleidelijk aan wendt. Alle
ingrediënten moeten VERS zijn.

NIEUWE WEBSITE ONS DENDERBIEKEN
Philip Ringoir, een van onze cursisten, heeft een nieuwe website voor Ons Denderbieken gemaakt. U
kunt die bezoeken via deze link http://www.onsdenderbieken.be
Wij wensen Philip hiervoor van harte te danken!

YOUTUBE
Nature Documentary HD Silence of the Bees
https://www.youtube.com/watch?v=CCIbQzqtom8 : Een prachtige documentaire over bijen 53'40".
Die Varroamilbe -Meisterin der Tarnunghttp://www.die-honigmacher.de/kurs4/seite_10000.html : 5'13"
Varroa vrije schudzwermen maken

http://www.youtube.com/watch?v=cEZgX-VZrM0 : 7'25"
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WEBSITES
Cursus bijengezondheid De Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)
http://www.bijenhouders.nl/files/pdf/onderwijs/PDFs_Kees/Cursus%20bijengezondheid%20Sylla
bus%20december%202009.pdf
Dit cursusmateriaal is samengesteld voor de imker die zijn kennis over bijengezondheid wil vergroten
en is te gebruiken als naslagwerk. Er is voornamelijk gebruik gemaakt van vrij toegankelijke media en
materiaal dat speciaal voor dit doel ter beschikking is gesteld. Het cursusmateriaal mag verspreid
worden, mits de auteursrechten van de oorspronkelijke bronnen gerespecteerd worden.
Deze syllabus bevat drie delen, waarvan vooral het tweede deel onze aandacht verdient, gelet op de
recente gevallen van Amerikaans vuilbroed, belager die tal van imkers uit onze vereniging en streek
helaas getroffen heeft.

Duitse nieuwsbrief
BIENEN@IMKEREI
Wie een woordje Duits kent, kan zich gratis inschrijven op een interessante veertiendaagse
nieuwsbrief over actuele bijenwerkzaamheden.
http://www.apis-ev.de/index.php?id=infobrief
http://www.apis-ev.de/fileadmin/Infobriefe_2014/Infobrief_2014_15.pdf

MINI-PLUS bevruchtingskastje
De Mini-plus is een beetje een eigenaardig fenomeen. Het kastje is overal te koop en de gebruikers
zijn enthousiast. Maar er is vrijwel nergens een duidelijke gebruiksaanwijzing voor te vinden. Om
verandering in die situatie te brengen dit artikel.
De Mini-plus is beschikbaar in houten versie en als kastje van styropor, dit verhaal zal gaan over de
styroporversie (EPS). Het kastje kan ook worden geleverd als een bouwpakketje. De wanden zijn in
elkaar passende plaatjes ‘piepschuim’. De bodem en het dak bestaan uit een enkel deel. De voerbak
is ook uit een stuk. Een nieuw kastje moet geschilderd worden om het materiaal te beschermen
tegen weersinvloeden. Ook zorg je er zo voor dat het binnenin donker is, de wand is vrij dun.
De voerbak wordt ook van binnen geverfd. Zelf heb ik de zijwanden van de broedkamertjes extra aan
elkaar gelijmd, om te voorkomen dat ze uit elkaar schuiven.
Per broedkamertje is er ruimte voor 6 raampjes. Deze raampjes zijn in de standaardversie met
Hoffmann-afstandshouders geleverd. Hierdoor houden de raampjes zelf de juiste afstand. De
raampjes rusten in de standaarduitvoering op een uitsparing in de zijwand. Bij sommige leveranciers
zijn glijstrips te koop, die ervoor zorgen dat de raampjes vrij komen te liggen van het piepschuim van
de zijwand. Hierdoor ontstaan minder problemen met propolis en krijg je minder beschadiging van
het kastje. De bijenruimte boven de raampjes verdwijnt hiermee wel. Dit is lastig bij het gebruik van
de voerbak, want daarvan wordt de toegang voor de bijen kleiner.
Bovenop de raatjes moet plastic folie omdat de bijen anders het deksel aan de toplatjes vast
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Bouwen.
Gebruik de eerste keer Kunstraat in de juiste maat is te koop. Om op een andere wijze met weinig
verlies kunstraat in de raampjes te krijgen kan het beste gewerkt worden met kunstraat voor Dadanthoningkamers. Elk vel levert genoeg voor twee raampjes.
Om te starten met Mini-plus zal er voor gezorgd moeten worden dat er een volkje in komt. Dit is het
makkelijkst te realiseren door een jonge onbevruchte koningin en een halve liter jonge moerloze
bijen in het kastje te doen. Hoewel er goede voerbakken voor de Mini-plus zijn, is de grote voerbak
voor vloeibaar voer niet het meest handige bij het starten van een volkje. Vloeibaar voer kan roverij
uitlokken.
Om deze reden zijn er ook voerbakjes beschikbaar die de ruimte van een raampje innemen. Hierin
kan dan voerdeeg worden gedaan, maar ook siroop. Zelf heb ik voerbakjes gemaakt die de ruimte
van twee raampjes innemen. Hierin kan eenvoudig deeg worden gepropt, en ook nog genoeg om de
volkjes gedurende twee à drie weken te voeren. Handig als de kastjes naar een bevruchtingsstation
moeten.
Nadat de jonge moerloze bijen in het kastje zijn geschud, kan de koningin er direct bij gedaan
worden. Dit werkt goed als de jonge bijen uit het moerloze pleegvolk zijn gekomen waarin de jonge
koningin is uitgelopen. Is dit niet het geval dan is het beter de koningin met een kooitje in te voeren.
De (natte) bijen worden dan in het kastje geschud, raampjes erin, en de koningin wordt in haar
kooitje tussen de raatjes gehangen. De koningin moet twee dagen opgesloten blijven en pas de
derde dag mag de sluiting van het kooitje open zodat de bijen het suikerdeeg weg kunnen eten en de
koningin kunnen bevrijden. In elk geval moeten de kastjes drie dagen donker staan, voordat de bijen
weer mogen vliegen. De bijen krijgen water door met een plantenspuit door het gaas te spuiten. De
opening van de kastjes afsluiten gaat heel goed met een stuk isolatiemateriaal voor
verwarmingsbuizen. Een sjorbandje is handig om de onderdelen op elkaar te houden.
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Het volkjes zal in een week tijd ongeveer twee raatjes uitbouwen. Elke week later is er een extra
raatje bij gekomen. Twee maanden nadat het volkje is opgezet, kan er een tweede broedkamer op.
Het is dan ook handig met de grote voerbak van bovenaf te gaan voeren. Groeiende volkjes doen het
beter op vloeibaar voer. De volkjes kunnen weer een maand later nog uitgebreid worden met een
derde verdieping. Dan is het ook bijna tijd om ze in te winteren. Voor de winter moet een
broedkamer helemaal gevuld zijn met verzegeld voer. Bij drie bakken liever ook nog de helft van de
middelste broedkamer.

Voerbakje dat de ruimte inneemt van twee raampjes en glijstrip om te voorkomen dat de raampjes vast worden gekit.

Het volgende jaar kunnen de volkjes weer gebruikt worden als bevruchtingsvolkje. De volkjes kunnen
gesplitst worden en elk broedkamertje krijgt een raam voer met opzittende bijen, twee raampjes
broed met opzittende bijen, een vel kunstraat en een voerbakje. Voor de zekerheid kunnen er nog
bijen bij gedaan worden van een extra raampje. Geef het volkje een rijpe dop en in korte tijd is het
klaar om als bevruchtingsvolkje gebruikt te worden.

Half stukje Dadant honingkamerkunstraat in raampje en mooi uitgebouwd en bebroed raampje.

Voor bevruchtingsstations moet er wel gebruik worden gemaakt van een andere dan de
standaardopening. In de originele opening is n.l. niet goed te zien of er wel een darrenrooster
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aanwezig is. Op bevruchtingseilanden Ameland en Vlieland moet er daarom gebruik worden gemaakt
van een speciale vliegopening: het zogenaamde ‘Amelander rondje’. Nadeel hiervan is dat er een gat
in de zijwand geboord moet worden om het te kunnen plaatsen. Mini-plus is een systeem dat parallel
aan de gewone volken aan de praat gehouden kan worden. Het materiaal van de Mini-plus is niet
echt goed uitwisselbaar met materiaal van andere kasten.

Sluiting van isolatiemateriaal en koningin op de raat.

Bron : Bijenhouden december 2013
Aanvullende informatie over de Mini-plus is beschikbaar op Imkerpedia
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Mini-plus
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Grapje
Een blondje stapt boos naar een imker en zegt: één van uw bijen heeft mij gestoken!
Antwoordt de imker: wijs maar aan welke, dan zal ik hem zwaar straffen!
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