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Nieuwsbrief 4 / 2014
Beste imker,

2015 was een excellent bijenjaar, toch wat de honingopbrengst betreft. Het zachte vroege voorjaar
leverde massa's honing op, de zomer was zeker ook niet slecht en de prachtige warme herfst heeft
de bijen de kans geboden zich optimaal voor te bereiden op de winter. Het was een echt
bieboerenjaar.
Niet voor iedereen echter. Voor sommigen onder ons was het een rampjaar. Bij hen werd
Amerikaans vuilbroed vastgesteld. De besmette kasten met bijen en al werden verbrand en van de
niet besmette volken werden naakte afleggers gemaakt. Of die volken goed door de winter zullen
raken, valt nog af te wachten.
Niet alleen de getroffen imkers waren slachtoffer, alle gekende imkers die zich binnen de schutkring
bevonden, werden meermaals gecontroleerd. Het was bang afwachten of men zelf niet was besmet.
Telkens er een nieuwe haard werd vastgesteld, werd een nieuwe schutkring ingericht.
Tot op vandaag zijn verschillende schutkringen nog steeds niet opgeheven.
Waar die plotse opflakkering van Amerikaans vuilbroed vandaan komt, is niet geweten. Feit is dat dit
jaar in Vlaanderen tientallen haarden zijn ontdekt waarvan verschillende in Geraardsbergen en
omgeving.
Op de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) kun je de
laatste stand van zaken vinden (punt 5 in bijgevoegde link)
http://www.favv-afsca.fgov.be/bijenteelt/dierengezondheid/
Winterwerkzaamheden
De bijen die zich in december in de kast bevinden zijn voor 100% winterbijen. Vanaf nu moet rust
heersen aan de bijen. Elke verstoring kan bijenlevens kosten.
De herfst was zeer zacht. Veel kasten hebben nog veel broed aangezet in september en oktober. De
varroa's zullen zich ook sterk hebben kunnen vermeerderen. Er moet dus nog een varroabestrijding
worden uitgevoerd.
Best wordt die bestrijding uitgevoerd rond Kerstmis, als het al enkele dagen koud is (5° of lager), als
de bijen in tros zitten heeft de bestrijding het meeste effect. Sommige beweren dat de behandeling
zelf bij -5° mag gebeuren zonder schade aan de bijen toe te brengen.
De winter is de ideale periode om al het imkersmaterieel netjes op te kuisen en te ontsmetten.
Herstellen of vervangen wat stuk is, timmeren, oude raad afsmelten, (her)bedraden,... .
Wil je volgend jaar goed kunnen starten dan is dit de aangewezen periode om deze klussen te klaren.
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HERNIEUWING LIDMAATSCHAP VLAAMSE IMKERSBOND
Om zijn zware administratie enigszins vlot te kunnen afhandelen, verzocht de schatbewaarder van de
KONVIB ons de vereffening van het lidgeld 2015 uiterlijk tegen 15/12/2014 te willen regelen.
De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als gewoon lid; daarvan gaat 22 € naar de KONVIB, 3 € naar
de KOIV en 5 € is bestemd voor onze werking. Je ontvangt het maandelijks magazine (10 bladen per
jaar) , bent verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen met bijen en je kunt
deelnemen aan de verschillende activiteiten van onze groeiende vereniging.
Nieuw is dat het bestuur besloten heeft vanaf 2015 bijleden te aanvaarden tegen een jaarbijdrage
van 5 €, voor zover ze reeds gewoon lid zijn van een andere imkersvereniging.
Graag ontvingen wij jullie overschrijving op rekening BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons
Denderbieken met vermelding van lidgeld 2015, naam, voornaam, geboortejaar, aantal volken en
ras (Carnica, Buckfast of andere) .

CURSUS IMKEREN VOOR GEVORDEREDEN
Op 8 maart 2015 start de cursus 'bijenteelt voor gevorderden'. De cursus bestaat uit 11 lessen en
gaat opnieuw door in De Helix. De 7 theorielessen op zondagvoormiddag van 9.00 tot 12.00 uur. De 4
praktijklessen op zaterdagnamiddag van 14.00 tot 17.00 uur. Er is telkens een koffiepauze voorzien.
Je inschrijving geldt pas na de storting van 30 euro op het rekeningnummer van Ons Denderbieken :
IBAN : BE22 9201 0254 5147. Om het brevet te bekomen moet je 3/4 van de theorielessen volgen en
de test afleggen. Voor de praktijklessen worden de cursisten ingedeeld in 2 groepen. Een Simplex- en
Dadantgroep. Het aantal deelnemers wordt beperkt tot 35. De cursisten van het eerste jaar hebben
voorrang met prioriteit aan degenen die deelnamen aan de test.
Het programma
8 maart : Jaaroverzicht en bedrijfsmethode.
15 maart : Genetica, erfelijkheid en bijenrassen.
28 maart : Praktijk : Voorjaarscontrole / verenigen van volken.
19 april : Bijenziekten; bestrijding ervan.
26 april : Bijenproducten.
2 mei Praktijk : Honing oogsten en verzorgen.
3 mei : Kunstzwermen maken ( vlieger, veger, broedaflegger); vermeerderen van volken.
17 mei : Koninginnenteelt / Overlarfproject.
30 mei : Praktijk : Biotechnische varroabestrijding met tussenaflegger.
14 juni : Verschillende methoden voor het invoeren van koninginnen in een volk & test.
12 september : Praktijk : Inwinteren, najaarscontrole.
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JAARPROGRAMMA 2015


Op 1 maart houden wij onze algemene vergadering. Herboriste Isabelle Peters komt spreken
over 'Bijzondere bloemen'. Voordracht over planten die door bijen worden bezocht en hun
geneeskrachtige meerwaarde.



Op 8 maart start de cursus voor gevorderden.



Mei/juni nemen wij opnieuw deel aan het Overlarfproject.



In oktober plannen wij een vergadering waarvan het thema nog niet vast ligt.



In het najaar organiseren wij een praktijkactiviteit waswafels gieten.

BOEKENRUBRIEK
Een verhaal met een angel van DAVID GOULSON
Bioloog David Goulson is van jongs af aan gefascineerd door de natuur. In Een verhaal met een angel
laat Goulson zien hoe belangrijk de hommel voor ons is en zijn fantastische anekdotes tonen hoe
intrigerend dit beestje is. Door het verdwijnen van biotopen en bloemen hebben enkele
hommelsoorten het moeilijk, als ze al niet uitgestorven zijn. De verdere ondergang zal niet aan
Goulson en dit gedreven en toegankelijke boek liggen. Atlas Contact. 235 blz. 24,99 € (E-book 18.99
€) Zie ook :https://www.youtube.com/watch?v=-jHYQla0KQY en
https://www.youtube.com/channel/UCDQiP87NadK2IK8u_x-iIAQ

Bijenplanten, nectar en stuifmeel voor honingbijen van ARJAN NEVE en RAYMOND VAN DER HAM
Gasten van bijenhotels van PIETER VAN BREUGHEL
Beide boeken kunnen besteld worden door een mailtje te sturen
naar natuurenboek@naturalis.nl onder vermelding van de titel. De prijs exclusief verzendkosten is
22,50 € voor Bijenplanten en 27,50 € voor Gasten van bijenhotels. Zie ook :
http://bestuivers.nl/Actueel en
http://bestuivers.nl/Portals/5/presentatie%204%20juli/Biesmeijer.pdf
http://bestuivers.nl/Portals/5/presentatie%204%20juli/VanBreugel.pdf

INTERNET
http://www.florapis.org/?q=photos_web/all
Een interessante databank met mooie foto’s van planten en bloemen met bijenbezoek.
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YOUTUBE
Parle-moi des abeilles
http://www.youtube.com/watch?v=MDm0MIAstWE
Bezoek aan de imker Roger De Vos
http://www.youtube.com/watch?v=RbdsdnOhR-c&list=UUWYcmx7kw5dg6--Baq5B_Dw
Bienen - Ein Volk und seine Königin
1/3 https://www.youtube.com/watch?v=K067_JWDMjM
2/3 https://www.youtube.com/watch?v=yHQTt17MAmI
3/3 https://www.youtube.com/watch?v=ygS8m20ROQ4
The Killer Parasites Destroying Australia's Bees
http://www.youtube.com/watch?v=Za_Bl9a3wek&feature=youtu.be
Imkerei im Wandel der Jahreszeiten
http://www.youtube.com/watch?v=ln3mlBfVpps&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=t-dqd3UpjV8&feature=youtube_gdata_player
Imkerimpressies
https://www.youtube.com/watch?v=a6MRoYJ-vSU&feature=youtube_gdata_player
Bijenwasverwerking
http://www.youtube.com/watch?v=NNcrmz5AGA8&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=-VbXcmh46vc&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=gFJPXszRw8M&feature=youtube_gdata_player
http://www.youtube.com/watch?v=M2Idl9pk28s&feature=youtube_gdata_player
Bijenzwerm en bevruchting koningin
https://www.youtube.com/watch?v=sO1q0QD4kjI!
C’est pas sorcier - Le déclin des abeilles
http://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA&feature=youtube_gdata_player
Hoe vind ik de koningin?
http://www.youtube.com/watch?v=hcc7ox4aboo&feature=youtube_gdata_player
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DE WASMOT? EEN PLAAG VOOR DE BIJEN EN DE IMKER
In Vlaanderen komt de wasmot vrij algemeen voor. Zij vreet de raten aan op grote schaal en vernielt
daarmee de raten.
Het is daarom belangrijk om de raten en andere wasresten goed te beschermen. De ontwikkeling van
de wasmot is sterk afhankelijk van de temperatuur. Ze brengt gemiddeld 3 generaties per jaar voort.
In Vlaanderen komen twee soorten wasmot voor, de grote- en kleine wasmot. De grote- en kleine
wasmot kunnen niet tegelijk in één kast leven, de larve van de grote wasmot eet die van haar veel
kleinere broer op. Door schokken en reizen gaan de larven lopen zodat ze door de bijen kunnen
worden afgestoken.
De grote wasmot.

De grote wasmot. (Galleria mellonella ) heeft een vleugelwijdte van 2,5 cm. De larve zijn grijsbruin,
na tikken op de raat gaan ze op de loop. Gedurende haar ontwikkeling doorloopt de grote wasmot
drie opeenvolgende stadia: ei, larve en pop. De cyclus wordt alleen maar onderbroken als de
temperatuur te laag wordt of als er niet genoeg voedsel te vinden is. Deze ontwikkelingscyclus kan
variëren van 6 weken tot 6 maanden afhankelijk van de temperatuur en het voedselaanbod. De
ontwikkeling komt pas op gang als de temperatuur boven de 9°C ligt. Het overwinteren kan zowel in
ei-, larve- als popstadium gebeuren. De volwassen wasmotten veroorzaken geen schade, zij eten
niets meer vanaf het moment dat ze volwassen zijn. De volwassen wasmot kan echter wel
bijenziekten overbrengen. In volken die zijn aangetast met vuilbroed, bevatten de uitwerpselen van
de wasmot grote hoeveelheden sporen van vuilbroed.
Grootte en kleur van het volwassen insect kunnen erg verschillen afhankelijk van het voedselaanbod
in het larvestadium en de duur van de opeenvolgende ontwikkelingsstadia. De vrouwtjes zijn groter
dan de mannetjes. De wijfjes beginnen eitjes te leggen 4 tot 10 dagen nadat zij uitgelopen zijn uit
hun cocon. Bij schemering trachten de wijfjes binnen te dringen in een bijenkast om daar hun eitjes
te leggen. De wijfjes leggen hun eitjes via een legbuis in holten en spleten zodat de bijen de eitjes
niet kunnen opruimen of vernietigen. Als de wasmot door de bijen wordt verjaagd, dan legt zij haar
eitjes in spleten aan de buitenkant van de kast. Het wijfje legt vaak meer dan duizend eitjes, ieder zo
groot als een maanzaadje.
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Onmiddellijk na haar geboorte gaat de jonge larve op zoek naar was om zich te voeden en begint zij
met de bouw van zijdeachtige voedseltunnels om zich te beschermen. Eerst leeft de larve in
wasresten, later op bebroede raten. De snelheid waarmee de larve groeit, hangt af van de
temperatuur en het voedselaanbod. De larve voedt zich vooral met de onzuiverheden die in de was
zitten (uitwerpselen en cocons van de bijenlarven en stuifmeelkorrels), oude raten zijn dus zeer
voedzaam en in kunstraat ontbreken juist essentiële voedingsstoffen. Op het einde van het
larvestadium spint de larve een taai zijdecocon dat stevig vast hangt tegen een houten raampje,
tegen de wand van de bijenkast of tegen de kast waarin de raten worden bewaard. In de cocon
verandert de larve eerst in een pop en vervolgens in een volwassen mot. Deze metamorfose duurt 1
tot 9 weken.
De kleine wasmot.

De kleine wasmot (Achroia grisella) heeft een vleugelwijdte van 1,5 cm. De larven zijn witgeel en
bewegen zich met snelle, rupsachtige bewegingen voort. De ontwikkeling en eigenschappen van de
kleine wasmot lijken in grote lijnen op die van de grote wasmot. De eitjes zijn echter weekglazig en
de verpopping vindt zowel binnen als buiten de raat plaats, in een zijdeachtig coconnetje omringd
door zijn uitwerpselen en wasresten, ze zien er daardoor zwart gekleurd uit.

Bestrijden van wasmot.
Aangezien de wasmot op meerdere plaatsen de raten kan aantasten, moet de bestrijding ook op
meerdere manieren worden uitgevoerd:
In de bijenkast :
- houd alleen sterke volken in de stal (de bij zelf is de grootste vijand van de wasmot).
- zorg dat de raten bezet zijn met bijen, plaats lege kamers pas als het nodig is - laat nooit raten of
was achter in een lege bijenkast.
- reinig regelmatig de varroabodems en vervang de raten regelmatig.
In de ratenopslag :
- motten vrezen licht en tocht (raten onder afdak of in portiek bewaren, bescherm de raten
tegen knaagdieren, insecten en regen), zorg voor goede ventilatie, ook tussen de raten.
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- dek de bovenzijde en onderzijde van een ratentoren af met fijn gaas maar zorg dat de afstand tot
de was altijd groter is dan 10 cm, bij korte afstand kan de wasmot toch nog haar eitjes naar binnen
brengen
- 's winters raten in een ratentoren opbergen met ijsazijn.
Binnen bewaren:
één methode is om raten 24 uur in de diepvries te leggen. Haal ze daarna uit de diepvries en laat ze
even drogen en berg ze op in een afgesloten plastic zak op een vorstvrije. Bij te lang in de diepvries
laten liggen zal een schimmel op de raten slaan. Deze methode is niet geschikt voor raten met
stuifmeel.
Er zijn uiteraard nog meer bestrijdingsmethoden. Bacteriologisch kan met Bacillus thuringiensis
worden bestreden via het product B-404. Chemisch met solfer zwaveldioxide SO2, azijnzuur of
mierenzuur. Azijnzuur en mierenzuur doden alle stadia van de wasmot. Voor deze stoffen geldt wel
goed op de methode en risico's van toepassing te letten.

Bron http://www.imkersbondabtb.nl/dmdocuments/wasmot.pdf
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Gedicht van M. NIJHOFF (1894-1953)

HET LIED DER DWAZE BIJEN
Een geur van hooger honing
verbitterde de bloemen,
een geur van hooger honing
verdreef ons uit de woning.
Die geur en een zacht zoemen
in het azuur bevrozen,
die geur en een zacht zoemen,
een steeds herhaald niet-noemen,
riep ons, ach roekeloozen,
de tuinen op te geven,
riep ons, ach roekeloozen
naar raadselige rozen.
Ver van ons volk en leven
zijn wij naar avonturen
ver van ons volk en leven
jubelend voortgedreven.
Niemand kan van nature
zijn hartstocht onderbreken,
niemand kan van nature
in lijve den dood verduren.
Steeds heviger bezweken,
steeds helderder doorschenen,
steeds heviger bezweken
naar het ontwijkend teeken,
stegen wij en verdwenen,
ontvoerd, ontlijfd, ontzworven,
stegen wij en verdwenen
als glinsteringen henen. -Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
wij dwarrelen naar beneden.
Het sneeuwt, wij zijn gestorven,
het sneeuwt tusschen de korven.
Wat heeft Nijhoff willen zeggen? De bijen hebben zich laten verlokken door iets volslagen nieuws,
iets dat vér uit moest gaan boven wat zij kenden. Ze hebben zich laten meeslepen naar avonturen, vér
van hun 'volk en leven'. Ze hebben zich in vervoering laten voortdrijven naar ... Ja, naar wat eigenlijk?
Dat wisten ze ook niet, maar het moest iets zijn dat onuitsprekelijk indrukwekkend was. En waar is
het op uitgelopen? Op de dood, het absolute einde. Het sneeuwt "tussen de korven". Met een
moderne woordspeling: ze zijn ernaast!
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Dát is de moraal van het verhaal: leef het leven waarvoor je geschapen bent. Zoek het niet in het vage
ideaal, iets waarvan je geen duidelijke voorstelling hebt. Géén mystieke vervoering, géén dweperig
streven naar het 'hogere'; nee, sta in dit leven, in déze wereld! Dáár is je plaats! En kén je plaats! Het
lied der dwaze bijen vertolkt een soortgelijke gedachte als de oude mythe over Icarus die met zijn
vleugels van was en veren te hoog steeg en te dicht bij de zon kwam: de was ging smelten, zijn
vleugels lieten los en hij verdronk in de zee.
Als imker is ons leven vergroeid met bijen. Onze bijen vinden de bloemen in de tuin niet bitter,
integendeel. De bijen uit dit vers reiken naar een hoger honing. Dat is hun onbereikbaar ideaal.
Daarvoor geven ze alles op. Maar het wordt hun dood. Het sneeuwt tussen de korven. Zeker een
mooie dood: ze hebben geleefd: intens en hevig.
Kunnen we uit dit vers iets leren? Als je het graag wilt: blijf dicht bij huis. Zoek je geluk niet te ver weg.
Het kan je ondergang worden. Geniet van het alledaagse, van de kleine dingetjes in het leven. De
kleine genoeglijkheden. De frutseltjes.

Het bestuur
Michel Mignon
Ward Bijl
Frans Van Den Bosch
Michel Boterberg

054 / 41 51 95,
054 / 58 07 95
02 / 396 11 03;
054 / 41 31 41;

Ghislain De Roeck
André Van Liefferinge
Marc Daminet

054 / 41 52 25,
054 / 41 50 72
054 / 58 02 31
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