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Beste imker,
Het nieuwe jaar is al een tijdje gevorderd maar toch willen wij je als bestuur van Ons Denderbieken
onze allerbeste wensen voor onvergetelijk 2015 aanbieden.
In februari en zelfs begin maart kan het nog hard winteren.
Bij langdurige kou kunnen de bijen hun gebruikelijke hygiënische gedrag niet uitvoeren. De dode
bijen blijven op de bodem liggen en worden bij lage temperaturen niet opgeruimd. Aangezien de
wintertros vaak nog voorin de kast zit, kan dit voor een opeenhoping van dode bijen voor de
vliegopening zorgen. Mocht het dus lang koud blijven, steek dan even met een takje in de
vliegopening en haal de dode bijen hiermee naar buiten. Van sneeuwval hebben de bijen weinig te
duchten. Sneeuw op de kasten isoleert en sneeuw voor de vliegopeningen kan eveneens weinig
kwaad. De middagzon op de kasten zal – zeker in februari/maart – de sneeuw snel doen smelten.
Wel is het aangewezen de kasten bovenaan van isolatie te voorzien.
Controle voedselvoorraad
De groei van het wintervolk begint al zeer vroeg. Meestal de 2e helft van januari, afhankelijk van de
weersomstandigheden. De moer legt haar eerste eitjes in het midden van de tros. In het broednest
zal de temperatuur dan oplopen naar 35°C zodra er broed aanwezig is. Hoe groter het broednest,
hoe meer voer er verbruikt zal worden. De meeste volken, die van honger sterven, gaan dood in
maart— april, het broednest is dan groot. Hoe verder het bijenvolk als tros achter in de woning zit,
hoe meer voer er is verbruikt.
Een manier om de wintervoorraad aan voedsel te controleren is het optillen van de achterkant van
de kasten. Juist door het gewicht van meerdere kasten te vergelijken zijn de mogelijke
probleemgevallen er gemakkelijk uit te halen. Door het gebruik van glas, plexiglas of folie - in plaats
van de traditionele houten dekplank - onder een goed geïsoleerd dak is het goed te zien hoeveel
voedsel nog aanwezig is zonder de kast te openen.
Mocht de kast in vergelijking met andere kasten bij het liften van de achterkant bijzonder licht
aanvoelen, dan moet er ingegrepen worden. Het verdient de voorkeur om 2 voorraadramen (ca. 5 kg
voer) met verzegeld wintervoer uit een of twee andere volken (met nog overgewicht) over te hangen
naar het te lichte volk (uitvoeren bij zacht weer). De ramen moeten tegen het broednestje
aangehangen worden.
Een andere veel gebruikte methode, waarbij het volk niet verstoord hoeft te worden, is om een 2,5
kg pak suikerdeeg (met ronde opening in het plastic gesneden) op het voergat van de dekplank te
leggen. Door de opstijgende warmte zullen de bijen dit voer - indien noodzakelijk - geleidelijk
opnemen.
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Verplaatsen van kasten.
In de winter, als de bijen minimaal vier tot vijf weken niet hebben gevlogen, kunnen de kasten vrij
worden verplaatst ongeacht de afstand tot de oorspronkelijke standplaats. Doordat de bijen lang
binnen zitten, gaan ze zich heroriënteren bij het terug uitvliegen.

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. Ghislain De Roeck
15 maart : Genetica, erfelijkheid en bijenrassen. Ghislain De Roeck
28 maart : Praktijk : Voorjaarscontrole / verenigen van volken. Ghislain De Roeck & Frans Van Den
Bosch
19 april : Bijenziekten; bestrijding ervan. Peter Schotsaert
26 april : Bijenproducten. Wim Reybroeck
2 mei Praktijk : Honing oogsten en verzorgen. Ghislain De Roeck & Frans Van Den Bosch
3 mei : Kunstzwermen maken ( vlieger, veger, broedaflegger); vermeerderen van volken. Maurice De
Waele
17 mei : Koninginnenteelt / Overlarfproject. Roger De Vos
30 mei : Praktijk : Biotechnische varroabestrijding met tussenaflegger. Ghislain De Roeck & Frans Van
Den Bosch
14 juni : Verschillende methoden voor het invoeren van koninginnen in een volk & test. Ghislain De
Roeck
12 september : Praktijk : Inwinteren, najaarscontrole. Ghislain De Roeck & Frans Van Den Bosch
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JAARPROGRAMMA 2015


Op 1 maart houden wij onze algemene vergadering. Herboriste Isabelle Peters komt spreken
over 'Bij-zondere 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 praatcafé; vraag en antwoord.



In het najaar organiseren wij een praktijkactiviteit waswafels gieten.

BIJENWAS
Ook boogschuttersverenigingen kunnen ons nog een en ander bijbrengen.
Op de website van de "Koninklijke doelmaatschappij La Fidélité -Constantia" hebben wij een leerrijke
uitleg gevonden over was.
http://www.pijlenboog.be/index.php/Bijenwas_zuiveren
Deze procedure is uitgelegd door een ervaren imker en je bekomt erg zuivere bijenwas, zelfs na 1x
opzuivering.
Nota vooraf:




Was smelt bij 62°C-64°C. Houdt de temperatuur van de was dan ook zo dicht mogelijk bij de
smelttemperatuur.
Boven de 85°C zal de was beginnen te ontkleuren.
Indien je de mogelijkheid hebt om de temperatuur van het water/recipiënt met een
thermostaat te regelen, is dat zeker aan te raden.

Benodigd materiaal







Smeltpot: metalen pot waarin je de was kan smelten... metaal werkt best omdat die in "au
bain marie" de warmte goed geleidt. Plastic kan ook.
Emmer voor het uitharden. Ook hier is een metalen emmer (best bekleed met email) het
beste.
Warmtebron (bv kookfornuis).
Kookpot voor "au bain marie", groter dan smeltpot (pot 1).
Kookpot voor "au bain marie" waar de emmer in past (pot 2).
Bijenwas

Aankoop bijenwas
Ga bij een vriendelijke imker - bestaan er andere? - in de buurt op bezoek en koop de was
rechtstreeks van hem/haar. Je kunt die ofwel ongezuiverd (i.c. rechtstreeks van de
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honingraat/zonnesmelter) of reeds opgezuiverd kopen. In het laatste geval heeft hij al een deel van
het werk voor jou gedaan.
Tip: koop ook ineens wat honing bij de imker. De smaak en kwaliteit is onwaarschijnlijk goed!

In de handel is ook bijenwas te koop, echter die is reeds teveel opgezuiverd en is te hard om goed
mee te kunnen werken en niet optimaal om pezen van te maken. Zie verder hierover.
Imkers kopen die zelf liever niet omdat soms de oorsprong van die was onduidelijk is en in sommige
delen in de wereld wordt er nogal eens kwistig omgesprongen met chemicaliën (antibiotica etc.). Ze
werken dus het liefst met de eigen was van hun eigen bijen. Vraag aan de imker hoeveel was hij kan
missen. Meestal heeft hij wel wat over.
Het is perfect OK om oudere was te nemen, was die de imker liever niet (of enkel in een jaar waar hij
weinig opbrengst heeft) zal gebruiken. Dat is voor onze toepassing even goed en de imker zal blij zijn
dat hij je die kan verkopen. Die is iets donkerker van kleur maar even goed.
Zuiveren bijenwas
Meestal zal je van de imker een blok uitgeharde bijenwas krijgen, rechtstreeks zoals die van de
zonnewas- of stoomsmelter gekomen is.
Breek de was in kleinere stukken zodat die gemakkelijk in je smeltpot passen. Je kunt dit gemakkelijk
doen met een breekmes en een hamer. Klop het breekmes in de was, hamer die wat dieper en
wanneer je ongeveer 1 cm in de was zit en tijdens het kloppen lichtjes schuin duwt, breekt de was
verder door. Je kunt de was ook zagen door een dunne draad rond twee stokjes te winden en de was
er mee door te snijden. Door de wrijving smelt de was namelijk op de plaats van de draad... Tijdens
dit proces niet stoppen, anders zit je vast.
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Breng het water in pot 1 bijna aan de kook en zet dan het vuur op een lage stand (bv 3 op een schaal
tot 9) zodat het water ongeveer 80°C-85°C blijft.
Plaats de smeltpot met de brokken was in pot 1 en zorg er voor dat de smeltpot niet kan
omvallen/kantelen. Desnoods bindt je die vast aan de zijkanten.
Laat de was langzaam smelten... was smelt bij 62°C-64°C maar begint eerder (40°C) al zacht te
worden. Controleer de temperatuur, zeker naarmate alle was gesmolten is... dan gaat de
temperatuur stijgen… hou die zo laag mogelijk (best rond 70°C houden en niet boven de 80°C laten
komen).

Breng het water in pot 2 aan de kook en plaats er de emmer in. Let op dat er niet teveel water in de
pot zit en dat eens dat de emmer in de pot zit het water niet meer kookt, anders spat het te veel.

Giet in de emmer 1 liter kokend water in. Giet de gesmolten was door een fijne zeef in het water in
de emmer en giet er nog een liter kokend water door. De gesmolten was zal drijven op het hete
water. Klop de zeef onmiddellijk uit op een stuk krantenpapier.

5

Sluit de emmer af met een isolerend materiaal en laat de emmer in de pot met (nu heet) water staan
om langzaam af te koelen. De kleine onzuiverheden in de was zakken nu naar beneden in de was, dus
hoe langer dit proces duurt, hoe zuiverder de was. Je zou het geheel nog kunnen isoleren door alles
in een isomo (piepschuim) doos te plaatsen wanneer de was nog heet en vloeibaar is.

Laat de emmer staan en verplaats die niet totdat de was volledig hard is. Anders stijft de was
onregelmatig op. Wanneer de was volledig afgekoeld is, en in deze opstelling kan dat wel tot 20 uur
duren, haal je de blok was er uit. Alle vuilresten zijn nu in de was naar beneden gezakt en liggen
ofwel in het water (klein deel) ofwel aan de onderkant van de was.

Schaap met bv een oude ijsschep of rasp het onderste en vuile deel van de was er af.. werk in dunne
laagjes.. je ziet nu dat op een bepaalde diepte de was plots licht van kleur wordt... dan ben je door de
laag vuil heen. Doe dit snel nadat je de was gezuiverd hebt. In de onzuiverheden zit namelijk nog een
deel water dat er zeker uit moet. De was is nu klaar om verder verwerkt te worden. De imker maakt
er nu nieuwe honingraten van, de boogschutter maakt er pezenwas van.
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Bijenwas: voor en na het opzuiveren.

Opsmelten bijenwas Gezuiverde bijenwas of commercieel gekochte bijenwas (als je niet aan was van
een imker kan geraken) kan eenvoudig in "au bain marie" gesmolten worden en in kleine potjes
verdeeld worden. Hierdoor krijg je kleine handelbare porties geschikt voor het maken van pezen.
Plaats de pot in "au bain marie" en laat de was langzaam smelten.

Geeft de was de tijd om te smelten; eens het water op temperatuur (bv 80°C) houd je het vuur op
een lage stand (3/9).

Zorg dat de temperatuur van de was dicht bij 70°C-74°C blijft.
Giet de was in kleine potjes. Ofwel niet poreus en geïmpregneerd papier (zoals ze bij de McDonalds

7

gebruiken om de mayonaise in te doen) of in kleine plastic potjes. Je zal merken dat de was van kleur
verandert bij het opstijven... eerst wordt die lichtgeel, nadien kleurt die donkerder.

Een dekseltje op de was zorgt er voor dat er geen stof in kan vallen en dat die vele (honderden) jaren
goed blijft.

KAARSEN MAKEN
Hierbij een heerlijk ouderwetse, om niet te zeggen middeleeuwse manier om kaarsen te maken. Ga
als volgt te werk. Warm een oven op tot 40 graden Celsius. Gebruik daarvoor een oventhermometer.
Vertrouw nooit de temperatuuraanduiding op de oven. Plaats de wasblok in de oven en geef die vele
uren de tijd om helemaal op temperatuur te komen.
Steek met een plamuurmes een stuk was af. Zet een keukenweegschaal naast de oven, zodat je voor
iedere kaars precies evenveel was gebruikt. Makkelijkst is telkens een kaars van 200 gram was te
vormen.
Wrijf je handen in met een klein likje vaseline. Kneed de was tot je handen gloeien. Rol er een
vervolgens een kaarsvorm van, bij voorkeur met één hand op een gladde ondergrond. Hou een
rekenliniaal of iets anders in de aanslag, om ervoor te zorgen dat iedere kaars even lang wordt. Als je
telkens dezelfde hoeveelheid was gebruikt, dan zullen alle kaarsen bijgevolg even dik worden.
In de oven heb je ook een mesje klaarliggen dat dus 40 graden warm is. Daarmee maak je een snee
over de lengte van de kaars, precies tot aan het midden. Leg een lont in de snee. Druk de uiteinden
dicht, zodat de lont vast zit, desnoods met zijn tweeën: wellicht kom je hiervoor twee handen tekort.
Druk nu de rest van de snee mooi dicht. Rol nog eens goed, om de kaars weer mooi in model te
krijgen.
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ZUIVEREN
Om de was te zuiveren kan je oxaalzuur toevoegen. Een alternatief als je niet met oxaalzuur wil
werken. Laagje water in een pan, was er bij. Was opkoken met een flinke scheut azijn (gewone azijn)
uit de winkel. Wel even doorroeren. De Was rustig laten afkoelen. De rest vuil zit op de scheidingslijn
water/was en is van de was af te krabben met de bijenbeitel, de was zelf is nu botergeel.
Bron: http://www.pijlenboog.be/index.php/Bijenwas_zuiveren
BOEKENRUBRIEK

BIJEN HOUDEN, een compleet overzicht
Auteur: David Cramp 160 pagina’s • 228 x 297 mm okt. 2014 • gebonden Winkelprijs: 14, 95 euro

INTERNET
Site van Bernard Leclercq. Film over (industriële) verwerking van was „Le cycle de la cire” (10 min.)
http://www.videos-nature.com/#cire
Ook de overige links bevatten aanbevelenswaardige informatie:
http://www.videos-nature.com/#/Page%20d'accueil
BEE BOOK
Een microscopisch zicht op bijen.
http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/20220500/AtlasoftheHoneybee.pdf
ATLAS HYMENOPTERA - Atlas of the European Bees (Université de Mons)
http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?id=169
N.B.: het neemt enige tijd in beslag om beide links binnen te halen.
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YOUTUBE
Eenvoudig imkeren (Einfach Imkern).
Voor de cursisten van het eerste en tweede jaar: 71 instructieve video’s; goede visuele aanvulling op
de theorie. Goed voor een 6 uur durende inkijk op de imkerpraktijk.
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5-zvggXUPf6eYqr0NqiMBZnsMre-qvWi
Aandacht voor Ambacht - Imker | Berg Visuals
http://www.youtube.com/watch?v=V-1mKcWjDeg
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