Koninklijke Imkersvereniging
Ons Denderbieken
Geraardsbergen
Nieuwsbrief 2 / 2015
Beste imker,

De wintersterfte was zeer hoog dit jaar. Er zijn verliezen van 40 % en meer. Sommigen hebben zelfs
al hun bijen verloren. Een echte ramp voor wie dit meemaakt.
In het verleden heeft dit fenomeen zich ook voorgedaan. Acariose en nosema waren toen de
boosdoeners. Telkens hebben onze voorgangers die problemen kunnen overwinnen. Ook nu mogen
wij de moed niet laten zakken. Wetenschappers zijn volop bezig een oplossing te zoeken voor de
huidige bijensterfte.
Het probleem met Amerikaans vuilbroed is ook nog niet opgelost. Recent zijn 3 nieuwe haarden
vastgesteld: in As, Dilsen-Stokkem (Limburg) en Auby-sur-Semois (Luxemburg). Voor meer informatie
verwijzen wij u graag naar de FAVV-website:
http://www.favv.be/bijenteelt/dierengezondheid/#gezondheidstoestand
Vanaf dit jaar wordt een kaart met de exacte locatie van de schutkring toegevoegd aan de lijst met
de haarden op de website van het FAVV. In Geraardsbergen is volgend schutkring nog niet
opgeheven http://www.favv.be/_pictures/users/adgb/haard8-24.jpg
Als u deze nieuwsbrief leest, is het voorjaar goed gevorderd, het fruit is bijna uitgebloeid en het
zonnige weer in april heeft onze (resterende) bijen een boost in hun ontwikkeling gegeven. Het
wordt stilaan tijd om aan zwermverhindering te denken en aan het kweken van nieuwe
kwaliteitsvolle koninginnen.
Net als vorige jaren doen wij terug mee aan het overlarfproject. Als voorbereiding hierop, wordt u
uitgenodigd op de les die Roger De Vos op zondagvoormiddag 17 mei geeft aan de cursisten. Roger
weet er alles over. Hij is trouwens al jaren leverancier van larfjes. Wie wil meedoen aan de
koninginnenkweek mag niet ontbreken op die unieke kans.
Om u enigszins te begeesteren mee te doen, vindt u in deze nieuwsbrief een bijdrage over het
invoeren van nieuwe koninginnen. De ideeën voor deze methodiek werden aangereikt door Corneel
Dewindt tijdens zijn cursus koninginnenkweek.
Om bij het onderwerp te blijven vindt u verderop ook een artikel over het EWK-éénraamskastje.
Op donderdagavond 18 juni organiseren wij een vraag- en antwoordvergadering.
Om dit enigszins in goede banen te leiden zouden wij graag uw vragen vooraf ontvangen. U kunt die
bezorgen aan een van de bestuursleden.
Opgelet: deze vergadering zal doorgaan in het zaaltje boven café "Sportkring", markt 11
Geraardsbergen.
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JAARPROGRAMMA 2015


1 maart : onze algemene vergadering.



8 maart : start cursus voor gevorderden.



17 mei Roger De Vos : koninginnenkweek / overlarfproject.



18 juni : vraag- en antwoordvergadering.



Oktober : Corneel Dewindt; onderwerp nog te bepalen.



Najaar : praktijkactiviteit waswafels gieten.

ALGEMENE VERGADERING
Op onze algemene vergadering mochten we als gastspreker mevrouw Isabelle Peeters verwelkomen.
Zij bracht een gesmaakte voordracht over bij-zondere bloemen en planten.
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Viering Jean Cromphout
Dezelfde namiddag is Jean Cromphout in de bloemetjes gezet.
Onze nieuwe leden, die "Jean Bieke" niet zo goed kennen, vinden hier een klein overzicht van wat hij
jarenlang voor Ons Denderbieken betekende.
In 1972 werd Jean bestuurslid. 10 jaar later, in 82, hij was dan al ondervoorzitter, heeft hij het roer
van voorzitter overgenomen van Roger Carijn, gedurende 13 jaar. In beide functies zorgde hij ervoor
dat onze vereniging kon groeien o.m. door zijn contacten met Louis Podevijn en zijn inzet op
provinciaal niveau tijdens de algemene vergaderingen van de KOIV in Gent, waarvoor hij talloze
zondagnamiddagen opofferde.
Hij speelde als redacteur ook een grote rol in het vorige driemaandelijks bulletin van Ons
Denderbieken. Jean heeft ook een groot aandeel gehad in de vestiging van de educatieve bijenstand
in De Helix, een project dat hij succesvol onderhandelde met de toenmalige leiding van De Helix.
Verder heeft hij veel jonge imkers geholpen bij hun start. Hij kwam helpen slingeren en aarzelde
daarbij niet om zijn toenmalig autootje vol te proppen met zijn (geverfde) ouderwetse slinger. Hij
hielp ook veel jonge imkers aan hun eerste volkje. Hij was indertijd ook de bezielende kracht achter
de jaarlijkse busreis en het Ambrosiusfeest. Toen hij in 1995 ontslag nam, gaf hij de fakkel door aan
Frans Van Den Bossch.
Het filmpje van "Jean Bieke" https://www.youtube.com/watch?v=KVtR5Ga1_Iw

Jean, bedank voor uw jarenlange inzet voor Ons Denderbieken.
Wij hopen jou nog vele jaren te mogen begroeten op onze activiteiten.
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INVOEREN KONINGINNEN
Inbrengen van aangekochte of zelf gekweekte koninginnen levert ook spijtig mislukkingen op. Hierna
volgen enkele eenvoudige methodes die garant zouden moeten staan voor een groter succes.
Praktisch voorbeeld 1
Herbemoeren van productievolk (simplex)
Principe.
- Te hermoeren volk kleiner maken om aanvaardingkans te vergroten.
- Productiekast splitsen (broedbak B1 en B2).
- Oorspronkelijke kast verplaatsen.

Hoe?
- B1 is moerloze kast.
- Vliegbijen uit B2 keren terug naar B1.
- B1: KN (nieuwe koningin) inbrengen in gesloten invoerkooitje ter gewenning; 7 dagen wachten : zijn
er redcellen, die breken of doorprikken; zo nodig KN vrijlaten uit invoerkooitje met suikerstop mocht
ze nog niet bevrijd zijn.
- B1 kast 14 dagen laten staan, vooraleer eerste kastcontrole uit te voeren.
Verder?
- Ofwel volksvermeerdering: 2 volken.
- Ofwel herenigen: na tweede legronde, B2 + HZ kast verenigen met B1, krantenmethode.
Praktisch voorbeeld 2
K uit EWK (of invoerkooitje) na 2 broedrondes laten uitgroeien tot productievolk, via broedloze
vlieger
Principe.
- Te hermoeren volk kleiner maken om aanvaardingkans te vergroten.
- Vliegbijen gebruiken om nieuw volk op te bouwen.
- Ramen gesloten broed toevoegen om nieuw volk van genoeg jonge bijen te voorzien.
- Oorspronkelijke kast verscheidene meters verplaatsen.
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Hoe?
BN (nieuwe broedromp) is moerloze kast, opgebouwd als volgt :
- 1-2 ramen gesloten broed ( 5 dagen tot 1 week voordien open/gesloten broedramen afzonderen in
HZ en broed laten sluiten);
- 2 voedselramen;
- Opgebouwde ramen (of waswafels).
- Vliegbijen B2/B1 keren terug naar BN : duurt ongeveer 2 dagen, afhankelijk van het weer.
BN:
- Ofwel KN inbrengen in invoerkooitje ter gewenning; KN na 7 dagen zo nodig vrijlaten uit
invoerkooitje met suikerstop.
- Ofwel KN laten uitlopen uit EWK: rond EWK voederdeeg plat boven de latten aanbrengen (bijen
moeten „in weelde” leven bij deze actie). EWK plaatsen tegenovergestelde kant van KN op de latten.
- BN kast 14 dagen laten staan, vooraleer eerste kastcontrole uit te voeren.
Verder?
- Ofwel volksvermeerdering: 2 volken.
- Ofwel herenigen: na tweede legronde, B2 volk verenigen met B1, krantenmethode.
Nota : hoe twee bemoerde volken verenigen?
- Niet wachten tot er één moerloos is en er redcellen aangetrokken worden (= verschillende toestand
ene volk t.o.v. ander volk).
- K wegnemen van oudste volk.
- Krant ertussen en onmiddellijk verenigen.
Het kan moeilijk zijn om in woelige, agressieve volken de K te vinden. Daarom zetten we het volk
verscheidene meters opzij en op de vrije plaats komt een voorlopige bodem met romp waar de
vliegbijen in terecht kunnen. Na afvliegen van de oude agressieve bijen is het makkelijker en rustiger
om de K te lokaliseren. Eens gevonden kan de situatie hersteld worden.
Het is aangeraden na verenigen niet onmiddellijk te behandelen tegen varroa door bedruppeling
(beter een paar weken af te wachten om volk niet onnodig te stresseren bij het invoeren van de
koningin).
Met dank aan Corneel Dewindt ( Kreverhille) en Marc De Weerdt, imkers gewest Kortenberg.
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EWK - éénraamskastje
Om op een economische manier zo veel mogelijk koninginnen te laten bevruchten, werd in Duitsland
een klein bevruchtingskastje met slechts één klein raampje ontwikkeld. Dit kastje is aan weerszijden
afgesloten met een glazen wand zodat het gemakkelijk kan worden nagezien zonder de bijen te
storen. Aangezien er slechts weinig bijen nodig zijn om op zo’n kastje een moer te laten bevruchten,
is het systeem zeer geschikt voor de amateur-imker die zelf enkele moeren wil telen en laten paren.
EWK
Het zogenaamde EWK-éénraamskastje (Einwabenkästchen) is in Duitsland strikt genormeerd. (figuur
1). De buitenmaten van het kastje zijn: lengte 240 mm, breedte 55 mm en hoogte 230 mm. De
verluchting gebeurt door een gaas in de bodem. Het kastje wordt bevolkt met 110 g jonge bijen die
met een bekertje of pollepel in het kastje worden geschept. Bovenaan het kastje is er een
voederkamer voorzien die 550 g suikerdeeg kan bevatten. Als de moer door het slechte weer slechts
na lange tijd haar bruidsvlucht kan maken, ontstaat er dikwijls voedseltekort. De grootte van de
vliegopening kan met een draaibaar schijfje (figuur 2) geregeld worden. In dit ronde schijfje zijn twee
gaten geponst. De kleinste opening wordt voor het vlieggat gedraaid en werkt als moerrooster zodat
enkel de werksterbijen in en uit kunnen vliegen. Door de grotere opening voor het vlieggat te draaien
kan de koningin naar buiten om haar oriëntatie- en bruidsvluchten te maken. Het vlieggat kan ook
volledig afgesloten worden met deze schijf.

Figuur 1: Eenraamskastje (EWK)

Figuur 2: Verdraaibaar slot

Zowel bij koud weer als bij grote hitte vormt de warmtehuishouding van het éénraamskastje een
serieus probleem. De bijen hebben dan de neiging om de raat te verlaten: bij heel koud weer trekken
zij zich terug in de voederkamer, en bij grote hitte zwermen zij weg. Daarom worden deze
éénraamskastjes steeds per twee in een goed geïsoleerde kast ondergebracht. Deze bergkast is
gestandaardiseerd op de binnenmaten 244 x 144 x 260 mm, en de vlieggaten staan van binnenuit
gezien altijd rechts.
Kleine EWK
Aan het Bijenteeltinstituut van Beieren werd door FRANZ het Erlanger Klein-EWK systeem ontwikkeld
(figuur 3). De buitenmaten van het Erlangen éénraamskastje bedragen slechts 120 x 200 x 60
mm.
In dit raamloze kastje wordt een stripje kunstraat van 1 à 2 cm tegen de bovenkant gesmolten
zodat de bijen een mooi raatje uitbouwen in de bijenruimte die slechts 11,5 x 10 x 4 cm
bedraagt. De voederruimte van 6,5 x 10 x 4 cm kan zowel boven- als onderaan het kastje
voorzien worden. Deze kleine EWK’s worden gevuld met 50 tot 60 g jonge bijen. Elke keer als
er een nieuwe ongepaarde moer wordt opgezet, moeten deze EWK’s opnieuw gevuld worden
met jonge bijen. Ook dit systeem kan slechts goede resultaten opleveren als men de
warmtehuishouding onder controle kan houden. Daarom worden deze kleine éénraamskastjes
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steeds per vier in een goed geïsoleerde bergkast geplaatst (BÖTTCHER, 1963). Dak en zijwanden
van de bergkast zijn goed met isomo geïsoleerd en de vlieggaten zijn rondom rond geplaatst.
Dit kastje kende onmiddellijk veel succes en geraakte in korte tijd wijd verspreid. Het wordt trouwens
veel meer gebruikt dan de oorspronkelijke grotere EWK’s.

Figuur 3: Erlanger Kleine EWK
Procedure
1. Gebruik strookjes van 2 tot 3 cm waswafel als voorbouw om een mooi raatje te krijgen.
2. Er moet minimaal 60 cc bijen in dit kastje, maar 80 cc is wel het maximum. Bij teveel bijen lopen ze
wel eens bij warm als het echt heet weer is.
3. Altijd jonge bijen in een EWK gebruiken: dus jonge bijen van open broedramen in een ruime
emmer afvegen. Deze mogen van verschillende kasten zijn, de jonge bijen wennen makkelijk aan
elkaar.
4. De volkjes staan dicht tegen elkaar aan en houden mekaar op die manier warm. Dat is wel nodig
want het zijn erg kleine volkjes.
5. Steeds voederen met suikerdeeg of Apifonda, want je hebt geen vliegbijen (alleen maar jonge
bijen). Nooit vloeibaar voedsel geven. !
6. De kastjes drie nachten koel en donker in arrest met de jonge onbevruchte koningin erbij. De bijen
zijn dan goed aan elkaar en de koningin gewend : het is een "volkje" geworden.
7. Na de derde nacht kunnen de kastjes tegen de avond aan naar buiten (slot op moerroosterstand).
De volgende dag gaat het draaislot op de grote opening.
8. Dan kan de bruidsvlucht beginnen. In het voorjaar is de jonge moer al na 5 dagen bronstig, later in
zomer kan dat een dag langer duren.
9. Wacht tot er gesloten broed is en zet de bevruchte koningin op een groter volk.
(Bron: Hugo Thoné)

Het bestuur
Tijdens de algemene vergadering is het bestuur uitgebreid met Arnout, Kris en koen.
Michel Mignon

054 / 41 51 95

Ghislain De Roeck

054 / 41 52 25

Ward Bijl

054 / 58 07 95

Frans Van Den Bosch

02 / 396 11 03

Marc Daminet

054 / 58 02 31

Michel Boterberg

054 / 41 31 41

Koen De Taeye

0497 / 45 06 49

Kris Delhaye

0477 / 90 08 35

Arnout Deurinck

0474 / 98 95 24
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Ode aan de honing
o zoete zachte zaligheid
goudgele tongstreling
verwennerij, lekkernij
in alle soorten
van over de hele wereld
feestelijke, zoetende, verzachtende
balsem voor een ruwe keel
zachter dan suiker
geurend naar het goede
der aarde
gift van geelzwarte
zoemende ijver
(Irene Bakker)
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