Koninklijke Imkersvereniging
Ons Denderbieken
Geraardsbergen
Nieuwsbrief 4 / 2016
Beste imker,

Het jaar loopt op zijn laatste benen. Het actieve bijenseizoen 2016 is voorbij of toch nog niet? De
varroa's dat is het probleem, het is een pest die wij continu in de gaten moeten houden.
Men kan de besmettingsgraad inschatten op basis van de natuurlijke mijtenval. Door het regelmatig
tellen van de varroa's, die op de onderlegger vallen, hebben wij een beeld van hoeveel er zich in onze
kast(en) bevind(en). Als er in november/december gemiddeld (over een periode van 2 à 3 weken)
meer dan 1 mijt om de twee dagen valt is het nodig een winterbehandeling uit te voeren.
De beste resultaten geeft de behandeling met verdamping van oxaalzuur-kristallen (sublimeren) in
een broedloos volk. De behandeling van de volken door het druppelen van verdunde oxaalzuur op
de bijen tussen de raten is een goede behandelmethode, doch met gemiddeld iets mindere
resultaten dan via verdamping.
De koudeperiode eind november heeft ervoor gezorgd dat de meeste kasten half december zonder
broed zitten. De gepast periode dus om te behandelen.
Bedruppelen doe je best als de bijen goed in tros zitten, na een paar dagen koude en bij een
temperatuur tussen +5° en -5°.
Bij verdampen is de temperatuur best wat hoger dan 5°, dan zitten de bijen niet zo dicht op elkaar en
kan de damp zich beter verspreiden.
Meer info vind je in onze nieuwsbrief 4 / 2015.
Oxaalzuurbereiding voor bedruppeling
De bereiding 37 gram oxaalzuur per liter suikeroplossing (1/1), waarbij langdurig roeren of schudden
in een fles noodzakelijk is om zowel de suiker- als de oxaalzuurkristallen goed op te lossen. De
dosering is 5 ml. per straatje met bijen. Reken voor een groot volk op 50 ml. en voor kleinere volken
(6-ramers) op 25 ml. per volk. Deze oplossing wordt voor de toepassing eerst verwarmd tot ongeveer
30°C om het afkoelen van de bijen zo veel mogelijk te beperken.

Onderstaande filmpjes geven een beeld van beide behandelingen kunnen gebeuren.
Verdampen
https://www.youtube.com/watch?v=HOtVVq4jc9Y
Bedruppelen
https://www.youtube.com/watch?v=leqp1EyswGY
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WASWAFELS GIETEN
Gezien er grote problemen zijn met de aangekochte waswafels is het best dat wij in de toekomst van
onze eigen was zelf waswafels gieten.
Het bestuur heeft 2 waswafeltoestelen, een voor simplex- en een voor dadant-ramen, aangekocht en
gaat die ter beschikking stellen van de leden.
Maar vooraleer dit te doen houden wij op zaterdagnamiddag 21 januari 2017 een
opleidingsvergadering. Roger De Vos, man met veel ervaring hiermee, gaat ons tonen hoe het moet.
Elk lid heeft de mogelijkheid de toestellen te gebruiken op voorwaarde dat hij/zij de
opleidingsvergadering heeft gevolgd.
Wie in de toekomst van eigen was, zelf zijn waswafels wil gieten, moet dus aanwezig zijn op 21
januari om 14.00 uur in De Helix.
CURSUS VOOR BEGINNERS
Op 12 maart 2017 starten we terug met een cursus voor beginners. De meeste lessen gaan door in
De Helix. Wie kandidaten kent mag ze doorverwijzen naar een van onze bestuursleden. Hieronder
vind je het programma.

Programma
Datum
Zo 12 maart
Zo 19 maart
Zo 26 maart
Za 1 april
Zo 23 april
Zo 30 april
Zo 7 mei
Za 13 mei
Zo 21 mei
Zo 28 mei
Zo 11 juni

Thema
Kennismaking - Bijenteeltassociaties
Biologie van de honingbij
Seizoenwerkzaamheden
Praktijkles: voorjaarsonderzoek / verenigen van volken
Praktijkles: imkersmateriaal
Bijenziekten
Zwermgebeuren
Praktijkles: Kunstzwermen maken en vermeerderen van volken
Praktijkles: honing, oogsten en verzorgen
Juridische aspecten rondom bijenteelt
Bijenrassen en test

lesgever
Bart Van Herzele
Dirk De Graaf
Eric Bruggeman
Ghislain De Roeck
Rik Desmyter
Dirk Desmadryl
Maurice De Waele
Maurice De Waele
Frans Van den Bosch
Frans Daems
Ghislain De Roeck

HERNIEUWING LIDMAATSCHAP 2017
De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als lid en 5 € als bijlid; noteer dat enkel effectieve leden
verzekerd zijn voor ongevallen met bijen. Gelieve de betaling over te maken op rekening :
BE22 9201 0254 5147 t.n.v. Ons Denderbieken met als vermeldingen "Lidgeld, naam en voornaam,
geboortejaar, aantal ingewinterde bijenvolken en ras (carnica, buckfast of andere)”.
TELLING BIJENVOLKEN
Om tegemoet te komen aan enkele vragen over de procedure i.v.m. de monitoring van het aantal
bijenvolken, volgt hierna een ruimere toelichting van de werkwijze en finaliteit ervan.
Zoals jullie reeds konden lezen in het artikel van Konvib-voorzitter Chris Dauw (Maandblad oktober
2016, blz. 18), wenst de Europese en bijgevolg ook de Belgische administratie een duidelijker zicht op
de imkerij te krijgen om op
s h
’s ku
k . Concreet wil men per imkervereniging het aantal
leden alsook het aantal bijenvolken kennen. Aan Konvib wordt gevraagd deze gegevens ter
beschikking te stellen van de overheid, ten laatste tegen 15 januari. De Konvib beschikt via de online
ledenadministratie, die door de plaatselijke verenigingen wordt bijgehouden, over een tool die de
registratie en verwerking van die gegevens vereenvoudigt. Wat wordt er verwacht :
1. Elke afdeling vraagt aan de leden het aantal bijenvolken op te geven die ingewinterd waren op het
einde van oktober 2016. Deze bevraging kan schriftelijk (brief, mail), telefonisch,
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… gebeuren of nog - zoals in onze afdeling - als mededeling bij de overschrijving van het
lidgeld 2017.
2. De afdeling (voorzitter/secretaris) noteert hoe de gegevens werden verzameld en houdt de
schriftelijke communicatie en reacties hieromtrent bij.
3. De gegevens (aantal bijenvolken) worden ingebracht in de online ledenadministratie.
4. Voor alle leden dient er een gegeven ingevoerd te worden. Men streeft naar een maximaal aantal
correcte cijfers.
5. Er is gevraagd deze gegevens zo snel mogelijk in te voeren en dit zeker bij de aansluiting van de
leden voor 2017, dus reeds in november, december...
.
s
k
s
k
s
s
s
.
u
15 januari 2017.
Vanuit de ledenadministratie en in overleg met de provinciale afdelingen wordt de vooruitgang in het
tellingsproces opgevolgd en hierover feedback gegeven aan de afdelingen. Vanaf december zal er
steekproefgewijs door de administratie contact opgenomen worden met de afdelingen en i k s
u
h
s
. Iedereen, imkers, afdelingen, provincies en
Konvib hebben er belang bij betrouwbare getallen van zoveel mogelijk leden in te voeren in het besef
dat dit jaarlijks zal moeten worden uitgevoerd. Op die manier kan de werkwijze ook in de toekomst
zo eenvoudig mogelijk gehouden blijven !
imkerij. De overheid heeft uitdrukkelijk verklaard dat die gegevens niet beschikbaar zijn voor FAVV,
BTW-administratie of de administratie van belastingen. Wij rekenen op jullie correcte medewerking
en danken jullie daarvoor.
SPORKENACTIE - PLANT 100.000 BIJENSTRUIKEN !
Spork (Rhammus frangula) is een ideale inheemse bijenstruik, die bloeit van mei tot september. Dat
is daarmee meteen de langstbloeiende struik van West-Europa. Bijen zijn verzot op de vele kleine
bloemetjes. Ze halen er zowel stuifmeel als nectar op. Bijzonder is dat bloemen en bessen terzelfder
tijd aanwezig zijn.
De spork groeit makkelijk op alle bodems, het liefst wat zuur en vochtig. Plant hem in de zon, dan
levert hij massa's bloemen, reeds in het jaar van aanplant. Hij wordt 2 à 5 meter hoog. Snoeien deert
hem niet : het levert net meer takken en bloemen op. Vandaar dat hij van oudsher in heggen en
houtkanten gebruikt werd.
Imkerij De Bijenvriend spreekt de komende maanden honderden verenigingen, gemeenten,
landbouwers en bedrijven aan met de vraag samen 100.000 sporken te planten. Het verkochte
plantgoed wordt geteeld door een Belgische kweker van bosplantgoed. Kwaliteit verzekerd. Het
betreft planten met blote wortel, die verpakt zijn per 25 (behalve natuurlijk voor wie maar 1 of
enkele planten koopt). Het zijn stevige planten in de maat 80/120 (gemiddeld 1 meter hoog).
De prijs (BTW inbegrepen):
1 spork
= 1,00 euro/plant
Vanaf 25 sporken = 0,80 euro/plant
Vanaf 100 sporken = 0,75 euro/plant
Vanaf 500 sporken = 0,60 euro/plant
De actie loopt van november 2016 tot maart 2017.
Alle verdere informatie kan je bekomen bij onze medeleden : Mariama en Jan Heytens Haringsveldweg 3 te 9620 Zottegem (GSM 0470/76.43.54 - mailadres: info@bijenvriend.be
http://www.bijenvriend.be/nl/5-bijenplantactie
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
30 oktober "Geraardsbergen Bij-Vriendelijk"
De actiedag van onze imkersbond i.s.m. de stad Geraardsbergen, Velt, Natuurpunt e.a. rond het
belang van de honingbijen en wilde bijen was een overweldigend succes.
De infostands, demonstraties, voordrachten en uitdeling van bijvriendelijke planten kenden veel
bijval. Een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!
Onze dank gaat tevens uit naar de vele leden voor hun gewaardeerde inzet en hulp voor het
welslagen van deze manifestatie.

Een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar!

13 november Dylan Elen "De zwarte bij"
Op 6 maart 2015 werd een nieuwe imkersbond opgericht : de Limburgse Zwarte Bij vzw. Zij
heeft als doelstellingen de conservatie, teelt en selectie van onze inheemse bij, de Apis
mellifera mellifera, evenals de ontwikkeling van een duurzame imkerij.
Dylan Elen, bezieler achter deze beweging, zorgde voor een leerrijke introductie.
Zie ook:
https://limburgsezwartebij.be/
https://www.youtube.com/watch?v=wd1f1sZLEoU
https://www.youtube.com/watch?v=Esh4sAdb3gY
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WINTERLECTUUR
http://strathconabeekeepers.blogspot.be/p/the-beekeepers-library.html
http://scientificbeekeeping.com/articles-by-publication-date/
http://honeybeesuite.com/blog/
http://www.imkerijdebiesbosch.nl/30149828
http://www.stichtingbei.nl
http://www.bijensterfte.nl/stroom/
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WASKAARSEN
V
recyclage ervan.

“s

s”,

k

s

u

https://www.youtube.com/watch?v=-GhxDwZCo5A&feature=em-u
https://www.youtube.com/watch?v=tUQyHQRAOxI
https://www.youtube.com/watch?v=E27yUdPTNEU
https://www.youtube.com/watch?v=hxgdq8k9-u8

STOOMWASSMELTER
Zelf maken van een stoomwassmelter voor de handige Harry's onder ons (mits een basiskennis Duits
en aanpassing van de maten aan onze bruikbare kastformaten).
De Imkerei Infobrief 2016_26 van 18 november 2016 verwijst naar een zelfbouwstoomwassmelter
van Dr. Neumann Aulendorf.
zie : http://www.apis-ev.de/fileadmin/Infobriefe_2016/Infobrief_2016_26.pdf
De technische details vind je op:
http://www.imkerholzheim.eu/31-wachsholzheim/04Wabenschmelzkiste.pdf

NIET NIEUW, WEL HEEL MOOI
The beauty of pollination
http://www.youtube-nocookie.com/embed/xHkq1edcbk4?rel=0

BOEK
Bijen hun leven en rol in de natuur
Samenvatting
Zoals in de inleiding vermeld, is de wisselwerking tussen
mensen en bijen zo hecht, dat vele mensen door deze
insecten gefascineerd zijn en het bijen houden
ontwikkeld is tot een enorme bedrijfstak. De eerste
hoofdstukken geven een goede samenvatting van de
wetenschappelijke kennis over evolutie, biologie en
gedrag van bijen. Ook details over het imkeren en een
degelijke beschrijving over plagen en infecties met
behandelingsmogelijkheden komen aan bod. In
hoofdstuk zes volgt een mooi overzicht van de veertig
meest opmerkelijke bijensoorten. Het laatste hoofdstuk
bespreekt de problemen waar bijen en imker
tegenwoordig mee geconfronteerd worden.
Een mooi geïllustreerd boek over bijen voor imkers en
andere geïnteresseerden. Geschreven door vier
wetenschappers en bijenonderzoekers uit de VS en
Groot-Brittannië. Auteur : Noah Wilson Rich - Uitgeverij
Kosmos - 224 blz. - € 27,50
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UIT DE TIJD VAN TOEN
MANNEKEN-PIS IN IMKERPLUNJE

In 1996 schonk onze vereniging het Geraardsbergse Manneken een imker-kostumpje.
(Te bezichtigen in het Toeristisch infokantoor De Permanensje - volgnummer 120).
O
’s van de toenmalige inhuldiging herkennen wij tussen de notabelen ons fier bestuurslid
Frans Vanden Bosch, Jaen Cromphout (voorzitter) en de Marie-Jeanne Hyleboch (schatbewaarder).
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JAARPROGRAMMA 2017
Het jaarprogramma 2017 ligt nog niet volledig vast. Hierbij alvast een overzicht van de geplande
thema's.
Wat al vastligt:


21 januari : "waswafels gieten" (Roger De Vos om 14.00 uur in De Helix).



5 maart: Voordracht (Isabelle Peters "De apotheek van Moeder Aarde") en Algemene
Vergadering om 14.00 uur in De Helix.



12 maart : start cursus voor beginners.

Waar wij mee bezig zijn:


Koninginnenteelt.



Vraag-en-antwoordvergadering.



Het belang van stuifmeel bij het inwinteren.

HET BESTUUR
Michel Mignon (voorzitter) 054 / 41 51 95
Frans Vanden Bosch (ondervoorzitter ) 02 / 396 11 03
Kris Delhaye (ondervoorzitter) 0477 / 90 08 35
Ward Bijl (secretaris-penningmeester) 054 / 58 07 95
Arnout Deurinck (materiaalmeester) 0474 / 98 95 24
Koen De Taeye (bestuurslid) 0497 / 45 06 49
Wim Wittebrood (bestuurslid) 0496 / 55 18 23
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