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Beste imker,
Het kweken van nieuwe kwaliteitsvolle koninginnen is één zaak, ze dan op een veilige manier
invoeren in een groot volk is een andere zaak. Nogal wat waardevolle koninginnen overleven dit niet.
Hierbij vind je een methode die veel meer kans op slagen biedt.
Invoeren koningin
Steeds meer imkers kopen een raszuivere koningin om daarvan eigen koninginnen na te telen. Maar
ook ervaart men dat het omwisselen van koninginnen in bestaande volken niet altijd goed gaat. Men
moet dus een methode toepassen die enige zekerheid geeft.
Slechte methode.
Men moet niet proberen een jonge koningin, gekocht of zelf geteeld, tussen april en augustus vanuit
een bevruchtingskastje of met een verzendkooitje, in een volwaardig volk om te wisselen. Is daar een
koningin in volle legcapaciteit aanwezig dan wordt een jonge koningin meestal niet geaccepteerd en
afgestoten.
Vaak toegepast maar twijfelachtig.
Net zo riskant als direct omwisselen dus de oude koningin eruit en direct een nieuwe bevruchte
koningin erin, is het invoeren in een dagen moerloos volk. Nadat de redcellen uitgebroken zijn en
geen open broed meer aanwezig is, blijft de bijen niets anders over dan de koningin te accepteren.
Doch dikwijls wordt ze net zolang geduld tot het eerste nieuwe broed aanwezig is, waaruit dan
nieuwe zwermcellen ontstaan. De oorzaak kan zijn dat ze eerder een onbevredigende koningin
hadden en reeds afzonderlijke omwisselcellen hebben gehad die de volksharmonie verstoord
hebben.
In een kunstzwerm gaat het zeker.
De zekerste methode, of het nou gaat om bevruchte of onbevruchte koninginnen, is het maken van
een kunstzwerm. Men veegt jonge bijen van minstens 6 beter 8 of 10 ramen, van ramen met broed
zonder koningin (rooster gebruiken) in een kast met kunstraat. Het mogen ook jonge bijen van
verschillende volken zijn. In een verzendkooitje wordt een koningin zonder begeleidende bijen vooraf
of na het vullen in de kast tussen de raten gehangen. De kast wordt gesloten en op een donkere
koele plaats (15 tot 20 °C) weggezet en gevoerd met suikerwater 1:1. Na één maar ten hoogste drie
dagen wordt de kast laat in de avond of ‘s morgens vroeg op zijn nieuwe plaats gezet en het vlieggat
wordt geopend. De koningin en de bijen hebben dan de gelegenheid gehad een harmonische
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eenheid te worden en gezond te starten op onbewerkte raat. Het voeren met suikerwater bevordert
het uitbouwen van de kunstraat en wekt de broeddrift op.
In een aflegger gaat het ook.
Onbevruchte en daardoor misschien niet zo dure koninginnen van telers laten zich ook in afleggers of
kleinere kastjes invoeren. Om het risico zo klein mogelijk te maken doet men het volgende:
 Aflegger, 7 tot 9 dagen voor het invoeren, maken, door 3 tot 5 overwegend verzegelde
broedramen en de daarop zittende bijen, te gebruiken.
 Aflegger op een andere plaats zetten.
 Op de dag van invoeren van een koningin alle redcellen wegbreken en de koningin in een
kooitje afgesloten met suikerdeeg, en zonder begeleidende bijen tussen de ramen hangen.
Zo komt de koningin in een volk, dat overwegend jonge bijen bezit. De jonge bijen zullen ook
een onbevruchte koningin aannemen.
In een broedaflegger gaat het voor 99,9% goed’.
Beste methode geadviseerd aan imkers die een
koningin bestellen. Men wacht tot men de koningin
heeft ontvangen en gaat dan als volgt te werk. Op twee
of drie meter van een goed bijenvolk plaatst men een
lege kast. Men haalt uit het goede volk 3 ramen met
open broed. Hierop zitten veel jonge en verzorgende
bijen. Daarnaast plaatst men nog een voerraam en een
kunstraat. Men klopt nog 1 of twee ramen bijen af in de
lege kast. Belangrijk is dat men direct na deze
werkzaamheden het invoerkooitje met daarin de
koningin tussen de raten hangt. In de tijd dat de bijen
de koningin bevrijden zijn de oude bijen afgevlogen en
houdt men alleen jonge bijen over die niet agressief zijn
tegenover de nieuwe koningin. Het beste is dit te doen op het moment dat er door de bijen wordt
gevlogen. Men is vaak verbaasd dat er open broed wordt gegeven. Ten eerste heeft men dan veel
verzorgende bijen, ten tweede als men het invoerkooitje direct in de broedaflegger plaatst dan
hebben de bijen nog geen behoefte om doppen te zetten. Nogmaals dit blijft de betrouwbaarste
methode van invoeren van een nieuwe koningin.
Resumé:
Tussen april en augustus geen jonge koninginnen in
grote volken invoeren. Invoeren in maart of april
geeft meestal geen problemen. De koninginnen
eind september of begin oktober invoeren gaat
ook heel goed. Waardevolle koninginnen invoeren
in een kunstzwerm of broedaflegger. Wanneer
men oude koninginnen wil vervangen wees er dan
zeker van dat er niet reeds een jonge koningin in
de kast aanwezig is. Twee koninginnen in een volk
komt vaker voor dan men denkt. Als de koningin in
een kunstzwerm is ingevoerd minstens een week
wachten voor men controleert.
Bron : http://www.buckfastbevruchtingsstation.nl/koninginnenteelt/invoeren-koningin/
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VOORBIJE ACTIVITEITEN

BEGINNERSCURSUS
Op 12 maart zijn wij gestart met de cursus voor beginners. 56 personen hebben zich ingeschreven.
De positieve reacties die wij al hebben ontvangen getuigen van de hoge kwaliteit van de lessen.
Hieronder vind je een foto van de deelnemers en onze fiere voorzitter.

Op 23 april is Jan De Ridder zijn bedrijfsmethode en varroabestrijding komen voorstellen.
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Gaston Van de Vloet heeft ons op 19 mei geleerd hoe je op een eenvoudige manier, zonder
te moeten overlarven, toch kwaliteitsvolle koninginnen kunt kweken.

De Open Honeybee App
Arnout Deurinck, een van onze bestuursleden, heeft een app ontwikkeld waarmee je met
een telefoonapplicatie, zonder internet, controles aan de bijen kan opslaan en daarna
synchroniseren met een online database. Hieronder zijn relaas.
In 2014 ben ik beginnen imkeren. Er is veel gebeurd. Veel goeie dingen, maar ik heb ook
veel fouten gemaakt. Al die fouten hebben zichzelf steeds weer rechtgetrokken omdat
de bijen goed hun plan kunnen trekken. Ze doen het tenslotte al 35 miljoen jaar. Uit je
fouten moet je leren, vandaar dat kastkaarten en het neerschrijven van observaties van
groot belang zijn. Welnu, ik ben heel slecht in administratie, dus al mijn gegevens van kastcontroles
en andere gebeurtenissen in en rond de bijenstand liggen verspreid op verschillende plaatsen in huis,
als ze er nog liggen…
De oplossing: een telefoonapplicatie met grote “knoppen” waarmee je zonder internet
controles kan opslaan en deze daarna synchroniseert met een online database. Er zijn zo al
een paar applicaties op de markt. Ttwee heb ik er uitgeprobeerd: Hive Tracks en Beetight.

Hive Tracks (5 tot 20 dollar per maand)
Dit is een webbrowser online dienst die ook een
offline applicatie heeft voor telefoon of tablet, waar
je de gegevens van je kastcontrole kan invoeren.
Deze worden dan gesynchroniseerd met een
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online website. Hierdoor hoef je dus geen internetverbinding te hebben op de bijenstand.
De online website geeft je een overzicht van je kastcontroles en observaties. Je kan grafieken zien
van je honingopbrengsten, evolutie in sterkte van volken, je kan op een kaart zien waar je kasten
staan, en eventueel kasten van mensen in je buurt (behalve als ze dat privé willen houden),…
Ook kan je de samenstelling van je kasten invoeren. Bodem, rooster, voederbak,… . Dit geeft een
idee van je materiaalbestand. Alleen waren hoofdzakelijk de Amerikaanse kastonderdelen bij de
mogelijke opties. Ik weet niet hoe het nu is, maar Simplex en
Dadant waren geen optie. Wel is er een handige to do lijst die
je een email verzent om je te verwittigen.
In het begin van vorig seizoen vond ik dat het genoeg was met
mijn papier-gesukkel, en heb ik een jaarabonnement betaald
voor “Hive Tracks”. Het was net promo, dus ik kon ik de
service voor 35 dollar een jaar gebruiken.
Dit ging goed tot ongeveer mei, juni, waar na een update de app plots niet meer werkte. Ik
contacteerde de support afdeling die me heel vriendelijk tips gaven om het probleem op te lossen,
maar dit bracht geen soelaas. Ik vermoed dat het besturingssyteem op mijn telefoon te oud was voor
de update. Jammer...
Momenteel zijn de prijzen veranderd. 5 dollar per maand voor maximum 10 kasten tot 20
dollar per maand voor maximum 100 kasten.

Beetight (15 euro per jaar)
Ik heb meteen een andere app geprobeerd : Beetight. Deze heeft ondertussen
ook een offline app. Verder houdt deze app ook observaties, kastcontroles en
opbrengsten bij, en doet dit wel redelijk goed. Maar anders dan Hive Tracks
zijn de invoerknoppen zeer klein als je een telefoon gebruikt. Ook was de
online server waar alles op bewaard wordt geregeld offline, dus niet
bereikbaar, waardoor deze service nutteloos werd. Dit laatste is nu wel
opgelost blijkbaar. Hier ook weer de handige to do lijst.
Toen de diensten plat lagen dacht ik aan het volgende : bedrijven gaan soms
failliet. Dus het is niet ondenkbaar dat een softwareservice als Beetight of Hive
Tracks er plots de brui aan geeft, en dan ben je je gegevens kwijt.
Ik was het beu en ben gaan zoeken naar een alternatief. Zou er één of andere
geck zijn die een open source (gratis) app ter beschikking stelt, waar je dan je
eigen database kan maken, zodat je niet afhankelijk bent van de computer van de
softwareontwikkelaar zelf om je data op te slaan. Met andere woorden: dat je zelf heer en meester
bent van je eigen gegevens.
Niet gevonden. Dus was de volgende vraag: kan ik het zelf maken ?
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Open Honeybee App (0 euro)
Na veel zoekwerk ben ik op een website voor de ontwikkeling van Android-applicaties terechtgekomen: “MIT app inventor 2”. Dit is een open source bouwdoos-achtige software die je op relatief
intuïtieve manier apps laat ontwikkelen. Ik ben heel klein begonnen: een app die een online
webbrowser opent met een “Google Form” waar ik de vragen voor mijn kastcontroles kon
beantwoorden. Dit was een tijdelijke oplossing om de zomer van 2016 door te komen. Je moest
steeds verbonden zijn met het internet. Na het inwinteren ben ik dan verder aan de slag gegaan en
na een 5-tal maanden en veel gesukkel was mijn eerste versie van de “Open Honeybee App” klaar. Ik
kon eindelijk mijn kastcontroles opslaan, zonder afhankelijk te zijn van een externe service, waar
mijn bestanden bij iemand die ik niet ken, thuis op een computer staan.
De software draait op Android telefoon of tablet, zonder dat je internet nodig hebt tijdens je
kastcontroles.
Het is niet “Plug ‘n Play”. Je moet heel precies een paar etappes uitvoeren in Google Drive en op je
Android toestel. Inderdaad Android. Mac OS is niet ondersteund in Mit App 2.
De bedoeling van deze app is, dat hij zich “open source “ verder ontwikkelt om zo hopelijk
uitgebreider te worden, en dit met hulp van een groep mensen die vrij en ongevraagd verder willen
ontwikkelen. En dan volgt misschien zelfs een iPhone versie.
Naast de Android beperking zijn er nog wat andere beperkingen. Zo kan je voorlopig maar maximum
10 kasten invoeren. Dit hoop ik volgende winter op te lossen, maar deze beperking zit diep in de
software van de applicatie geworteld, zodat dit wat herwerking nodig heeft.

Al deze data komen momenteel ook niet in een mooie website terecht met grafieken. Wel in een
Spreadsheet. In de toekomst zou dit wel in een mooiere en handiger website kunnen gegoten
worden, maar dit kan ik niet alleen aan.
De functionaliteit is ook niet zo uitgebreid als bij andere softwares.
Verenigen van volken, database van koninginnen en dergelijke is (nog) niet
automatisch ondersteund waardoor je deze dingen zelf bij de commentaren
moet bijschrijven in plaats van een specifiek onderdeel dat de database
automatisch aanpast. Ik denk er wel aan om dit ook te voorzien in de nabije
toekomst.
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Het werkt, ik gebruik het, het doet wat ik wil dat het doet, en sindsdien zijn mijn kastcontroles meer
gestructureerd. Dankzij grote knoppen kan je stap per stap je kasten afgaan: 26 items voor heel je
controle. Je kan gemakkelijk doorklikken, zodat je maar gedurende weinig tijd op je telefoon hoeft te
prutsen.
Je kan ook bijhouden welke kast welke varroabehandeling heeft gehad, of hoeveel er gevallen zijn op
de schuif. Allemaal zonder internetverbinding.
Het synchroniseren gebeurt niet automatisch. Weer thuisgekomen ga je achter je computer zitten,
en open je je spreadsheets. Op je telefoon druk je op “sync”, en de data komt mooi in je tabel
terecht. Je spreadsheet hoeft niet open te staan als je synchroniseert. Gewoon internetconnectie
hebben is al genoeg, maar ik doe het wel om zeker te zijn dat het effectief opgeslagen is.
De app zelf, met de hele uitleg kan je hier vinden:

https://sites.google.com/site/openhoneybeeapp/
Indien er vraag naar is, wil ik gerust eens een gezamenlijke sessie te organiseren. Iedereen brengt
(indien hij deze bezit) zijn laptop en Android telefoon mee, en we zetten iedereen ter plekke online.
Wanneer, wie en hoe, dat valt nog te bekijken.
Dan nog even dit: Als we dan toch over de digitalisering van ons bijenbestand bezig zijn…
Rond het moment van de eerste release van de applicatie, zag ik een Facebookbericht van iemand uit
de streek, Klaas Calcoen, die een geautomatiseerde Excel
heeft gemaakt, het “Imkerlogboek” waar je al je nodige
gegevens in kwijt kan. Je hebt virtuele kastkaarten,
Opvolging van de koninginnen, een kastenoverzicht, het
bijhouden van de honingoogst, aankoop van materiaal,
verkoop van materiaal, ziektes, waarnemingen, mijtenval,
grafieken van de evolutie van de mijtenval,… .
Kortom: al de info die een imker graag bijhoudt en consulteert indien nodig. Ga hier zeker eens
kijken: http://www.dekleinesteen.be/imkerlogboek/

ZONDER HANDSCHOENEN MEER GENIETEN
Lijnolie
Ben Som de Cerff promoot het gebruik van een beetje ongekookte lijnolie op de handen bij de
kastcontrole. Valt er een steek met handschoenen aan, dan blijft de alarmgeur aan de handschoenen
hangen. De volgende keer blijken de bijen direct weer alert te zijn.
Zie: https://www.bijenhouders.nl/blog/zonder-handschoenen-meer-genieten
Kruidnagelolie
Herboriste Hilde De Graen verschafte ons dit bijenwerend recept, geïnspireerd op de wetenschap dat
bijen van nature een afkeer voor kruidnagel en/of nootmuskaat bezitten.
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Ingrediënten: 100 gr. gedistilleerd water, 3 gr. xanthaangom, 7 druppels e.o. (etherische olie)
kruidnagel (Syzygium aromatum met waterdamp gedistilleerd: geen persing; enkel La Drôme
Provençale verschaft die e.o. thans), 3 druppels e.o. spijklavendel (Lavandula spicata).
Materiaal: Precisieweegschaal, schone glazen maatbeker, garde, mixer, pannenlikker, etiket.
Werkwijze: weeg de ingrediënten af. Voeg de gom, al roerend bij het water met een garde.
Mix de klonters eruit. Voeg al roerend met de garde de e.o.’s toe. Doe het geheel in een knijpflesje.
Voorzie het van een etiket: klaar voor gebruik!

OVERZETTEN VAN MINIPLUS OP KAST
Onze secretaris penningmeester heeft het reeds uitgeprobeerd met MP boven en MP onder (zie foto;
telkens veel bric-à-brac, maar het blijft moeizaam om de bijen naar de nieuwe kast te doen
bewegen.).
Methode Ben Som de Cerff.
Neem een tienramer en hang daar 8 ramen
kunstraat in en hou 2 posities in het midden
open. Neem uit een ander volk twee ramen met
gesloten en open broed en veeg de bijen ervan
af. Hang deze twee ramen broed in het midden
tussen het kunstraat van de tienramer. Zet het
miniplusvolkje dat je wil overzetten naar de
tienramer een eindje verderop in de rij van je
bijenstand en plaats de 10-ramer op de
oorspronkelijke plaats van de miniplus. De bijen
vliegen nu af op de tienramer.
Zoek na 15 minuten de moer op in de miniplus en
laat haar los tussen de ramen met broed in het
midden. Inmiddels zitten er al weer bijen op het
broed. Je kunt ook vooraf aan het loslaten van de
moer een paar miniplusraampjes afslaan. Zet nu
een dekplank met groter gat in het midden op de
tienramer en leg er een moerrooster op en plaats
hierop de miniplus.
Op de miniplus een voerbakje plaatsen en goed
voeren gedurende 4 weken zodat de bijen onder
flink gaan bouwen. Na 3 weken zijn de
miniplusraampjes uitgelopen en kun je de
miniplus wegnemen.
Haal tussentijds al de uitgelopen raampjes weg,
anders komen die vol suikervoer te zitten.
Met een week of 5 is de tienramer behoorlijk
uitgebouwd.
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WASSMELTER
In een van zijn blogberichten maakt Ben Som de Cerff gewag van een wassmelter in trechtervorm.
http://www.bijenhouders.nl/blog/de-winterzonnewende

Die blijken o.m. te koop te zijn bij Holterman (DE); zie onderaan de pagina.
http://www.holtermann-shop.de/index.php/cPath/56_52

Imkereibedarf Holtermann - Wachs &
Wachsgewinnung
www.holtermann-shop.de
3830 : Dampfmeister 5.0 elektrischer Dampferzeuger 230 V / 2,2
kW mit Trockenlauf-schutz, Überdruckventil, isoliertem
Dampfschlauch und transparentem

Thans zijn deze toestellen, zowel voor Dadant als voor Simplex, ook verkrijgbaar bij Het Imkershuis.
http://webshop.hetimkershuis.be/imkersmateriaal/wassmelters/

Deze video illustreert het gebruik ervan.
https://youtu.be/zq3UOvK3aio

Waben schmelzen mit dem Schmelztrichter
youtu.be
Waben ausschmelzen mit einem Tapetenablösegerät als
Dampferzeuger und einem Schmelztrichter aus Edelstahl.
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BOEKEN
Op de website van bestuivers.nl vind je onder de rubriek publicaties een aantal gratis te downloaden
boeken. Hierbij een paar voorbeelden (http://www.bestuivers.nl/home)

Gasten van bijenhotels (Pieter van Breugel 2014)
Volledig in te zien en te downloaden.

De Nederlandse bijen (Theo Peeters e.a. 2012)
Volledig in te zien en te downloaden.

Bijenplanten (Arjen Neve & Raymond van der Ham 2014)
Volledig in te zien en te downloaden.

De Nederlandse zweefvliegen (Menno Reemer e.a. 2008)
Volledig in te zien en te downloaden.

Niet zonder elkaar (Louis Schoonhoven e.a. 2015)
Voorproefjes van enkele hoofdstukken.

INTERNET
Paradise BeeBox bijenkasten. Polystyreenkasten van Finse makelij.
http://paradisehoney.net/en/beebox-beehives/

Deze gebruiker verdient in elk geval een nominatie als snelimker; let op de originele aanwending van
de beroker.
https://www.youtube.com/watch?v=VlswPSIXqIY

De kasten zijn o.m. te koop via imkerij Torfs.
http://imkertorfs.be/paradise-beebox
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Hoe maak je voorbouw?
Eenvoudige methode om de bijen zelf zuivere wasramen te laten opbouwen
https://youtu.be/VrW9v6DhVyE

JAARPROGRAMMA 2017









21 januari : "waswafels gieten" Roger De Vos.
5 maart: Algemene vergadering en voordracht "De apotheek van Moeder Aarde" Isabelle
Peters
12 maart : Start cursus voor beginners.
Gezamenlijke suikeraankoop
19 mei: "Eenvoudige koninginnenkweek" Gaston Van de Vloet
16 juni: "Het belang van het tellen van varroa’s” Ronny De Vylder
23 augustus : "Het belang van stuifmeel bij het inwinteren" Ghislain De Roeck.
8 oktober : "maken van mede" Eric Bruggeman.

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

www.onsdenderbieken.be
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