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Beste imker,
De Aziatische hoornaar rukt gestaag op in onze contreien en belaagt reeds menige vliegplank.
Volgend jaar zullen wij er waarschijnlijk allemaal mee te maken krijgen. Als bestuur willen we jullie
zoveel mogelijk informatie bezorgen om voorbereid te zijn. We hebben daarom Karel Schoonvaere
uitgenodigd om ons er op zondagvoormiddag 9 december alles over te vertellen. Karel Schoonvaere
studeerde in 2014 af aan de UGent in de richting Biochemie en Biotechnologie. Nadien vatte hij een
doctoraat aan met als thema de rol van ziekteverwekkers en gewasbeschermingsmiddelen in de
achteruitgang van wilde bijen in België. Hij vult dit doctoraatsonderzoek aan met het Citizen
Scienceproject Vespa-Watch, waarin hij het effect van de Aziatische hoornaar bestudeert op de
Belgische bijenpopulatie.

MONITORING VAN BIJENKASTEN MET SENSOREN
In de zomer startte het project VespaWatch.
Dankzi
(Departement Economie, Wetenschap &
Innovatie) kan Honeybee Valley zich actief inzetten voor de monitoring en bestrijding van de
Aziatische hoornaar (Vespa velutina). Met dit project konden ook 35 hoogtechnologische
monitoringssystemen geplaatst worden bij imkers. Benevens een geluidssensor aan de ingang die
hoornaars kan detecteren, worden ook de broed- en omgevingstemperatuur geregistreerd, alsook
het gewicht van de kast, de vochtigheid in de rompen en de hoeveelheid neerslag. Dit alles gebeurt
met het ARNIA-remote sensing-system (www.arnia.co.uk).
Een dergelijke installatie is in gebruik genomen bij ons bestuurslid Koen De Taeye.

Onderaan zie je de gateway die dagelijks de metingen
doorstuurt naar de server; hoger de aansluitingen van
temperatuurssensor (broed) en vochtigheidssensor in de
kast.
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Weegschaal

Regenmeter

Ter verduidelijking de weergave van enkele dataprintscreens.

Groen geeft het gewicht weer, blauw de temperatuur.
Uitlezing: het gewicht stijgt bij goed weer: zo is er tussen 8 en 15 oktober zelfs nog een
gewichttoename van 6 kg.
Voorbeeld 19/10 :
’
47,66 kg
’
46,90 kg ==> 750 g. bijen die gaan foerageren;
’s avonds 48,09 kg ==> 500 g. nectar erbij.
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Voor een uitgebreid verslag van het meetsysteem : zie
https://www.honeybeevalley.eu/assets/files/Verslag_VespaWatch_Monitoring_september2018.pdf
https://www.focus-wtv.be/nieuws/microfoons-en-sensoren-tegen-aziatische-hoornaars

VALLEN VOOR AZIATISCHE HOORNAARS
Op youtube vindt men tal van filmpjes over hoe wespen aan te pakken.

https://www.youtube.com/watch?v=7FhifTGKtUQ
https://www.youtube.com/watch?v=zun-VHyLScA
https://www.youtube.com/watch?v=ng-ylBN43PA
2 zaken vallen op:
1. Men gebruikt vlees om die wespen te lokken.
2. 2 methodes gebruiken de wetenschap dat wespen bij het wegvliegen (met vlees) zwaarder
zijn en dus enkele centimeters een duikvlucht nemen. Als ze dan in een waterreservoir
terechtkomen (met wasmiddel) dan verdrinken ze.
Model hoornaarsval
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/maine-et-loire/segre-nouveau-piege-contrefrelons-asiatiques-concu-fabrique-localement-1501889.html

WESPEN EN HOORNAARS
https://youtu.be/rpCQTbjvFEs
https://youtu.be/02oBw16RX8E
https://www.youtube.com/watch?v=J8sabn7pUsI
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AZIATISCHE HOORNAAR IN GOOIK
Op 21 oktober ving ons lid Rudy Duponcheel een Aziatische hoornaar.
Vermoedelijk gaat het om een mannelijk exemplaar, bij wie de voelsprieten redelijk lang zijn; een
mannetje foerageert in het najaar vooral op nectar uit klimop, net als zijn Europese soortgenoten.
Dit is de eerste melding van die aard binnen onze vereniging.
De waarneming is ter registratie doorgegeven aan Honeybee Valley.

FACEBOOKGROEP "ONS DENDERBIEKEN"
Sinds enkele weken hebben we de Facebookgroep "Ons Denderbieken" gelanceerd.
De toegang is beperkt tot leden en bijleden. Op deze manier hebben we, naast email en telefoon,
nog een ander kanaal waar je als lid terecht kan met vragen, suggesties, stand van zaken,...
Ons bestuurslid en beheerder Arnout Deurinck beschrijft de finaliteiten als volgt:
"Het feit dat het een gesloten groep is, draagt ertoe bij dat ook beginners een kans krijgen om
gehoord te worden met hun vragen, zonder dat er enige angst moet zijn dat het misschien als een
"stomme vraag" zou overkomen. Immers als het over bijen gaat, dan zijn er geen domme vragen. Ik
heb zelf al 4 jaar zitten ploeteren en met veel plezier deel ik mijn miskleunen (en ook het tegendeel)
in de groep. Er kan alleen maar uit geleerd worden.
Maar ook bevragingen over varroa, mijtenval, behandelen, zwermen, zijn mogelijk. M.a.w. de
bedoeling is niet dat iedereen een kiekje van zijn hond of zijn bord met culinaire
hoogstandjes doorstuurt, maar een leuke foto van de bijenstand, een close-up van een bijtje, de
geslingerde honing, het ontwerp van je etiketten, een goed artikel, een historisch feit,... is zeker
allemaal welkom !!".
https://www.facebook.com/groups/1025417800832891/
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
Op woensdavond 19 september is Maurice De Waele ons komen uitleggen hoe we koninginnebrij
kunnen oogsten.

Zaterdagnamiddag 20 oktober kwam Dirk Cristael zijn imkerpraktijk toelichten, die gebaseerd is op
de rotatiemethode.

CURSUS IMKEREN VOOR GEVORDERDEN

Zondagvoormiddag 25 november zijn de getuigschriften uitgereikt aan de deelnemers van de cursus
voor gevorderden. Van de 40 ingeschrevenen hebben er 33 deelgenomen aan de test. Allen zijn
geslaagd. Gefeliciteerd!
Hierna volgt een overzicht van de evaluatie van de cursus door de deelnemers aan de test.
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De 10 criteria m.b.t. alle aspecten van de organisatie, inhoud & methodiek kregen een beoordeling
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VRAGEN TOT BIJSTURING PROGRAMMA

-

meer openstellen voor dadant-imkers, focus nu te sterk gericht op simplex (2)
meer praktijkoplossingen voorstellen bij problemen (2)
wetenschappelijke contradicties vermijden

POSITIEF

-

ervaring, vakkundigheid en begeestering lesgevers (11)
goed evenwicht tussen combinatie theorie & praktijk (10)
afwisseling lessen en lesgevers (2)
dialoog en ruimte voor interactie (2)
praktijkgetuigenissen en visueel goede uitleg
accomodatie
diversiteit van de werkmethodes
leuk contact met lesgevers en bestuur

NEGATIEF

-

minder bruikbare praktijksessies (4)
geen eenduidige aanwijzingen in keuze van materieel, bijensoort en methode
kasttypes beter kaderen
op voorhand niet kunnen beschikken over de presentatie van de lesgever
te lange duur van de lessen

VOORSTELLEN OM OP ANDERE STUDIEDAGEN TE BEHANDELEN

-

koninginnenteelt & selectiemethodes (8)
varroapreventie & bestrijding ziekten (8)
honing oogsten (6)
bedrijfsmethodes (4)
inzicht in en voorkoming zwermgedrag (3)
drachtplanten & vormgeving bijentuin (3)
kasttypes (2)
ontwikkeling en opvolging van het bijenvolk (2)
overlarven in praktijk
beschikbaarheid teeltmateriaal
vraag- en antwoordsessie
predatoren bestrijden
natuurlijk imkeren
Het bestuur streeft ernaar aan deze verzuchtingen maximaal tegemoet te komen en bedankt
een ieder voor de nuttige feedback.
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HERNIEUWING LIDGELD 2019
Graag nodigen we jullie uit de lidmaatschapsbijdrage van onze vereniging te regelen.
De kosten zijn ongewijzigd gebleven: 30 € als lid en 5 € als bijlid.
Hiervoor ontvang je het Maandblad (10 afleveringen), ben je verzekerd voor ongevallen met bijen
(geldt enkel voor effectieve leden) en word je uitgenodigd op de verschillende activiteiten van onze
vereniging.
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)”.
Voor een vlotte administratie ontvingen wij jullie overschrijving graag ten laatste op 15/12/2018.

BIJEN LIJDEN HONGER …
In onze nieuwsbrief 2018/3 publiceerden we een
eiwitdeegrecept. Ons lid Rudy Duponcheel bezorgde
ons deze foto, waaruit blijkt dat het recept van
Ghislain bij de bijtjes duidelijk in de smaak valt. Er was
immers geen tijd over om het plakje deeg te
fotograferen.

INTERNET
Imkernieuws
http://enieuws.gaw.nl/display.php?M=60337&C=926c6e6afdafb65f0ad23e9a9f42b26e&S=561&L=31
&N=352
Oxaalzuurbedruppelen ter bestrijding van de vorroamijt
http://taxanders.be/2015/12/02/oxaalzuurbedruppelen-ter-bestrijding-van-de-varroamijt/
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Oxaalzuur_druppelen
Interessant voor wie een woordje Duits verstaat
https://www.die-honigmacher.de/index.html
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JAARPROGRAMMA 2018
- 4 maart : Algemene vergadering en voordracht Patrick Caesteker over "waarnemingen aan de
vliegplank en zijn methode van imkeren".
- 11 maart : start cursus voor gevorderden.
- 24 juni : Eric Bruggeman “honing oogsten en verzorgen”.
- 1 september : bezoek aan de bijenstand van Lucien Annendijck en aan de Museumtuin van het
kasteel van Gaasbeek.
- 19 september kwam Maurice De Waele ons alles vertellen over “het oogsten van
koninginnenbrij”.
- 20 oktober ontvangen wij als gastspreker Dirk Cristael die het zal hebben over “de
rotatiemethode”.
- 9 december :"De Aziatische hoornaar" door Karel Schoonvaere.

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

DE BIJ IN DE KUNST EN GESCHIEDENIS
BIJEN ALS WAPENS Eric Bruggeman
Wie een beetje fantasie heeft kan allicht een reeks strategieën bedenken om een burcht tegen
aanvallers te verdedigen. Een bezoek aan het Gravensteen in Gent levert voldoende oplossingen :
de belagers verzuipen gedeeltelijk in de omwallingen, ondertussen bekogel je de rest met stenen,
schiet je pijlen tussen de ribben en als het erg menens wordt katapulteer je rotsblokken op de
bestormers, giet kwistig met kokende olie op de muurbeklimmers en gooi brandende fakkels onder
p
…
Maar ook onze honingbijen kunnen een angeltje toesteken !
Een Amsterdamse kopergravure uit omstreeks 1700, naar een tekening van Walterus de Millemet uit
1326 (manuscript in de bibliotheek van het Christ Church College in Oxford) toont ons enkele
spitsvondigheden voor die tijd.
Middenin rukken de stormtroepen aan. Ze naderen de muren met ladders. Ze weten zich te
beschermen onder een dak van natte dierenvellen die de pijlen en stenen moeten keren.
Van de wallen worden bijenkorven naar de belegeraars geworpen en op de voorgrond heerst er al
paniek onder de aanvallers.
Die verdedigingstechniek is bijzonder doeltreffend omdat bijenangels ook onder de dierenvellen
'nuttig werk' verrichten. Bijen zijn ook heel geschikt om de spleetjes in harnassen op te sporen (en
men kan niet krabben !) en om paarden mee op hol te jagen.
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Er zijn ook aanvallers geweest die bijenkorven binnen de wallen katapulteerden om er voor de
nodige heibel te zorgen.

Een middeleeuwse kroniek vertelt hoe in de negende eeuw het kasteel van de familie SabranPontèves in de streek van Barrême (Basses-Alpes) werd belegerd. De belegerden slingerden ten
einde raad de bijenkorven die op de binnenplaats stonden naar de aanvallers toen deze de muren
van het kasteel met ladders bestormden. Op die manier werden het kasteel en zijn bewoners op het
nippertje gered.
In de elfde eeuw gebeurde iets vergelijkbaars toen de hertog van Lotharingen de Franse koning
Hendrik de Eerste wou belegeren. Weer werd de belegeraar door de bijen op de vlucht gejaagd.
Toen Richard Leeuwenhart in 1191 de Palestijnse stad Accra belegerde gebeurde het omgekeerde.
Richard liet bijenkorven over de muren in de stad katapulteren en kon haar hierdoor innemen.
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De Highlanders, een Schotse legereenheid, maakten in het door de Britten gekoloniseerde Indië
eveneens kennis met bijenangels. Tijdens een aanval stak een vijandelijke ruiter zijn lans door een
bijenkorf. De cavalerie kon ontvluchten, maar de broekloze Schotten bleven achter met de
opgehitste bijen onder de rokken.
In de gegeven voorbeelden vormen de bijennesten of korven gewoonlijk een soort splinterbommen
of booby-traps met doelzoekende schrapnels.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden bijenkorven als mijnen gebruikt, die men van op afstand tot
ontploffing bracht. De methode werd uitgedacht door een Duits militair ingenieur in Tanganyika (nu
Tanzania, Oost-Af k )
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(Kenya, Land van begoocheling, London, 1935 ). De Duitsers, voor en tijdens de Tweede
Wereldoorlog nog koloniale overheersers van Tanganyika, lieten er op een bepaald ogenblik
honderden bijennesten en korven inzamelen door soldaten van de stam der Askari's, die behendige
bijenkwekers zijn. De nesten werden vastgemaakt en gecamoufleerd naast het pad, waarlangs een
Engels konvooi met proviand en munitie zou voorbijkomen. De korven werden met draden aan een
elektrische batterij verbonden. Zodra het konvooi dit mijnenveld bereikte, joeg men een venijnige
stroomstoot door de nesten. De razende bijen stortten zich op paarden, muilezels en trekossen en
hun menselijke begeleiders. Het bericht zegt dat bijna allen omkwamen en dat sommige lijken
onherkenbaar waren wegens de ontelbare bijensteken. Tenslotte verdoofden de Duitsers de bijen
met een rookgordijn en legden beslag op het proviand en de munitie van het konvooi.
ANATOMIE VAN DE OORLOGSBIJ
De anatomie van de honingbij is bijzonder goed aangepast om aan nestverdediging te doen. Aan de
ingang van het nest wordt de wacht opgetrokken door de wachtbijen. Ze zijn dan ongeveer twintig
dagen oud. Snelle bewegingen van roofbijen, de geur van een zoogdier en gerommel zijn voldoende
om tot de aanval over te gaan. Bijen gaan te werk als zelfmoordcommando's omdat ze hun angel
achterlaten in het doelwit. Het losgescheurde angelapparaat pompt ondertussen de gifblaas verder
leeg in het slachtoffer, dat dan ten volle kan genieten van de werking van het angelgif : het sterk
brandend zuur veroorzaakt koud zweet, dan volgt er oedeem, netelkoorts, bloeddrukverlaging en
wie erg allergisch is aanbidt ondertussen alle-heiligen-die-in-aanmerking-komen om de opduikende
doodsangsten te keren.
Alsof dit nog niet genoeg is, zal de losgescheurde angel ook nog een sterke geur verspreiden. Het
alarmferomoon markeert dus de plaats van onheil zodat ook de rest van de aanvallers weet waar ze
hun angel kwijt kunnen en aldus het gezegde waarmaken : eenmaal gestoken, veel gestoken.
De selectie van de honingbij op zachtaardigheid is in feite tegennatuurlijk want je ontneemt aldus het
bijenvolk zijn bewapening waar ze eeuwenlang hebben in geïnvesteerd. Zachtaardige rassen komen
niet voor in de tropen, omdat het open nest met honing en broed zeer aantrekkelijk is voor vele
dieren en er dus sterk moet verdedigd worden.
Verdere domesticatie van de honingbij zal allicht nooit werksters opleveren die met de angel
kwispelen terwijl de imker ze zachtjes op het buikje krabt.
Bron afbeelding (1): http://goo.gl/2r5HJP
Met dank aan de auteur voor zijn toestemming om deze bijdrage te mogen publiceren.
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