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Een gouden kroontje siert imker Frans Vanden Bosch

Voor Frans Vanden Bosch in Herfelingen krijgt 2019 ongetwijfeld een heel bijzondere plaats
toebedeeld in zijn levensloop. Niet alleen mocht hij 70 levenskaarsjes uitblazen maar
daarenboven mag hij als imker voortaan ook een gouden kroontje dragen. In die voorbije 50
jaar wist Frans Vanden Bosch zich immers mettertijd te profileren als een integere,
betrouwbare en onvervalste autoriteit in het wereldje van de imkers en dit zowel in de
Denderstreek als in het Pajottenland. In die zin is hij trouwens al jaar en dag ondervoorzitter
van ‘Ons Denderbieken’, een beroepsvereniging die in Brakel, Lierde, Herzele,
Geraardsbergen, Galmaarden en Herne het imkeren wil beschermen en bevorderen.
Een echte imker
Met veel ijver en kennis is Frans nu
nog dagdagelijks aan de slag voor
het beheer van om en bij de 24
bijenvolken. Daarbij deelt hij zijn
ervaring maar al te graag met de
buitenwereld in de hoop zo nog
meer liefhebbers voor het imkeren
warm te kunnen maken. Voor Frans
is een echte imker eerder een
solitair iemand die vooral oog heeft
voor
het
welzijn
van
de
bijenpopulatie in het algemeen en voor zijn bijen in het bijzonder. De opbrengst is dan wel
belangrijk maar speelt zelden de eerste viool.
Zoals bij veel imkers is ook voor Frans
Vanden Bosch de imkerij gegroeid uit
een uit de hand gelopen hobby. Reeds
als jonge twintiger waren de bijen zijn
vrienden. Het was in zijn studententijd
op de tuinbouwschool van Sint-Truiden
dat hij zijn eerste meer doorgedreven
theoretische kennis opdeed. Voor de
praktische kant verwijst Frans graag
naar Hernenaar en gewezen
fruitkweker Honoré Van Ongeval: “Bij Honoré kon ik perfect mijn theorie aan de praktijk
toetsen. Honoré was en is nog steeds een kenner waar ik naar opkijk en waar ik veel
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aan te danken heb”. Intussen is Frans al geruime tijd met pensioen en wordt hij als ‘immer
bezige bij’ door velen aangezien als ‘de expert’ ter zake.
Een voorzichtige start
Indertijd is ook Frans gestart met amper twee bijenvolken. Deze volken waren voldoende om
zijn kennis uit te testen en
praktijkervaring op te doen. Door zijn
huwelijk ruilde hij indertijd Pepingen
in voor Herfelingen en hier kreeg hij
dan afdoende plaats en ruimte om zijn
hobby verder uit te bouwen. Frans
Vanden Bosch: “In 50 jaar tijd hebben
niet alleen ik maar ook de bijenteelt
en de imkerij vele waters door
gezwommen. Niet vergeten dat de
bijen ontstonden circa 140 miljoen
jaar geleden uit een wespensoort. Van solitaire insecten evolueerden ze geleidelijk naar
zoals wij ze noemen sociale dieren. De bekende ronde bijenkorf was in onze streken al
tijdens de middeleeuwen in gebruik en
de bijenteelt kende toen al een grote
bloei. Een minder leuk weetje daarbij is
dat vele eeuwen geleden het bijenvolk
geslacht werd om de honing te oogsten.
De imker verstikte het toen met
zwaveldamp of door een vuurtje onder
de korf te stoken en vervolgens de
honingraat uit te breken”.

In harmonie met de natuur
“Later kwam men dan in de plaats van de bijen te doden op de idee de korf uit te roken om
de bijen tijdelijk te verdrijven. Deze praktijken behoren, althans bij ons, nu gelukkig tot het
verleden. Bijen zijn niet alleen honingmakers, ze zijn ook onmisbaar voor het bestuiven van
bloeiende bloemen. Dankzij hen is het voortbestaan van vele gewassen verzekerd. Bijen
leven in harmonie met de natuur, maar die is steeds meer verstoord. De grootste
boosdoeners daarbij zijn de warmere lentes en de varroamijt, een parasiet die zich voedt
met de lichaamssappen van de larvepop en/of van de volwassen bijen wat die dus extra
kwetsbaar maakt, verzwakt en doodt.
In opmars is thans ook de Aziatische
hoornaar. Die uitheemse wesp voedt
zich met andere insecten en durft ook
honingbijen aanvallen. Als het
bijenvolk voldoende is uitgedund en
dus fel verzwakt laat de Aziatisch
hoornaar niet na zowel het
bijenhabitat als het broed te
veroveren”, gaat Frans verder.
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Fruit
Naast imker is Frans ook
fruitkweker. “Als er bedrijvigheden
zijn die mekaar perfect aanvullen
dan zijn het wel die twee. Het
bestuiven van de fruitbomen
bestaat uit het overbrengen van
pollen (zaad) naar een stamper van
een bloem waar dan bevruchting
plaatsvindt. Deze bestuiving gebeurt
bij fruitbomen ook door de wind,
maar het belangrijkste deel gebeurt
door insecten waaronder de bijen. Hoe ijveriger de bijen ‘werken’, hoe meer bloemen ze
bevruchten. Het is daarom dan ook dat de imker en de fruitkweker een perfect huwelijk
vormen. De ganse werk- en leefruimte van de familie Vanden Bosch is dan ook één bomen-,
bloemen- en plantenparadijs.
Herne opendeurt
Frans Vanden Bosch is overigens ook één van de 13 deelnemers aan Herne Opendeurt op
zondag 20 oktober. Hij is terug te vinden in Herfelingen Tweekapellenstraat, 11. Wie
interesse heeft in één of meerdere ambachtelijk geteelde potjes honing kan best eerst
contact opnemen ofwel via 0472/64.85.13 of 02/396.11.03. Frans is ook te contacteren via
deze Facebookpagina of dit mailadres fransvandenbosch@skynet.be .
Uit: Editiepajot van 3 okt.'19; auteur Godelieve Deschuyffeleer

BLOEMBOLLENACTIE KOIV
Jullie bestuur ging in op het aanbod van de KOIV om tegen
een gunstige prijs bijenvriendelijk plantgoed aan te
schaffen.
In totaal werden 80 pakketjes onder een 20-tal leden aan de
M/V gebracht.
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VOORBIJE ACTIVITEITEN
7 september uitstap: bezoek aan de bijenstand van Henry Nolf en aan het kasteelpark van
Edingen.
Bij imker Henry Nolf.
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Bezoek aan het kasteelpark van Edingen.
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27 oktober : Prof. dr. Christine Breynaert over bijen- en insectengifallergie.

Zij is op zoek naar financiële middelen voor het insectenallergiefonds om het onderzoek
verder te kunnen zetten. Wie sponsers kent of zelf wil sponseren kan dit op het
rekeningnummer van het insectenallergiefonds BE45 7340 1941 7789.
6 november : Sacha d'Hoop over Arista Bee Research
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Wat hebben mensen en bijen gemeen: zelfdestructief genen
Evolutie geeft geen lor om ons, om het welzijn en het geluk van de mens. De ultieme
begunstigden van evolutie zijn onze genen. Wij zijn slechts hun sterfelijke dragers. (1)
De bioloog Richard Dawkins populariseerde deze benadering, ontwikkeld door William
Hamilton, Robert Trivers en John Maynard-Smith in de jaren '6o, in zijn boek The Selfish
Gene (Oxford University Press, 1976). Dawkins maakt het onderscheid tussen replicatoren,
die potentieel onsterfelijk zijn, en hun sterfelijke dragers.
Levende wezens, de mens inbegrepen, zijn slechts tijdelijke vehikels van hun genetisch
materiaal. Dat perspectief laat onder meer toe om de zelfmoord van de honingbij te
begrijpen. Wanneer zo'n dier een indringer aanvalt, scheurt de angel los van haar achterlijf
en sterft de bij na enkele minuten. Biologisch maladaptief? Nee, want de bij deelt 75 procent
van haar genen met haar zusters in de kolonie (meer dus dan bij mensen, vandaar het
extreem altruïstische gedrag).
De werking van die angel is niet goed voor de bij, maar wel voor de kolonie, wat uiteindelijk
betekent: voor haar genen. De bijengenen hebben hun voertuigen - gonzende geel-zwarte
robotjes - geprogrammeerd om zich op te offeren en zo de kolonie te beschermen. Daarom
zijn de werkstersbijen ook steriel: genen vinden hun weg naar de volgende generatie via de
koningin. Zij is de broedmachine, de bijen zijn haar soldaten.Maar de koningin staat net
zomin aan het roer als de werksters. Wie echt wil begrijpen wat er in zo'n bijenkolonie
gebeurt, moet zich het perspectief aanmeten van hun genen.
Ook de cellen in ons lichaam zijn extreem altruïstisch en coöperatief: wanneer hun tijd
gekomen is, plegen ze zelfdoding (geprogrammeerde celdood). Dat komt omdat elke cel in
onze lichaam genetisch identiek is. De genen die in de dode cel zitten, vinden hun weg naar
de volgende generaties via andere cellen (met name, bij ons, onze ei- en zaadcellen).
Helse pijn na een verwonding is niet zo fijn voor ons, maar prima voor onze genen: zo
houden wij ons koest tot onze wond geheeld is en letten we de volgende keer beter op. Nu
klopt het dat onze belangen en die van onze genen deels gelijklopen.
Een dodelijke ziekte is niet fijn voor ons, maar ook niet voor onze genen, die ons nodig
hebben om (via onze zaad- dan wel eicellen) in de volgende generatie te geraken. Seks
vinden we fijn, onze genen ook (al hebben zij liever dat we geen voorbehoedsmiddelen
gebruiken).
Omdat de belangen van organismen en hun genen grotendeels gelijklopen, kunnen we er
vaak gemakshalve van uitgaan dat organismen de hoofdrol hebben in het evolutionaire
drama.
In specifieke gevallen lopen die belangen echter uiteen, en dan zien we dat het perspectief
van de genen primeert.
(1) Maarten Boudry Illusies voor gevorderden. Of waarom de waarheid altijd beter is.
Uitgeverij Polis 2015, p. 76.
Met dank aan de auteur voor zijn toestemming tot overname van dit excerpt.
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INTERNET
UoG Honey Bee Research Centre (Universiteit van Guelph - Ontario - Canada).
We verwezen reeds in een eerdere nieuwsbrief naar dit bijzonder leerrijk YouTube-kanaal.
Bis repetita placent.
Alle 51 instructievideo’s - goed voor uren lering en gezond vermaak tijdens de donkere
wintermaanden - zijn terug te vinden via deze link.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhUDH9LkxRdOYAjY7SeXiYCA2btQSUTqA
Zie b.v. video 8/51: Managing Towards Gentle Behavior ( Zachtaardig gedrag aansturen).
https://www.youtube.com/watch?v=4LL2LLvmgQg&list=PLhUDH9LkxRdOYAjY7SeXiYCA2btQ
SUTqA&index=9&t=0s
Zie ook : http://www.uoguelph.ca/honeybee/about.shtml
Nederlandse bijenhoudersvereniging NBV
Een heel interessante website waar heel veel informatie over bijen te vinden
is.https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk

TIP
Bijensteken - advies uit het jaar 1727.
Here's a little advice on harvesting honey:
The Man who performs this Operation, will save himself best from the Bees, if he has no Hair
on his Head, and that his Head be rubb'd with Vinegar: but if he should happen to be stung,
he may apply a Copper Half-penny to the wounded part, and holding it there for a Minute or
two, it will prevent the swelling, or any After-pain.
Source: Bradley, R. (1727). The country gentleman and farmer's monthly director,
containing necessary instructions for the management and improvement of a farm, in every
month of the year. With several particulars relating to the improvement of bees, never before
made publick.
(Vertaling)
Hierbij een kort advies bij het oogsten van honing:
De persoon die deze operatie uitvoert zal zich het best vrijwaren van de bijen, als hij geen
haar op zijn hoofd heeft en zijn hoofd is ingewreven met azijn; maar als hij toevallig gestoken
wordt, kan hij een koperen half-penny op het gewonde deel aanbrengen en het daar enkele
minuten aandrukken, het zal de zwelling of eventuele napijn voorkomen.
Moraal van het verhaal : bewaar voor later gebruik nog enkele muntstukjes van 1 of 2 cent
en laat ze niet alle verdwijnen in de “in de rospot of roszak”.
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JAARPROGRAMMA 2019















3 februari : start cursus koninginnenteelt. Lessenreeks 3/2, 10/2,17/2, 14/2
10 maart: Algemene vergadering en voordracht "Mijn methode" Michel Mignon
17 maart : Geraardsbergen Bij-Vriendelijk en plantendag KOIV.
Gezamenlijke suikeraankoop
14 april : “Varroabestrijding - veilig omgaan met organische zuren” Kris Baert
16 mei: "Bereidingen met honing" workshop door herboriste Eveline Temmerman
1 juni: "Biotechnische varroabestrijding” (succes zonder chemie) Thomas Van Pelt
Vervolg cursus koninginnenteelt (praktijk) : 10/6, 15/6, 22/6 en 30/6.
12 juni : Praktijkvervolgvoordracht "Varroabestrijding zonder chemie" darrenraam arrestraam - kunstmatige broedstop (Scalvini-kooitje) - tussenaflegger" Hugo Schelfhout
7 september : uitstap; bezoek aan de bijenstand van Henry Nolf en aan het kasteelpark van
Edingen.
27 oktober : "Insectengifallergie" Prof. dr. Christine Breynaert.
6 november : "Arista Bee Research" door Sacha d'Hoop
7 december : waswafels gieten

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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