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BIJ-kletsen Nr  : 2019 - 2 
Van    :  20 april 2019 
Kleur Koningin 17: GEEL; 18: ROOD ; 19: GROEN 
 

AGENDA (RFH) 

8 februari, 20 uur, IMKERcafé, Grand Café Helder 
Renesse VERVALT, Café Helder is gesloten 
10 mei IMKER café, 20:00 uur Grand Café Helder 
Renesse. 
14 juni IMKER café, 20:00 uur Grand Café Helder 
Renesse. 
12 juli IMKER café, 20:00 uur Grand Café Helder 
Renesse. 
13 juli Landelijke Open Imkerijdag, nadere info volgt. 

 
Mededelingen Bestuur (HvdR) 

u het BIJenseizoen weer van start is gegaan en onze 
Algemene Ledenvergadering (ALV) achter de rug is, 
wil ik namens het bestuur in deze editie van BIJ-
kletsen een aantal zaken onder de aandacht brengen. 
Zoals aangegeven in de ALV hebben we in 2018 onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen door 
in te zetten op Voorlichting & Educatie en 
BIJvriendelijke projecten. We kunnen trots zijn op de 
bereikte resultaten en zijn blij met de samenwerkingen 
die we met de diverse partijen hebben gesloten. In 
2019 zullen we op dezelfde voet doorgaan maar ook 
meer aandacht besteden aan de samenhang binnen 
onze vereniging.  
Voordat we daarop verder ingaan, wil ik eerst nog 
even stilstaan bij onze jubilarissen die we tijdens de 
ALV op 29 maart j.l. in het zonnetje hebben gezet. Jac 
Rens en Eduard Bergmans kregen van Jan Bruurs, 
penningmeester van de NBV de gouden speld 
uitgereikt voor hun 40-jarig lidmaatschap, terwijl Piet 
Flikweert de NBV-oorkonde voor zijn 60-jarig jubileum 
(!) kreeg overhandigd. De jubilarissen zijn op de foto 
gezet en in de diverse media is (zal) aan hun jubileum 
aandacht (worden) geschonken. Het bestuur vond het 
belangrijk om naast de jubilarissen ook aandacht te 
besteden aan hun eega’s. Zonder hun jarenlange 
steun zou dit jubileum wellicht niet mogelijk zijn 
geweest. Daarom zijn Corry en Ina ook in het zonnetje 
gezet en kregen zij uit handen van Jan Bruurs een 
mooi bloemenboeket aangeboden. Vervolgens werd 
een toost uitgebracht op de gezondheid van de 
jubilarissen en de toekomst van de imkersvereniging. 
Jan Bruurs maakte uitgebreid van de gelegenheid 
gebruik om de leden van de imkersvereniging 
Schouwen-Duiveland te vertellen over de 
veranderingen die de NBV sinds vorig jaar doormaakt. 
Daar waar de NBV de belangen van haar 
bijenhouders behartigt, wordt steeds meer en meer 
ook aandacht besteed aan de verbetering van de 
leefomstandigheden van bestuivende insecten en 
versterking van de biodiversiteit. In dat kader is in 
2018 de cursus ambassadeur biodiversiteit gestart, 
waarmee beoogd wordt om een verbindende schakel 

te zijn tussen de vele partijen die zich met de 
verbetering van de leefomstandigheden van 
bestuivende insecten bezighouden. Rob Vroom mag 
zich sinds 13 april j.l. één van de gediplomeerde 
ambassadeurs noemen en zal zich de komende 
periode samen met ruim 30 “collega’s” hiervoor 
inzetten. Elders in deze editie zal Rob hierover iets 
meer vertellen. De NBV heeft in dit kader recent ook 
de commissie Biodiversiteit geïnstalleerd, die een 
belangrijke rol krijgt in het bepalen van de inzet van 
de NBV voor bestuivende insecten en biodiversiteit.  
Zoals u weet zijn en worden onder het motto “Samen 
op weg naar BIJvriendelijk Schouwen-Duiveland” 
allerlei BIJvriendelijke projecten opgestart. Ik wil er 
ook in deze editie een paar noemen, omdat de kans 
groot is dat u er binnenkort iets over zult horen of 
zien. Samen met de gemeente, De Zonnestraal en 
een groot aantal agrariërs wordt de komende weken 
invulling gegeven aan het project Bloemrijke 
akkerranden. Circa 18 ha aan akkerranden zal 
worden ingezaaid om de biodiversiteit op ons mooie 
eiland te versterken en de akkerranden een mooie 
bloemrijke uitstraling te geven. Dit project zal de 
komende jaren verder worden uitgebouwd, waarbij 
alternatieve verdienmodellen voor de agrariër en 
monitoring en verdere ontwikkeling van de 
biodiversiteit twee belangrijke sleutelwoorden zijn. 
Een tweede project dat ik hier niet onbenoemd wil 
laten vindt plaats op Goemanszorg in Dreischor, waar 
onder leiding van Anita en Ronald en met hulp van 
diverse andere imkers recent een fraaie expositie is 
ingericht. Hier wordt de nadruk gelegd op het belang 
van bestuiving voor de fruitteelt op Schouwen-
Duiveland. Op Goemanszorg zullen de komende tijd 
nog meer activiteiten worden georganiseerd, 
waaronder een aantal workshops en lezingen, 
alsmede de verkoop van honing met een nieuw 
verenigings-etiket. Ook gaat samen met het NME 
worden gekeken of de gastlessen die op basisscholen 
al jaren door Rob, Rudolf en Theo worden verzorgd, 
ook op Goemanszorg kunnen worden gecentraliseerd. 
Op die manier laten we de basisscholieren ook 
kennismaken met musea en kunnen we ze (op 
termijn) met een 2e bijenhuisje “de bijzondere wereld” 
van de honingbij laten zien.  
Via onze verenigingsapp heeft u kunnen vernemen 
dat Margriet en Wim op 9 april j.l. de “golfdames” in 
Bruinisse hebben voorgelicht over onze vereniging, de 
imkerij en het belang van bestuivende insecten. Met 
een keurige tafel vol accessoires, met onze nieuwe 
verenigingsvlag (!) en een hoop enthousiasme 
hebben ze de vereniging goed voor het voetlicht 
gebracht. We zullen ons als vereniging het komend 
seizoen vaker later zien, zowel op de Landelijke Open 
Imkerijdag(en) als op de diverse markten. Jac en 
Mijnie hebben onder de leden een inventarisatie 
gehouden met de vraag wie hieraan wil bijdragen. Het 
is uitermate verheugend om te zien dat u met velen 
hieraan gehoor heeft gegeven, dat laat zien dat we de 
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vereniging met elkaar dragen. Zo zijn er dit jaar ook 
weer leden nodig om ons bijenhuisje in Renesse te 
“bemensen” waartoe Wim u elders in deze editie van 
BIJkletsen graag weer oproept.  
Tijdens de ALV op 29 maart hebben we het thema 
“samenhang binnen de vereniging” op de agenda 
gezet. Met de enthousiaste betogen van Ronald, 
Rudolf, Nitz en Winny wilden we u vragen om te 
komen met creatieve ideeën om dit jaar een aantal 
zaken gezamenlijk te gaan doen. Zo hebben we in het 
verleden naar idee van Eduard weleens gesproken 
over de opzet van een “timmerclub” waar jong en oud 
eigen bijenkasten en ander materiaal kunnen bouwen. 
Zeker nu we ruim 13 cursisten hebben voor de NBV 
basiscursus in Ouwerkerk is dit een leuke manier om 
de praktijklessen aan te vullen en imkers elkaar op 
een andere manier te laten ontmoeten.  Zo zijn er 
natuurlijk veel meer ideeën en tijdens de ALV is 
afgesproken om deze te inventariseren. Als bestuur 
willen we dit jaar nadrukkelijk meer aandacht ook aan 
“onszelf” besteden en zou het fijn zijn als u uw 
gedachten, ideeën en vragen m.b.t. gezamenlijke 
activiteiten aan ons kenbaar zou willen maken. Aan 
deze BIJkletsen is dan ook een formulier verbonden, 
waarvan het fijn zou zijn als u dit binnen nu en twee 
weken zou willen terugsturen aan Jac Rens.   
Verder kan ik u met enige trots melden dat 13 april j.l. 
uw voorzitter is geslaagd voor de cursus “Specialist 
Bijenproducten”. Deze cursus wordt georganiseerd 
door het Bijkersgilde en behandelt alle 
BIJenproducten, als ook aspecten van wetgeving en 
marketing. Met de nodige theorie en een aantal 
praktijklessen, twee tentamens en een 
marketingopdracht was dit een leuke en uitermate 
goed verzorgde cursus, die ik eenieder kan 
aanbevelen. Als er belangstelling is om de opgedane 
kennis te delen of deze direct in de praktijk te 
brengen, dan wel andere kennis op te doen – vb. 
biologisch dymamisch imkeren - geeft u dit dan aan 
op het eerder genoemde formulier. In het najaar zal ik 
de cursus Keurmeester gaan volgen, waarmee in 
Zeeland na Rob Vroom een tweede imker officieel zal 
mogen keuren, ervan uitgaande dat het examen met 
goed gevolg zal worden afgelegd. Ook andere imkers 
binnen onze vereniging volgen momenteel cursussen 
en het zou leuk zijn als u daarover in de komende 
edities iets over wilt vertellen. Bij Rudolf kunt u kopij 
inleveren en we zijn verheugd dat Rene Schippers in 
deze editie al zijn ervaringen wil delen met de cursus 
korfvlechten.    
Het begin maart gebrachte bezoek aan de 28e 
APISTICUS-TAG in Münster, waarover ik u in 
BIJkletsen 2019-01 vertelde, was zeer de moeite 
waard. Naast veel informatie over de laatste stand 
van zaken op het gebied van bijenhouden, was de 
interesse voor Apitherapie en de aandacht voor de 
kwaliteit van BIJenproducten opvallend. Zo bezocht ik 
een lezing van het Umweltministerium waar 
bijenhouders worden voorbereid op een 
kwaliteitsverbetering van hun honing. In Duitsland is 
men hier verder mee dan in Nederland en het is niet 
ondenkbaar dat op termijn ook hier strengere 
richtlijnen gaan gelden voor de verkoop van onze 
honing. Vanzelfsprekend houdt de NBV maar ook het 

bestuur van onze vereniging ontwikkelingen op dit 
vlak in de gaten, zodat we ons als imkers daar tijdig 
op kunnen voorbereiden.  
Ik wens u een goed BIJenseizoen toe en wens u veel 
plezier met onze mooie hobby. Uw gedachten, vragen 
of ideeën over leuke (gezamenlijk) activiteiten zien we 
met veel belangstelling tegemoet. 
Met hartelijke groet, namens het bestuur 
Helle van der Roest 
 

Uit de ledenraad (RV) 

De laatste bijeenkomst van de ledenraad was op 6 
april 2019. 
Een belangrijk agendapunt voor deze vergadering 
was de goedkeuring van het maatschappelijk en 
financieel verslag 2018. 
Vooral over het financieel verslag waren er een aantal 
vragen, die alle tot tevredenheid van de aanwezigen 
door de aftredende penningmeester werden 
beantwoord. 
Op advies van de kascommissie werd het bestuur van 
de NBV decharge verleend. 
Beide verslagen zullen op de website van de NBV 
worden gepubliceerd. 
Verder werden de leden van de raad door het bestuur 
geïnformeerd, dat de eigenaar van het bijenhuis heeft 
aangegeven op termijn de huidige huisvesting van de 
NBV voor uitbreiding van zijn bedrijf wil gaan 
gebruiken. 
Concreet betekent dat er naar nieuwe huisvesting 
voor de NBV gezocht moet worden. 
Een eerste voorzichtige verkenning op de markt vindt 
binnenkort plaats. 
Verder werd er in de vergadering nog een toelichting 
gegeven over de kunstraatproblematiek. 
Het probleem tijdens de rechtszitting bleek toch wel 
de bewijsvoering. 
Uiteindelijk zijn de partijen tot een schikking gekomen 
en werd door beide partijen besloten dat de zaak 
hiermee was afgedaan. 
Voor een uitgebreid verslag over deze zaak verwijs ik 
naar de site van de NBV. 
De notulen van de ledenraadvergaderingen kunt u 
terug vinden op de website van de NBV. Voor vragen 
kunt u altijd contact met mij opnemen. 
Rob Vroom 
 

Quizvraag (AV) 

Hoeveel pollen is nodig voor de teelt van één bij? 
A. 130 mg 
B. 13 gr 
C. 130 gr 

Voor het juiste antwoord zie aan het eind van deze 
BIJ-kletsen op pagina 4 
 

"Voorjaarsvolken" een beetje helpen.(EB) 

Goedendag, 
Om rede van het wisselvallige weer, in dit voorjaar 
heb ik eens nagedacht ( doekwelvaker ). 
Onze bijen hier op dit eiland en daar buiten in het ' 
Zuidse ', van ons Land hebben het  
de laatste tijd toch wel zwaar gehad. Dan Zonneschijn 
met zachte temperaturen en dan weer koude op hun 
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kast. Zo doende zijn ze aardig door deze 
temperatuurwisseling van slag. 
Hebben daardoor ook iets meer voer tot zich 
genomen dan normaal.  Maar ze hebben bij mij wel 
een mooie reinigingsvlucht kunnen maken en hopelijk 
bij U ook. Last met de Buren gehad, door hun 
uitscheiding ??  Antwoord gewoon; 
'Wees blij dat Koeien niet vliegen kunnen'. 
Wel nu, laten we het eens over dit voorjaar hebben..., 
Vermoedelijk gaan er een paar volken verdwijnen 
door de honger. 
De laatste jaren worden er verschillende maatstaven 
aangegeven voor het voeren van de bijenvolken en 
dan met name vooral over de hoeveelheid voer per 
volk. Hoeveel denk je?? 
Nu hoor ik sommigen al denken; dit is niet 
NATUURLIJK, maar sommigen onder ons zijn ook 
niet bi-vriendelijk.Hier dan de aankondiging: 
Bijenvoer == dik == in plastic zak met 'rits ' voorbeeld: 
Api..etc... Van Euro 2.25 per kilo.  Nu op afspraak 
voor Euro 1.25. 
Daar het voor mij om te maken een kliederboel is, wil 
ik dit graag van te voren weten, zodat ik het 
persoonlijk voor je kan maken.  
Voorraad; meer dan voldoende. 
PS.  1  DOESLIEF,  doe ik wel vaker, (hoebedoelie 
nederlands ) 
PS.  2  Voor de bijenhouders die voeren,  ga ik van 
het gas af, en kan goedkoper voer aanbieden dan de 
rest van NL. Ik wil de goedkoopste zijn. En dit duurt 
niet zo lang meer. Bee there. groet, 
Eduard Bergmans 
 
Bestellen Wintervoer vooraankondiging 

(RF)  
Onlangs heb ik contact gehad met de Imkershop en 
gevraagd naar de mogelijkheden voor gezamenlijke 
inkoop van wintervoer, geleverd door het Belgische  
bedrijf dat al jaren wintervoer levert aan Bijenhuis, en 
Imkershop. De prijs zal waarschijnlijk iets onder de € 
13 per Can / Emmer zijn. Als we meer dan 1 pallet 
afnemen drukt dat de prijs verder. Hierover meer info 
in juni of juli. 
 

Ons Bijenhuisje (WB) 

Je moet bijna gaan zeggen “ons Bijenhuis” want het 
volk  in de vitrine in de blokhut barst er bijna uit. 
De onderste bijen raken de bodem, dus de raat die ze 
bouwen zal vandaag of morgen ook de bodem wel 
bereiken. 
Alle raten zijn bezet, dus er zal vandaag of morgen 
wel intern overleg gepleegd worden over de vraag of  
en wanneer er gezwermd moet worden. 
De koningin zal dan ook eerstdaags wel  opdracht 
geven om een aantal larven op te kweken tot prinses 
zodat zij er met een half volk vandoor kan gaan om 
plaats te maken voor haar opvolgers.  
In een kast kun je ingrijpen maar  de vitrine kan nu 
niet opengemaakt worden  dus we moeten maar 
afwachten wat er gaat gebeuren. 
In de tijd van de korfimkerij werd een zwermfuik 
gebruikt om de  zwerm te vangen op het moment dat 
deze uit het oude volk vertrekt. 

Toen wisten ze precies wanneer de zwerm afkwam. 
Na de baardvorming trok het volk zich even terug in 
de kast alvorens de zwerm afkwam. Dat was het 
moment om de zwermfuik te plaatsen en de zwerm 
met koningin af te vangen. De voor de imkers 
kostbare zwerm ging hiermee niet verloren.  

 

 
Zijn er echte imkers die vanaf heden een hele dag 
voor de vliegopening gaan zitten met een zwermfuik 
in de aanslag? 
Een “zwermlokplankje” ophangen kan ook. Dan gaat 
de zwerm daar aanhangen waardoor die in een kast 
geslagen kan worden,. Kijk op “imkerpedia” voor 
nadere  info. 
Het lijkt me moeilijk om het zwermen uit de vitrine te 
voorkomen. Dus als er in de buurt van het bijenhuisje 
een zwerm gemeld wordt , weten we waar die 
vandaan komt…. 
Rondom het bijenhuisje groeien de bijenkruiden weer 
goed uit zodat de bijen niet ver hoeven te vliegen om 
nectar en stuifmeel  te verzamelen. 
Ik ben bezig om leden te benaderen om in juli, en 
augustus op een woensdag- of zaterdagmiddag in het 
bijenhuisje  voorbijkomende mensen  te lokken om 
een kijkje te nemen en zich te verbazen bij de vitrine 
en zich voor te laten lichten over de noodzaak van het 
voortbestaan van de insecten met name de bijen. 
Iedereen een goed bijenseizoen toegewenst. 
Wordt vervolgd. 

 
Api-therapie (AV) 

In deze rubriek schrijft natuurgeneeskundig 
therapeute Anita Verheij over de Apitherapie.  

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/korfimkershop/image/cache/full/acb1d672e8d8133becfb908b2f835d4c6ae6b954.jpg
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In de vorige edities van BIJ-kletsen heeft u kunt lezen 
over de belangrijkste werkingsmechanismen van 
geneeskrachtige bijenproducten. 
In de komende edities wordt dieper ingegaan op de 
genezende kracht van honing. 
Uitwendig heeft honing een antibacteriële, 
ontstekingsremmende, reinigende, beschermende, 
pijnstillende, verzachtende en  huidregenererende 
werking. Vanwege deze geneeskrachtige 
eigenschappen, wordt honing in de apitherapie 
ingezet voor wondbehandeling, (chronische) 
ontstekingen, bij klachten als eczeem, psoriasis en 
acne en in huidverzorging. In de meeste gevallen 
wordt honing toegevoegd aan zalven, pakkingen en 
omslagen, maar in sommige situaties wordt de honing 
puur toegepast.  
Griekse en Romeinse soldaten droegen altijd honing 
bij zich om strijdwonden mee te behandelen. Of het 
nu ging om een snijwond, steekwond, schaafwond of 
brandwond, honing (of in sommige gevallen een 
combinatie van honing en propolis) werd ingezet bij 
alle soorten wonden en stond er toen al om bekend 
wonden sneller en met minder complicaties, zoals 
infecties te genezen.  
Dus de volgende keer als u zich per ongeluk in de 
keuken met een mes in de vinger snijdt of een 
brandwond oploopt, smeer dan een dikke laag honing 
op de wond en dek deze af met een steriel gaasje of 
verband en verschoon en herhaal dit 2-4 keer per 
dag. Wanneer de honing te veel prikt, kan deze 1 op 1 
verdund worden met een fysiologische zoutoplossing 
of plantaardige olie (bijv. olijfolie). 

 
Koninginnenteelt 2019  (RF) 

Naar zich laat aanzien gaan Rob en ik vanaf 
halverwege mei weer beginnen met het telen van 
zachtaardige koninginnen, zowel Buckfast als 
Carnica. Dat doen we vooral voor eigen gebruik. We 
hebben ook ingetekend voor de eiland 
bevruchtingsstations voor Buckfast en Carnica om zo 
een aantal 2019 ras-koninginnen (P-moeren) te 
verkrijgen. Maar ook zullen er koninginnen op de 
stand, of hier op t eiland, worden bevrucht. Dat zijn 
dan geen ras-koninginnen, maar zogenaamde F1-s. 
Ook de F1 koninginnen hebben, als dochters van 
zachtaardige P-moeren, nog een behoorlijke 
zachtaardig karakter. Mochten er belangstellenden 
zijn voor die onbevruchte moeren (of bevruchte F1 
moeren) laat ons dat dan tijdig weten. Daar zijn dan 
wel kosten aan verbonden. Wij kunnen dan ook 
adviseren hoe deze jonge koninginnen veilig kunnen 
worden ingevoerd.  
Rudolf – fonte057@planet.nl of 06 22 96 41 42 of Rob 
– vroomr@xs4all.nl of 06 53 23 93 44. 
 
Ambassadeur Biodiversiteit (RV) 

De afgelopen wintermaanden ben ik regelmatig  naar 
Wageningen geweest om samen met nog 34 
cursisten de cursus ambassadeur biodiversiteit te 
volgen. Deze cursus werd voor het eerst door de NBV 
verzorgd onder leiding van Aat Rietveld en Frank 
Moens. Zeeland bleek goed vertegenwoordig te zijn 
met twee cursisten uit Zeeuws Vlaanderen en mijn 
persoon. 

Gedurende 8 lesdagen hebben wij heel veel kennis 
opgedaan over biodiversiteit in het algemeen en 
vooral hoe je kunt komen tot verbetering van de 
biodiversiteit. Verder was een belangrijk deel van de 
cursus gereserveerd voor het strategisch 
onderhandelen met diverse overheden. Hoe krijg je 
het voor elkaar om niet alleen plannen te maken, 
maar ook tot werkelijke uitvoering van deze plannen 
te komen. 
Deze cursus heeft er mede aan bijgedragen dat 
deNBV een commissie biodiversiteit heeft opricht, die 
onlangs met haar werkzaamheden is begonnen. 
Op 13 april was de feestelijke slotbijeenkomst en 
hebben 33 cursisten hun diploma  
“Regionaal ambassadeur biodiversiteit bijen” 
ontvangen. 
 

Oproep 1 (RV) 

De kinderboerderij in Zierikzee wordt op dit moment 
omgevormd tot de stadsboerderij Zierikzee. Via de 
projectleider J. Catsman  is het verzoek gekomen of 
er hulp geboden kan worden bij het aanpassen en 
verplaatsen van het aanwezige bijenhotel. 
Ik hoop dat er een paar handige leden zijn die haar 
hiermee willen helpen. 
Belangstellenden kunnen zich bij mij melden. 
Op voorhand alvast veel dank. Rob Vroom. 

Oproep 2 (RF) 

Wim Bil roept mensen op voor de bemensing van het 
Bijenhuisje gedurende de zomer maanden. Zie zijn 
mail van 27 april alwaar ook een beschikbaarheids 
rooster kan worden ingevuld. 
 

Onze Websites (RFH) 

Websites:  
www.imkersvereniging-schouwen-duiveland.nl  (ook 
www.imkersvereniging-s-d.nl)  
Op de NBV site: 
https://schouwen-duiveland.bijenhouders.nl/ 
Tenslotte op Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/365152490730740/ 
Deze site is alleen bereikbaar als je toegelaten wordt. 
Je kunt worden toegelaten door een mailtje te sturen 
naar Winny. 

 

Oplossing Quizvraag (AV) 

Antwoord Quizvraag: A – Er is 130mg pollen nodig om 
één bij voort te brengen. 
 
Kopij , vraag en aanbod graag inleveren bij de redactie 
rudolf.m.fontein@planet.nl (klik op de link terwijl je de 
CONTROLknop ingedrukt houdt) 
Tot zover deze berichtgeving. Met bijdragen van Wim Bil  
(WB), Anita Verheij (AV), Eduard Bergmans (EB),  
Met BIJ-zondere groet,  
Rob Vroom (RV), Helle van der Roest (HFR) & Rudolf 

Fontein-Hubregtse (RFH).  

mailto:fonte057@planet.nl
mailto:vroomr@xs4all.nl
http://www.imkersvereniging-schouwen-duiveland.nl/
http://www.imkersvereniging-s-d.nl/
https://schouwen-duiveland.bijenhouders.nl/
https://www.facebook.com/groups/365152490730740/
mailto:rudolf.m.fontein@planet.nl

