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BIJ-kletsen Nr  : 2018 - 3 
Van   :  31 maart 2018 
Kleur Koningin 2017: GEEL; 2018: ROOD   

 
Eerdere uitgave van BIJ-kletsen (RFH) 

Bij de vorige uitgave van BIJ-kletsen gingen we ervan 
uit dat de eerstvolgende editie begin mei zou  
uitkomen. Er zijn echter een paar zaken die we 
belangrijk vinden om nú te communiceren, vandaar 
deze eerdere uitgave. 
 
Mededelingen van de voorzitter / uit het Bestuur 
(HvdR) 
Tijdens de goed bezochte Algemene 
Ledenvergadering van 22 maart j.l. zijn Rob Vroom 
als bestuurs-lid en Helle van der Roest als voorzitter 
van de bijenvereniging benoemd.  
Beiden vinden het een eer om samen met Wim Bil, 
Jac Rens en Eduard Bergmans de vereniging te 
vertegenwoordigen en zullen dat met veel inzet en 
enthousiasme doen.  
Jac Rens bedankte namens bestuur en leden de 
jarenlange en fijne samenwerking met Margriet 
Lucassen. Met het ophalen van mooie herinneringen, 
de beste wensen voor de toekomst en de toezegging 
van een etentje voor het “oude” bestuur nam Margriet 
in stijl afscheid als bestuurslid. 
Tijdens de vergadering zijn de aanwezigen 
geïnformeerd over de resultaten van de enquête, die 
eind 2017 onder de leden is uitgezet en de wijze 
waarop de aangegeven wensen en behoeften zijn 
vertaald naar een Plan van Aanpak voor 2018.  
De presentatie is inmiddels per email aan alle leden 
van de vereniging toegezonden.  
Zoals eerder in BIJ-kletsen 2018-02 is aangegeven, 
zullen al de komende maanden diverse activiteiten 
worden ontwikkeld, die vanuit twee in te stellen  
werkgroepen planmatig zullen worden opgezet en 
uitgevoerd.  
We hebben afgesproken dat leden die zich hiertoe 
aangetrokken voelen en enthousiast zijn om samen 
met andere leden aan een van deze werkgroepen 
deel te nemen, dat graag aan het bestuur laten weten. 
Hierbij dus een herinnering aan de oproep om u op 
korte termijn aan te melden, zodat de werkgroepen 
kunnen worden samengesteld.  
Op 10 april a.s. zal het bestuur zich hierover buigen 
en tevens antwoord geven op vraagstukken m.b.t. 
lidmaatschap versus donateurschap en privacy 
gevoelige informatie, onderwerpen die tijdens de 
jaarvergadering aan de orde kwamen.  
Wat betreft dat laatstgenoemde onderwerp is 
afgesproken dat elk lid schriftelijk zal worden 
benaderd met de vraag op welke wijze hij/zij aankijkt 
tegen openbaarheid van diverse (contact-) gegevens, 
en daar wel/niet toestemming voor verleent. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de voorstellen om een 
“smoelenboek” en verenigings-App te maken, met de 
bedoeling om elkaar gemakkelijker te kunnen 

benaderen met (hulp-)vragen en adequaat te kunnen 
reageren op bijvoorbeeld meldingen van 
bijenzwermen.  
Verder zullen op de bestuursvergadering  van 10 april 
de verdeling van de verschillende taken en 
verantwoordelijkheden worden vastgesteld en zal een 
begin worden gemaakt met de korte termijn 
activiteiten. Snel na 10 april komt het bestuur bij u 
terug met de resultaten en uitkomsten van de eerste 
bestuursvergadering.  
Inmiddels is het bestuur na de jaarvergadering 
benaderd voor deelname aan een aantal activiteiten 
op het vlak van educatie en samenwerking in breder 
verband.  
Het is in dit verband wellicht interessant te melden dat 
het bestuur tijdens de opening van het VVV-
inspiratiepunt te Renesse op 26 maart j.l. (locatie 
bijenhuisje) contact heeft gezocht met het VVV en 
burgemeester Rabelink.  
Afgesproken is om binnenkort verder met elkaar te 
spreken over de betekenis van de bijenvereniging in 
breder verband en de mogelijkheden om elkaar te 
versterken.  
Tot slot wensen wij u een prachtig bijenseizoen toe en 
zien we uw aanmelding voor een van de 
werkgroepen, maar ook uw reacties en vragen graag 
tegemoet. ( hellevanderroest@hotmail.com ) 
 
 
Toelichtende info uit de Algemene 
Ledenvergadering van 22 maart (RFH) 

Er is gevraagd of er een lijst met NAW+ gegevens van 
leden van onze Vereniging kan komen. Die lijst wordt 
dan voor leden openbaar (Naam, Adres, Woonplaats, 
TelNr en E-adres).  
Maar mogelijk  zijn er leden die niet willen dat hun 
gegevens op een dergelijke lijst voorkomen. Hierover 
krijg je apart bericht met de vraag of je wel of niet op 
een dergelijke lijst wil worden genoemd. 
 
Verder is het een idee geopperd om een 
BIJENZWERM App te maken. In WhatsApp kunnen 
we dan een groep instellen die door politie of 
gemeente wordt geïnformeerd als er ergens een 
bijenzwerm is neergestreken. Als iemand dat leest en 
snel kans ziet erheen te gaan laat je dat in die App 
weten.  
Tot nu toe kwam een dergelijke melding vaak binnen 
bij Jac Rens, hij moest dan een aantal mensen gaan 
bellen om te horen of iemand die zwerm zou kunnen 
en willen scheppen. Ook hier komt nog een 
persoonlijk bericht over. 
 
 
Vliegbereik bijen op Schouwen-Duiveland (RFH) 
Als je wilt weten hoe ver bijen kunnen vliegen, is er  
een handig hulpmiddel. 
Vooral makkelijk en belangrijk als je volken op het 
eiland gaat verplaatsen. Bij voorbeeld als je volken 
wilt verenigen of als je volken gebruikt als (fruit-) 
bestuivingsvolken.  
Het is Duitse website: (om de link te volgen: klik op de 

link terwijl je de CONTROLknop ingedrukt houdt!) 
http://homecrossing.de/beespace/  
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Als je op deze link klikt kom je op een kaart van 
Duitsland. Een geografische pagina met een korfje er 
op.  
Door op de linkermuisknop te blijven drukken, kun je 
dat krorfje verplaatsen naar Schouwen-Duiveland. 
Linksboven in het scherm kun je in- of uitzoomen. 
Rechts klik je het vinkje op ‘Bienenstandort’ aan. In 
het rechthoekvakje daaronder klik je 3 km aan en het 
vakje daaronder zet je op 6 km (in prille voorjaar kun 
je volstaan met 5km). Je ziet dan de cirkels op de 
kaart die de afstanden aangeven. Zo kun je nagaan of 
je na verplaatsen risico loopt of veilig zit, waar het 
gaat om mogelijk  vervliegen van bijen. 
 
 
Landelijke Open Imkerij dag(en) 14 juli 2018 (RFH) 

Tijdens de laatste ALV is gevraagd wie er mee willen 
doen aan de Landelijke Open Imkerijdag(en).  
In eerste instantie hebben Wim Bil, Rob Vroom en 
Rudolf Fontein-H zich opgegeven. Rob en Rudolf 
hebben zich op dat moment niet gerealiseerd, dat het 
de dag is dat zij tussen 10 en 12 uur in Holwerd 
moeten zijn, om daar de 12 jonge, op Ameland 
bevruchte Buckfast koninginnen op te halen.  
Dat maakt het onmogelijk om op Schouwen-Duiveland  
aanwezig te zijn.  
We zoeken daarom mensen die bereid zijn om (een 
deel van) die dag (van 10 – 16 uur) voorlichting te 
geven over bijen.  
De ene plek is in Renesse (Rob) bij het Bijenhuisje, 
de andere is bijen stand op het terrein van 
Zorgboerderij De Stelle in Ouwerkerk (Rudolf). Rudolf 
zorgt ervoor dat die dag een bijenvolk in een kast zit 
met glazen zijkanten. 
Als het je leuk lijkt laat het ons weten. Rob / Renesse 
06-53 23 93 44  (vroomr@xs4all.nl ), Rudolf / 
Ouwerkerk 06 22 96 41 42 
(rudolf.m.fontein@planet.nl)  
 
 
Gemeenten BIJ-vriendelijk! (Website NBV) (RFH) 

Op de website van de NBV staat een link die uitkomt 
op een pagina met informatie over wat we in onze 
Gemeente zouden kunnen doen als 
drachtverbetering. NBV stellingname: 
Ons land lijdt aan voedselschaarste voor onze 
talloze bestuivers. Het tij moet worden gekeerd. 
Ga met elkaar aan de slag. Nederland Zoemt en 
NBV in actie voor bloemrijkere gemeenten. 

Houdt de Controlknop ingedrukt en klik op onderstaande link. 

https://www.bijenhouders.nl/gemeenten-bijvriendelijk  
 
 
Reizen met bijenvolken (RFH) 

Er zijn imkers die hun bijenvolken inzetten bij 
bestuiving van b.v. kers- appel of perenbloesem, of, 
omdat ze koolzaad honing lekker vinden, hun volken 
op een koolzaadveld zetten.  
Maar er zijn ook imkers die dat absoluut niet goed 
vinden voor hun bijen, gewoon bijen laten staan op de 
plek waar ze staan. 
Het komt soms voor dat fruittelers een beroep doen 
op plaatselijke imkers. Bij fruitbomen staat er dan 

vaak een vergoeding tegenover (advies tussen € 66 
en € 70 voor een periode van ongeveer 3 weken).  
(zie voor vergoedingadvies: 
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bestuiving/best
uivingsadvies  
zie voor advies aantal bijenvolken per ha: 
https://www.bijenhouders.nl/files/downloads_werkgroe
pen/Bestuiving/Adviezen%20aantallen%20bijenvolken
%20voor%20bestuiving.pdf  )  
Mocht je interesse hebben om je volken daarvoor in te 
zetten, laat het Rudolf Fontein weten 
(rudolf.m.fontein@planet.nl ).  
Er is overigens geen garantie dat er ook vraag naar is.  
 
 
Merken van de koningin (RFH) 

Over het merken van de koningin wordt verschillend 
gedacht.  
Er zijn imkers die er niets van moeten hebben, maar 
er zijn ook imkers die het heel handig vinden als de 
koningin gemerkt is. Je kunt haar dan gemakkelijker 
vinden tussen al die duizenden andere bijen.  
Een BIJ-komend voordeel van een gemerkte koningin  
is, dat je het meteen doorhebt, dat er een stille 
moerwisseling is geweest als er ineens geen 
gemerkte koningin meer inzit, maar er wel eitjes ander 
broed aanwezig is. 
Bij koninginnenteelt gaat de teler nog een stapje 
verder. Om er absoluut zeker van te zijn dat de ras 
koningin (ook wel P-moer genoemd) te herkennen 
blijft, krijgt ze een gekleurd plaatje op het rugschild 
geplakt met een uniek nummer er op. (00-99) 
De kleur van de koningin wisselt per jaar. Omdat 
ervan uitgegaan wordt dat een koningin niet langer 
dan 5 jaar meegaat zijn er 5 kleuren, Wit, Geel, Rood, 
Groen en Blauw. Een ezelsbruggetje helpt je de 
volgorde te onthouden. 
‘Het wilgenroosje groeit en bloeit”.  
Let es op de eerste twee letters van iedere kleur. 
Het WI l GE n RO osje GR oeit en BL oeit.    
 
Cursus  Praktisch imkeren 2019 in Zeeland 
De Groep Zeeland start in wintermaanden 2019 een 
cursus Bijenteelt voor Praktisch imkeren. Dit is een 
vervolg op de Basiscursus Bijenhouden. 
Deze cursus is een unieke kans voor imkers, die hun 
praktische kennis over het houden van bijen willen 
verbreden. 
Voorwaarden voor toelating zijn het in het bezit zijn 
van het diploma basiscursus en tenminste twee jaar 
ervaring hebben met zelfstandig bijenhouden. 
https://www.bijenhouders.nl/cursussen/praktisch-
imkeren/4OZSVbVDyX#info  
 
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.  
We nemen ons voor om de eerstvolgende BIJ-kletsen 
uitgave begin mei te versturen, tenzij eerder veel kopij 
voorhanden is.  
Met BIJ-zondere groet, 
Rob Vroom, Helle van der Roest & Rudolf Fontein-
Hubregtse.  
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