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Eerste nummer BIJ-kletsen?
In de najaarsvergadering van onze NBV afdeling S-D
op 17 november ontstond een levendig gesprek over
deze Vereniging en was de kernvraag
Wat verwachten de leden van deze vereniging?
Leden en een aantal oud-leden hebben door middel
van een enquête kunnen reageren en het resultaat
van de respons op die enquête is aan iedereen
toegestuurd.
Een van de zaken die werd genoemd was informatie
uitwisselen.
Een aantal leden (13) heeft laten weten een soort
Nieuwsbrief op prijs te stellen, er waren ook 3 leden
die aangaven daarvoor geen belangstelling hebben.
Mocht je geen belangstelling hebben, laat dat dan
weten door dit bericht terug te sturen met daarbij
de mededeling GEEN BELANGSTELLING. Je mailadres wordt dan uit het bestand verwijderd .

-

De info uitwisseling:
Wij, Rob Vroom, Helle van der Roest en Rudolf
Fontein-Hubregtse hebben gedacht dat het goed was
om daarin het initiatief te nemen met het uitbrengen
van een regelmatig verschijnend bericht met
- informatie aan leden;
- de vraag om mee te doen aan informatie
uitwisseling. Hoe? Door iets wat jij belangrijk vindt
op bijengebied, via een bericht als dit te
communiceren aan andere leden;
- de inhoud daarvan kan van alles zijn, als het maar
te maken heeft met bijenhouden in het algemeen
of in het bijzonder, of met bijenhouden en
Schouwen-Duiveland. Voorbeelden kunnen b.v.
zijn iets over imkermethoden (“bedrijfsmethoden”)
zoals Biologisch- of Biologisch-dynamisch
imkeren, over het telen van koninginnen, over
ontwikkelingen op het gebied van varroa-tolerante
volken, over de neonicotinoïden, over het
verwerken van bijenproducten als was en propolis,
over beleid van Gemeente of Waterschap op
gebied van bijendracht, over vochtgehalte in
honing en hoe die te meten is en welke uitkomsten
dat geeft als ‘ten minste houdbaar tot’ – datum,
over eisen die door Voedsel en Waren autoriteit
worden gesteld aan etiketten, ten minste als je je
honing openbaar verkoopt, over de eisen die
worden gesteld aan een potje met honing dat je
aanbiedt voor een honingkeuring, over het zelf
gemakkelijker maken van wintervoer, over het zelf
maken van bijenkasten van hout (spaarkast 10, 6

of 3 ramer of topbar hive). Maar b.v. ook een
melding als je een koningin over hebt die door een
ander met een moerloos volk zou kunnen worden
gebruikt.
En zo zijn er nog talloze zaken te bedenken die
leden belangrijk vinden om daarover te
communiceren. Het kan b.v. ook gewoon een
vraag zijn van iemand die wordt geplaatst, we
kunnen dan bekijken of daarop een of meerdere
antwoorden mogelijk zijn.
Het is zoals een van de leden tijdens de laatste
ledenbijeenkomst zei: ‘Vroeger was het simpel, je
deed mee aan een cursus, je leerde de Aalster
methode, je kreeg een volkje en een getuigschrift.
En dat was het. Tegenwoordig is er zo veel
meer…’
We hopen dan ook dat je je uitgenodigt voelt, deel
te nemen aan deze informatie uitwisseling. Dat kan
door dit en volgende berichten te lezen, maar ook
doorzelf een bijdrage te leveren in de vorm van
een tekst of een vraag.
We realiseren ons, dat er onder imkers heel veel
gedachtestromingen over bijen en het omgaan met
bijenvolken bestaan.
Wij vinden het belangrijk dat leden en misschien
zelfs buitenstaanders dat kunnen communiceren,
zodat ook anderen er kennis van kunnen nemen.
Je hoeft het met een bepaalde visie niet eens te
zijn, maar we verwachten wel, dat die meningen er
mogen zijn, naast andere meningen, met andere
woorden dat er dus respectvol mee wordt
omgegaan.
We denken aan een BIJ-kletsje dat geregeld, zo
om de 2 of 3 maanden verschijnt, tenzij er eerder
kopij is, die zinvol is om te worden verstuurd.

Info over ons en onze achtergrond op gebied van
bijen en bijen-producten
Rob heeft net alle papieren gehaald als leraar
bijenteelt – A. Verder volgde hij enkele jaren geleden
een cursus op het gebied van Bijenproducten en is hij
daarmee bevoegd om als honingkeurmeester
bijenproducten te keuren.
Helle heeft kennis op het gebied van het maken van
producten van propolis (tinctuur), van bijenwas (zalf
met propolis) en van honing in de vorm van
honingwijn of mede.
Rudolf imkert sinds 1981 en werkt met een groot
aantal bijenvolken van zowel Carnica als
Buckfastbijen. Hij en zijn vrouw Sandra hebben ook
een website met info over hun imkerij BIJ-verdienste.
Op die website staat ook info over de gevaren voor de
honingbij. (www.BIJ-verdienste.nl)
Ook specialiseren Rob en Rudolf zich verder in het
telen van koninginnen (Carnica en Buckfast).

Aziatische hoornaar Dreischor
Uit de enquête kwam ook de vraag voort naar info
over de Aziatische hoornaar.
Zoals je misschien hebt kunnen lezen in regionale
pers is het nest van de Aziatische hoornaar dat
ontdekt was in Dreischor uiteindelijk gevonden en
vernietigd.
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Het is alleen de vraag of het nest op een tijdstip is
vernietigd dat er nog geen jonge Hoornaar
koninginnen zijn uitgevlogen.
Als dat wel zo is, zullen we alert moeten zijn in het
komend bijenseizoen.
Een van de bijenstands waar de hoornaar in
Dreischor kwam jagen is die van Rudolf. Een
spaarkast en een koninginnenteelt kastje stonden op
die stand.
Er is gedurende een aantal dagen gepost om te kijken
of waargenomen kon worden waarheen of in welke
richting de hoornaar die een bij had gevangen
wegvloog, in de hoop zo het hoornaarnest te kunnen
vinden. Om dat vervolgens te vernietigen voordat
jonge Aziatische hoornaar koninginnen uit zouden
kunnen vliegen.

behandeling uitgevoerd. Drie weken nadat het in zijn
woonomgeving enkele nachten had gevroren, de
koningin stopt dan met leggen van eitjes. Drie weken
later is het broed allemaal uitgelopen en is de tijd rijp
voor een oxaalzuurbehandeling.

Die hoornaars zijn in staat om hele bijenvolken om
zeep te helpen. Volgens Europese wetgeving heb je
als imker een meldplicht als je een of meerdere
AZIATISCHE hoornaars bij je volken waarneemt.
Om je een beeld te vormen van deze Aziatische
hoornaar zie de volgende linkjes:
http://bij-verdienste.nl/bij-verdienste.nl/?page_id=356
met enkele foto’s.

Tot zover deze berichtgeving.
We zijn benieuwd naar jullie reacties.
Met BIJ-zondere groet,
Rob Vroom,
Helle van der Roest &
Rudolf Fontein-Hubregtse.

Mededelingen vanuit het Bestuur van NBV
Afdeling Schouwen-Duiveland
Het bestuur wenst leden en belangstellenden fijne
feestdagen en een heel voorspoedig BIJEN- en
honing-jaar.

Copij, vraag en aanbod inleveren bij de redactie:
rudolf.m.fontein@planet.nl

Redactie:
Op de volgende link naar de pagina van Albert de
Wilde staat een zeer uitgebreide beschrijving en vind
je behoorlijk wat foto’s van deze Aziatische Hoornaar
http://www.ahw.me/indexwespen.html#velutina
Dus wil je meer weten over die hoornaar deze pagina
met foto’s en verwijzingen is zeer de moeite waard.

Rob Vroom,
Helle van der Roest
Rudolf Fontein-Hubrechtse

Varroa winterbehandeling
Voor die imkers die het belangrijk vinden om een
Oxaalzuur winterbehandeling uit te voeren:
De komende dagen zijn de ingewinterde bijenvolken
naar alle waarschijnlijkheid broedloos, hét moment
om, als dat je dat belangrijk vindt, de volken te
behandelen met een suiker/oxaalzuur oplossing.
Mocht je daarbij ondersteuning willen, laat dat dan
voor 6 januari 2018 weten aan
rudolf.m.fontein@planet.nl.

NBV Blogberichten van bijenteelt leraar Ben Som
de Cerff.
Geregeld maakt bijenteeltleraar Ben Som de Cerff
een blog waarop je je kunt abonneren.
Hier worden regelmatig interessante artikeltjes
gepubliceerd. Ben: “In deze blog volgen we de
seizoenontwikkeling van de bijenvolken, mede
bepaald door het weer en wat er bloeit.”
Aanmelding voor dit Blog of voor het bekijken van de
reeds geplaatste artikeltjes kun je via:
https://www.bijenhouders.nl/blog
Ben woont in het oosten van het land. Dit heeft tot
gevolg dat zijn waarnemingen gebaseerd zijn op de
temperaturen van het “landklimaat” en dat is iets
anders dan het zeeklimaat op Schouwen-Duiveland.
Hij heeft b.v. reeds in begin december een oxaalzuur
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