
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                                                                            

 

   

 

Hilversum februari 2010 

 

     JAARVERSLAG 2010 

 

 

 

Verslag Fruitreis 2009 

 
De bijen van onze vereniging zijn ook dit jaar weer te logeren geweest in de boomgaard van de fa. 

Vernooy in 'tGoy bij Houten. 

Op vrijdag 17 april hebben we in het totaal 46 kasten weggebracht en woensdag 29 april weer 

opgehaald. 

Achteraf bleek dat wij 45 volken geleverd zouden hebben maar er bleek 1 volk extra meegegaan te 

zijn zonder dat de coördinator hiervan op de hoogte was. 

Bert Vernooy doet daar niet moeilijk over en heeft gewoon één volk meer afgerekend dan 

opgegeven. 

Het verzoek aan een ieder die bijen meegeeft naar het fruit is om te laten weten hoeveel volken je 

mee gaat geven maar vooral ook eventuele veranderingen door te geven. 

Vernooy was zeer content met de opbrengst van zijn boomgaard mede door de inzet van onze bijen. 

Clubleden die bij de honingkeuring aanwezig zijn geweest hebben de kwaliteit en smaak van de 

appels kunnen constateren want ook dit jaar heeft de fa. Vernooy ons voorzien van een paar kisten 

appels welke we mochten uitdelen. 

 

Maart 2010 

Hans van Eijden 

 

 

Verenigingsschans Het Paviljoen 2009 

Johan Calis 

 

De bewoners hebben allemaal goed meegeholpen met het onderhoud van de schans. Komend jaar 

wil ik gedurende het seizoen weer aandacht besteden aan de bestrijding van de Varroamijt en andere 

bijen-gezondheids bevorderende maatregelen. Door de verschillende timing van de bestrijding, 



kunnen we elkaar met onze mijten opschepen. Vergeet niet het plaatsen van 

kunstzwermen/afleggers op de schans te overleggen met de schansbeheerder! Dit jaar gaan we 

beginnen om in het omringende bos diverse drachtbomen een plekje te geven. De eerste contacten 

met het GNR zijn hiervoor gelegd. Voor activiteiten verwijs ik naar het kopje praktisch imkeren. 

 

 
Volken op het Paviljoen     

Lopende kosten van 2009 zijn de huur en de verzekering van de opstal afgerond € 75,- 

Deze kosten worden per ingewinterd volk omgeslagen en afgerond op hele euro's 

Het aantal ingewinterde volken is geteld tijdens de najaarbehandeling tegen de Varroamijt 

Graag afrekenen uiterlijk tijdens de jaarvergadering   

       

  Kasten Korven Totaal aantal volken Te betalen aan beheerder 

Calis, Johan 3  3  € 14 

Garderen, Henk van 1  1  € 4 

Loman, Gert-Jan 6  6  € 21 

Vos, Bart  5  5  € 18 

Witte, Joke 2  2  € 7 

Zwanikken, Martin  3 3  € 11  

       

Totaal  18 3 21  € 75  

Prijs per volk €   € 3,57    

 

 

Jaarverslag Ludenschans 2009 

 

Het jaar 2009 leek voor de Ludenschans rustig te verlopen. 

Af en toe een stuk hout of een steen op het dak van de schans mocht eigenlijk geen naam hebben. 

De bijen kwamen redelijk uit de winter, zijn naar het fruit geweest en hebben Lindenhoning 

gehaald. 

Veel meer is er niet te halen in de omgeving dus is het zaak de voer situatie goed in de gaten te 

houden. 

We zijn de winter van 2009 ingegaan met ongeveer 20 volken. 

Helaas heeft de jeugd in de laatste dagen van het jaar gemeend vernielingen te moeten plegen. 

Op zaterdag 19 december trof ik op de schans een chaos aan. 

Kasten waarin de imkers  spulletjes in opbergen zoals een kastbeitel en een bijenkap en meer van 

dat soort zaken., bleken te zijn opengebroken, leeggehaald, omvergetrokken, deurtjes van het 

scharnier getrokken, kortom een zootje. 

Alles onder een laagje sneeuw waardoor het tijdstip van deze vandalistische daad redelijk was te 

timen, het had vrijdagavond licht gesneeuwd. 

Ik heb mijn woede vertaald in een geschreven stuk dat aangeboden aan de Gooi & Eemlander die 

het ook heeft geplaatst. 

Je lost er niets mee op maar het geeft enige opluchting. 

Als weersgesteldheid het toelaat wordt de schade weer gerepareerd en zullen we hopen voorlopig 

met rust te worden gelaten. 

 

Maart 2010 

Hans van Eijden 

Schansbeheerder 

 

 

Verslag Spookbos 

 

De aktiviteiten in het spookbos zijn dit jaar zeer beperkt geweest. De bomen rond de stal moesten 



ernstig gesnoeid worden om te voorkomen dat de takken opnieuw door het dak zouden vallen. 

Daarom zijn er dit jaar geen kasten in het bos geplaatst geweest en is de voorlichting aan de  

basisschoolleerlingen beperkt gebleven tot enkele klassen. 

Afgelopen najaar heeft er een uitgebreide kap en snoei plaats gevonden en dit voorjaar zal de stal 

weer van een nieuw dak voorzien worden. De medewerkers van het Spookbos hebben de 

bijenlessen “opgefrist” en hopelijk zullen meerdere groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Laren, 

Blaricum en Eemnes een bezoek brengen. 

Ook de vlinder en bijentuin zal uitgebreid / opgeknapt worden ook dit  zal hopelijk meerdere 

bezoekers gaan trekken. 

 

 

Publiciteit / PR 

 

De vereniging is dit jaar regelmatig in de publiciteit geweest. Met name rond de Honingkeuring is 

er veel aandacht geweest. Aankondigingen in de Laarder Courant De Bel, de Gooi en Eemlander, 

het Larens Journaal en de Site van Larens Behoud hebben hun doel niet gemist: de belangstelling 

was zeer goed te noemen. 

 

Daarnaast heeft een actie onder de noemer “Bijen te leen of op proef” in het Larens Journaal ook 

zijn doel niet gemist. Verschillende nieuwe leden, donateurs, bijenplekken en belangstellende zijn 

het resultaat geweest. Ook in “Het Groentje” is onze actie gememoreerd. Uiteraard zal in het 

komende jaar hier vervolg aan gegeven worden. 

 

Deze actie geeft mogelijk een positief tegengeluid tegen alle berichten over de tegenslagen in de 

bijenteelt. 

 

 
SUIKERDRAAIEN 

  

Het suikerdraaien is dit jaar weer soepel verlopen,alle imkers hebben keurig op tijd betaald. 

Onze steun en toe verlaat Jan Lichter moest afhaken wegens gezondheids klachten maar met behulp van de 

dochter van Johan zijn vriendin is het prima verlopen. 

Er is dit jaar weer zo,n 1000 kg gedraaid. 

En ook dit jaar wil ik het weer regelen. 

  

Hopen dat de bijen met de suiker goed de winter zijn door gekomen. 

  

Groetjes Ronald 

 

 

Excursie 2009 

 

Onze jaarlijkse excursie stond dit jaar in het teken van BeeSupport een stichting waarvan Bert-Jan 

van Wichen één van de oprichters is en die tot doel heeft om mensen in Afrika te helpen als imker 

zichzelf een inkomen te verschaffen. 

De imkers in Afrika worden gesteund met middelen om materialen aan te schaffen. Cursussen te 

organiseren en te helpen onderkomens zoals werkplaats, kantoor en leslokalen te bouwen. 



 

Op zondag 3 mei was hiertoe een sponsortocht georganiseerd waarbij wij per fiets een prachtige 

tocht hebben gereden van ca/ 30 kilometer door het Gooi en de Vechtstreek. 
Aansluitend was er een heerlijke en gezellige BBQ bij Bert-Jan thuis. 

 

 

Honingkeuring VBB$ Laren/Blaricum 2009 

 

Verslag door Leo van Dalen, Jan Verrier, Bart Vos en Johan Calis 

 

Op maandagavond 9 november werd de jaarlijkse honingkeuring van de Vereniging tot Bevordering 

der Bijenteelt in Nederland Laren/Blaricum gehouden. Er waren 15 deelnemers met in totaal 60 

inzendingen. De uitstekende klimaatsomstandigheden voor onze bijen zorgden dit jaar voor oogsten 

van voorjaarshoningen, zomerhoningen én heidehoningen! Ook werden ander keuringsklassen 

aangeboden. Opvallend waren een aantal raat en brokhoningen en 4 inzendingen in de categorie 

mede.  

 

Klasse vloeibare honing 

In de keuringsklasse van de vloeibare honing was het niveau erg hoog, de gemiddelde aftrek betrof 

slechts 4 keuringspunten (van de 100!). Gert Jan Loman excelleerde met 3 inzendingen zonder 

aftrek, 2 inzending met 1 punten aftrek en 2 inzendingen met slechts 3 punten aftrek. Hij verkreeg 

hierdoor in deze klasse de eerste prijs! De keurmeesters hebben als laatste keuringsactie de 

onderscheidbaarheid van zijn vloeibare inzendingen getest en hebben niet alle inzendingen als uniek 

bevonden; hierdoor resteerden 2 inzendingen met een 10!. Cees Bakker, Jan van den Brink, Wim 

van Dorst, Johan Duurland, Gert van der Gant, Toon van Gestel, Jan de Groot, Meneer Hermans, 

Jan Ligter, C. Versfelt, Leo Vos, Joke Witte en Martin Zwanikken, moesten slechts enkele puntjes 

laten liggen, wat werd veroorzaakt door een beetje schuim of luchtbellen langs de glasrand, een 

enkel vuiltje, een restantje honing op de schroefgroef op de pot, of een foutje in het opschrift van 

het etiket. Het volledige adres van de imker moet vermeld worden. Er moet ook opstaan; tenminste 

houdbaar tot, gevolgd door een datum in de toekomst weergegeven in maand en jaar. Belangrijk is 

ook een juiste vermelding van de herkomst. Er moet op staan dat het Nederlandse honing is, en 

bijvoorbeeld niet dat het van de Nederlandse imker afkomstig is. Verder moet er ook een 

productiecode opstaan zodat de imker terug kan zoeken welke partij in de potten terecht zijn 

gekomen. 

 

Klasse kristalliserende, gekristalliseerde honing en créme honing 

Ook in deze klasse was het niveau hoog; gemiddeld ook slechts 4 aftrekpunten. Cees Bakker ging er 

vandoor met de eerste prijs voor twee prachtige inzendingen zonder aftrek! Jan van den Brink, Gert 

van de Gant, Toon van Gestel, Henk van Garderen, Gert Jan Loman en Martin Zwanikken, hadden 

allen zeer respectabele inzendingen in deze keuringsklasse. De honingen die werden ingeleverd 

onder de klasse créme honing werden, omdat ze allemaal nog liepen, doorgeschoven naar de klasse 

kristalliserende honing; volgend jaar iets eerder beginnen! Ook hier geldt dat enkele puntjes aftrek 

moesten worden gegeven voor een beetje schuim of luchtbellen langs de glasrand, een enkel vuiltje, 

of een foutje in het opschrift van het etiket.  

In deze klasse wordt doorgaans geen suikergehalte bepaald omdat de kristallisatie vaak het aflezen 

van de refractometer verhinderd. Wanneer die kristallisatie niet ver gevorderd is, is dit toch wel 

mogelijk. Recentelijk is de ondergrens voor wat honing mag heten opgetrokken van 79% naar 80%. 

Het slingeren van open honing kan de oorzaak zijn van een hoog vochtgehalte. Let op dat de honing 

bij het slingeren zo volledig mogelijk verzegeld is. Oplopend met het gehalte droge stof mag een 

langere houdbaarheid termijn worden gehanteerd. 

 

Klasse heidemelange en heide 



In deze klasse was het gemiddeld aantal aftrek punten 8. Traditioneel een moeilijke klasse omdat de 

heidehoning lastig te bewerken is. Alle honingen liepen of hadden kristallen, hetgeen op melange 

duidt. Van deze melanges had Martin Zwanikken het hoogste aantal punten en het laagste 

vochtgehalte en hij won hierdoor de eerste prijs! Gert Jan Loman, Wim van Dorst, Cees Bakker, Jan 

van den Brink en Jan Ligter moesten punten laten liggen, maar hadden wel prachtige inzendingen. 

 

Klasse mede 

Voorbereid waren de keurmeesters op een aantal inzendingen in de klasse mede die zonder 

uitzondering van hoge kwaliteit waren. Cees Bakker, Toon van Gestel, Gert Jan Loman en Martin 

Zwannikken hadden allen fraaie en goed smakende mede ingezonden. In tegenstelling tot de 

honing, waarbij met aftrek wordt gekeurd, moet in de klasse mede via optelling de winnaar worden 

bepaald. De keurmeesters waren voor deze honingkeuring voorbereid op de juiste procedure. De 

fonkelende mede van Toon van Gestel stak met kop en schouders uit boven de andere inzendingen 

en verdiende hierdoor de eerste prijs in deze catagorie! De inzending van Martin Zwanikken was, 

met een zeer goede iets jonge mede, tweede. De mede van Gert Jan Loman was gekruid en een 

ietsje onharmonieus, terwijl de mede van Cees Bakker te jong was en last had van vlokken. 

 

Overige inzendingen 

Er werden enkele leuke inzendingen in de klasse overige bijenproducten ingeleverd. Jan van den 

Brink had een mooie heideraathoning in een raampje. Kenmerkend voor het seizoen; goed, maar net 

niet zo overdadig dat elk celletje verzegeld was. Cees Bakker had van de springbalsemien optimaal 

gebruik gemaakt; raat in secties; versneden raat in bakjes en brokhoning in potten. Prachtige 

inzendingen, met een beperkt aantal aftrekpunten, wat leidde tot een tweede eerste prijs! Er was ook 

een inzending van een blok bijenwas door Gert Jan Loman. De was was van goede kwaliteit, maar 

kreeg aftrekpunten voor een onregelmatig oppervlak en verontreinigingen. 

 

De Bekerwinnaar; Cees Bakker! 

De winnaar van de fel begeerde Bep Vos Bokaal, wordt bepaald door de inzender met het hoogste 

aantal inzendingen zonder aftrek. Cees Bakker en Gert Jan Loman hadden allebei twee inzendingen 

zonder aftrek van punten. Het suikergehalte van de honing kon geen doorslag geven omdat de 

inzending van Cees kristalliserend was. In onderling overleg hebben de keurmeesters het 

puntentotaal, immers een indicatie van de inspanning die de deelnemer heeft geleverd, als 

doorslaggevende factor te laten tellen. Cees had met 70,4 punten de betere papieren boven de 60,6 

punten van Gert Jan, die een hele goede tweede is geworden op de honingkeuring. 

 

Winnaar algemeen klassement; Martin Zwanikken! 

Klassement punten geven de inspanning weer die een imker zich getroost om aan de keuring mee te 

doen. Martin Zwanikken was klassement winnaar met een totaal van 81,7 punten (gemiddeld 9,59). 

Cees Bakker was tweede met 79,4 punten (gemiddeld 9,53). Wim van Dorst was een zeer 

verdienstelijke derde met 68 punten (gemiddeld 9,71) terwijl Gert Jan Loman het ere podium afsluit 

met 60,6 punten (gemiddeld 9,82). 

 

Winnaar hoogste aantal punten per honing-inzending; Toon van Gestel 

Toon van Gestel had per inzending het hoogste aantal punten 9,90 (2 inzendingen). Gert Jan Loman 

was een goede tweede met 9,82 (5 inzendingen) en Wim van Dorst was derde met 9,71 punten (7 

inzendingen). 

 

Publiek favorieten 

Een novum was de verkiezing tot publiek favoriet. Vooralsnog een experiment waarin we groepen 

publiek een publiek favoriet hebben laten aan wijzen. Waar de keurmeesters vooral op presentatie 

en afwijking keuren, kan een publiek smaak en geur laten gelden. 

 



In de categorie vloeibaar was de vloeibare honing uit Almere van meneer Hermans favoriet. 

In de categorie kristalliserend/gekristalliseerd waren de favoriete honingen van Gert van der Gant 

en de blauwe bessen/koolzaadhoning van Martin Zwanikken. In de categorie heide/heide melange 

was Jan Ligter de publiek favoriet  

 

De imkervereniging is in het verleden begonnen met het organiseren van de locale honingkeuring 

om de Larense en Blaricumse imkers te stimuleren om veel aandacht aan het verwerken van de 

waardevolle bijenproducten te besteden. De deelnemers hebben allen erg hun best gedaan om de 

bijenproducten zo goed mogelijk te verzorgen. Hiermee is de jaarlijkse keuring uitgegroeid tot een 

serieuze meting van kwaliteit en toetssteen voor de verwerking van bijenproducten van de imkers. 

Hierbij willen we alle inzenders bedanken voor de verrichte inspanningen bij het gereed maken van 

hun inzendingen. 

 

De inzendingen en beoordeling van de jaarlijkse honingkeuring van de VBBN Laren/Blaricum: 

van:2009: 

 
Naam Klasse punten Suikergehalte 

(%) 
Opmerkingen 

Vloeibare honing     

gert jan loman vloeibaar 10,00 82,2  

gert jan loman vloeibaar 10,00 82,0  

gert jan loman vloeibaar 10,00 82,1 niet anders dan 42 

gert jan loman vloeibaar 9,90 81,9  

gert jan loman vloeibaar 9,90 82,0 niet anders dan 46 

gert jan loman vloeibaar 9,90 81,3 niet anders dan 46 

wim van dorst vloeibaar 9,80 82,0  

martin zwanikken vloeibaar 9,70 82,0  

joke witte vloeibaar 9,70 81,5  

gert jan loman vloeibaar 9,70 82,1 niet anders dan 46 

gert jan loman vloeibaar 9,70 82,7 niet anders dan 46 

gert vd gant vloeibaar 9,70 82,7  

de groot vloeibaar 9,70 80,5  

wim van dorst vloeibaar 9,70 83,0  

wim van dorst vloeibaar 9,70 82,1  

wim van dorst vloeibaar 9,70 81,0  

hermans vloeibaar 9,70 82,0  

hermans vloeibaar 9,70 82,1  

martin zwanikken vloeibaar 9,60 81,3  

martin zwanikken vloeibaar 9,50 83,1  

joke witte vloeibaar 9,40 80,1  

cees bakker vloeibaar 9,40 82,5  

johan duurland vloeibaar 9,10 81,1  

cees bakker vloeibaar 9,10 81,5  

jan vd brink vloeibaar 9,00 82,1  

c d versfelt vloeibaar 8,90 81,5  

jan ligter vloeibaar 7,90 82,5  

Gert Jan loman eerste prijs vloeibare honing   
 
Kristalliserend,gekristalliseerd en créme honning   

cees bakker kristalliserend-creme 10,00   

cees bakker kristalliserend-creme 10,00   

toon van gestel kristalliserend-creme 9,90   

toon van gestel kristalliserend-creme 9,90   

wim van dorst kristalliserend-creme 9,80   

wim van dorst kristalliserend-creme 9,80   

martin zwanikken kristalliserend-creme 9,70   



martin zwanikken kristalliserend-creme 9,70   

martin zwanikken kristalliserend-creme 9,70   

leo vos kristalliserend-creme 9,70   

gert jan loman kristalliserend-creme 9,70   

gert vd gant kristalliserend-creme 9,60   

jan vd brink kristalliserend-creme 9,50   

gert vd gant kristalliserend-creme 9,50   

jan vd brink kristalliserend-creme 9,40   

jan vd brink kristalliserend-creme 9,20   

henk van garderen kristalliserend-creme 8,70   

Cees Bakker eerste prijs Kristaliserend-gekristalliseerd en créme honing 

     

Heide en heidemelange    

martin zwanikken heide/heide melange 9,50 81,6 melange 

gert jan loman heide/heide melange 9,50 80,2 melange 

wim van dorst heide/heide melange 9,50 80,4 melange 

martin zwanikken heide/heide melange 9,30 81,4 melange 

cees bakker heide/heide melange 9,00 80,4 melange 

jan vd brink heide/heide melange 9,00 81,2 melange 

jan ligter heide/heide melange 8,80 80,8 melange 

Martin Zwanikken eerste prijs heidemelange   

 
Mede     

toon van gestel mede 5,60   

martin zwanikken mede 5,00   

gert jan loman mede 4,50   

cees bakker mede 3,20   

Toon van Gestel eerste prijs mede    

     
 
Overige inzendingen     

cees bakker raat 9,50 82,2 brokhoning 

cees bakker raat 9,50 niet gemeten in houten frame 

cees bakker raat 9,70 84,0 in bakje 

jan vd brink raat   1 raam, niet gekeurd 

gert jan loman was 7,00  1 blok 

cees bakker eerste prijs met raathoning in secties!   

     

Totaal aantal punten; winnaar Martin Zwanikken   

martin zwanikken 81,7    

cees bakker 79,4    

wim van dorst 68,0    

gert jan loman 60,6    

jan vd brink 46,1    

gert vd gant 28,8    

toon van gestel 25,4    

hermans 19,4    

joke witte 19,1    

jan ligter 16,7    

j de groot 9,7    

leo vos 9,7    

johan duurland 9,1    

c d versfelt 8,9    

henk van garderen 8,7    

     

Klassement van het hoogste aantal punten per honing-inzending; winnaar Toon van Gestel 

toon van gestel 9,90    



gert jan loman 9,82    

wim van dorst 9,71    

hermans 9,70    

j de groot 9,70    

leo vos 9,70    

gert vd gant 9,60    

martin zwanikken 9,59    

joke witte 9,55    

cees bakker 9,53    

jan vd brink 9,22    

johan duurland 9,10    

c d versfelt 8,90    

henk van garderen 8,70    

jan ligter 8,35    

 
 

 

Bijengezondheidscommissie 

Gert Jan Loman, Bert van Duffelen en Johan Calis 

 

Hoewel de volken door de koele zomer van 2008 niet zo sterk waren, was er door veel aandacht aan 

de bestrijding van de varroamijt, binnen de vereniging weinig wintersterfte. Op het paviljoen waren, 

waarschijnlijk door een combinatie van de koele zomer van 2008 en haperende mijten-bestrijding 

wel enige korven gesneuveld. Dit geeft het belang van een goede varroa bestrijding gedurende het 

seizoen op een stand met meerdere imkers aan. Door verschillende timing van de 

bestrijdingsmethoden, lijkt ook een oxaalzuur-winterbehandeling op standen met meerdere imkers, 

een goede strategie. Bij naburige imkerverenigingen waren er onthutsende berichten van enorme 

wintersterfte. De winter van 2008/2009 was zacht en maart excelleerde door een regelmatige 

opbouw van de temperatuur, zodat de volken al vroeg konden groeien. Het verdere voorjaar was 

ook prima, begin juni was echter nat en koel. De bijen hebben uitstekend van de lindedracht gebruik 

kunnen maken en ook later in de zomer hebben de bijen op de heide kunnen foerageren. 

Uitstekende bijenomstandigheden, zodat er waarschijnlijk weinig overlast van Varroamijten en roer 

verwacht wordt. We hebben op diverse momenten in het jaar de aandacht op de bestrijding van de 

Varroamijt gevestigd. We denken dat hierdoor in onze contreien de bijen een goede uitgangspositie 

hadden voor de winter, en we verwachten dan ook weinig uitval. De lange winterzit kan echter wat 

poeperij in de kast veroorzaken en met name kleine volken kunnen van het voer losraken en 

verhongeren. Het voorkómen van nosema en een goede mijtenbestrijding blijven van belang voor 

de gezondheid van de bijenvolken. Werken met veel nieuwe raten en een goede bestrijding van de 

mijten in de zomer kunnen problemen waarschijnlijk voorkomen. 

 

Uw gezondheidscommissie houdt zich op de hoogte van de instructies voor de 

gezondheidcoördinatoren van de NBV en we hebben dit jaar verslag uitgebracht van de lezing van 

de heer Liebig over imkeren zonder wintersterfte. Hebt u problemen met de gezondheid van uw 

bijen neem gerust contact op met uw eigen gezondheidscommissie! 

 
Bert heeft aangegeven dat hij zich toch wil inspannen voor deze commissie, met name door de 

bijeenkomsten van de gezondheidscoördinatoren bij te wonen. 

 

 

Verslag studieclub praktisch imkeren VBB$ Laren/Blaricum 2009 

Gert Jan Loman en Johan Calis 

 

Korventeelt 

Het streven is de gehele imkergeschiedenis te presenteren; een volk in een holle boom; volken in 



fraai gevormde korven; volken in uddeler- en graafhorsterboog-korven en natuurlijk de kastvolken. 

Dit jaar zijn er een ronde korf, een graafhorsterboogkorf en een toplatten-kast, allen van Martin, 

bevolkt. 

 

Paviljoenbijen 

Van de stammoeder zijn weer een aantal dochtervolken opgekweekt. Het volk met de stammoeder 

en de opgekweekte volken worden nauwlettend in het oog gehouden, zodat we deze teelt kunnen 

voortzetten. Eigenlijk alle volken uit de nateelt zijn zachtaardig en goed winterhard. Dit 

teeltinitiatief is vooral bedoeld om te onderzoeken of je binnen je eigen stand succesvol kunt 

selecteren. Zachtaardigheid en winterhardheid lijken kenmerken die je op deze manier goed kunt 

vasthouden. 

 

Imkertechnieken 

Dit jaar hebben we weer verschillende bedrijfsmethoden uitgeprobeerd. Uit de volken in de lange 

kasten met 21 broedkamerraten naast elkaar, blijft het wat lastig om een goede oogst te halen. Hier 

moeten we nog maar eens goed op studeren! Hiernaast hebben we in één volk een bedrijfsmethode 

met een beperkte broedruimte vergeleken met één volk met onbeperkte broedruimte. Beide volken 

ontwikkelden voorspoedig, maar zwermneiging verhinderde het trekken van conclusies. We hebben 

ook de honingzolder geprobeerd; in plaats van een moerrooster tussen de broed en honingbak, een 

plank met twee 6cm-brede sleuven aan voor en achterzijde voorzien van moerrooster. Het idee is 

dat het broednest in het begin van het seizoen een plafond boven het hoofd houdt. Tevens voorkomt 

het gepoetste cellen in de honingbak. De eerste waarnemingen geven het idee dat de opslag van 

honing prima verloopt. We hebben ervaring opgedaan met een natuurlijker raatafstand van 35mm in 

de broedruimte en het vrij laten uitbouwen van raten in lege ramen. Die 35 mm bevalt goed, maar 

het vrij uit laten bouwen bevalt niet goed; het vergt nogal wat extra controle en manipulatie om de 

raten binnen de raampjes te houden. Dit experiment hebben we gestopt. 

 

Mijtenbestrijding 

Ook deze zomer hebben we tijdens het wisselen van de koningin de mijten met oxaalzuur bestreden 

(sproeien van 3% in water). Het heeft tot effect dat het volk in de meeste gevallen gezonde 

winterbijen kan maken die zonder veel mijten opgroeien. Zonder bestrijding ergens in de zomer 

loop je het risico dat door een grote hoeveelheid mijten het volk in de nazomer leeg vliegt omdat er 

geen gezonde winterbijen zijn aangemaakt. 

 

Selectie Vitale Bijen 

Op initiatief van onze studieclub is op 23 maart de werkgroep ‘Vitale bijen’ in 

oprichtingsvergadering bijeen geweest. Kort samengevat is het doel via geleide natuurlijke selectie, 

bijen te selecteren die een besmetting van varroa zonder bestrijding kunnen tolereren. Deze zomer 

zijn we van start gegaan. Na de jonge volken nog éénmaal tegen de mijt bestreden te hebben, zijn 

nu van het begin-aantal van 44 volken nu nog 29 volken in de competitie. Van deze volken is de 

besmettingsgraad aan het eind van het seizoen vastgesteld, aangezien deze van een behoorlijk aantal 

volken ruim beneden de 5% was, hebben we een goede uitgangspositie voor het komende seizoen! 

 

Plannen voor 2010 

Korventeelt 

Doorgang van het huidige programma. 

 

Paviljoenbijen 

Evaluatie dochtervolken, eventueel selectie van nieuwe stammoeder, teelt van nieuwe koninginnen. 

 

Imkertechnieken 

We willen dit jaar weer verschillende bedrijfsmethoden uitproberen. We willen meer ervaring 



opdoen met de lange kasten. Ook willen we verder met ‘verschonende’ bedrijfsmethoden. We 

willen meer ervaring opdoen met een raatafstand van 35mm in de broedruimte. Hiernaast willen we 

u stimuleren, tegen de tegenwoordige stroom in, opzoek te gaan naar de goedkoopste bijenkast. 

Martin heeft een oude ‘dekenkist’omgebouwd tot toplatten-kast het volk dat erin is opgezet heeft 

het uitstekend gedaan! Dit jaar willen we graag met dit idee verder experimenteren. Wij roepen u op 

om de onderlinge competitie aan te gaan in deze wedstrijd. Diegene die de goedkoopste bijenkast 

weet te ‘organiseren’ wint een nader te bepalen prijs. 

 

Varroabestrijding 

Dit jaar willen we de Liebig-dispenser uitproberen. Vernoemd naar zijn uitvinder, lijkt deze 

toepassing van mierenzuur het ei van Columbus! 

 

Bijengezondheid 

We willen het boek bijengezondheid zoals dat door onze vereniging beschikbaar is gemaakt, als in 

een leesclub hoofdstuk voor hoofdstuk vooraf lezen en op de maandagavond bespreken. 

 

Selectie voor vitale bijen 

De activiteiten van de werkgroep vitale bijen zal gedeeltelijk tijdens de 

maandagavondbijeenkomsten worden uitgevoerd. De werkgroep zal verslag uitbrengen van het 

verloop van het experiment. 

 

Andere onderwerpen 

Wij roepen u op om prangende imkervragen voor het voetlicht te brengen, wie weet kunnen we 

samen tot een antwoord komen. Naast de uitvoer van ons programma is een belangrijk doel van de 

studieclub om samen ons imkeren te verbeteren.  

 

Verslag Medeclub 

Gedurende 2009 is te huize Calis/van Stratum de studieclub mede, bestaande uit 10 leden; Wim, 

Rik, Jan, Bea, Toon, Martin, Gert-Jan, Johan D., Pam en Johan C, bijeengekomen. Gezamenlijk zijn 

diverse mede-producties op fles gezet en werden verschillende recepten en ingrediënten uitgetest. 

Uiteraard viel er ook telkens weer iets te proeven. Ook heeft de studieclub zich verdiept in het 

bottelen van de mede. Op deze wijze was Mede weer een volwaardige categorie bij de 

honingkeuring! Een erg geslaagde actie was een cider-project van eigen valappels te huize 

Zwanikken. Met oud en nieuw werd in de diverse huishoudens een uitstekende appel-champagne 

knallend ontkurkt. De bijeenkomsten worden op de 1
e
 maandag van de maand gehouden. We 

hebben ons dit jaar alweer verdiept in het destilleren én het brouwen van bier staat op de agenda. 
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