


Fruitreis 2013
� Op 29 april hebben wij 20 volken naar de peren gebracht. Het 

was koud en regenachtig weer de eerste bloempjes van de peren 
waren net open. Mede door onze bijen en de beperkte 
vorstschade heeft Bert Vernooy een bijzonder goede oogst gehad.

� De bijen voor de appelbestuiving, te weten 30 volken, zijn op 6 � De bijen voor de appelbestuiving, te weten 30 volken, zijn op 6 
mei door ons naar het Goy gebracht. Het aantal imkers die 
volken ter beschikking hebben gesteld bedroeg 11, inclusief de 
volken van onze werkgroep.

� De volken zijn op 20 mei weer door ons teruggehaald. Het was 
dit jaar tijdens de fruitreis zeer koud en regenachtig weer. De reis 
is mede door jullie hulp wederom een succes geweest

�

� De fruitcommissie Gert Jan Loman en Johan Duurland







De Ludenschans
� 25 volken , twee imkers
�

Het jaar 2013 was een goed jaar voor de Ludenschans. We hebben geen last 
gehad van vernielzucht of ongewenst bezoek. Eerder het tegenovergestelde was 
het geval. Er werd veel interesse getoond door toevallige voorbijgangers. 
Als we aanwezig waren en het hekje stond open dan kwamen er veel mensen 
kijken en vragen stellen. Zo zie je maar dat je ook nog een kijken en vragen stellen. Zo zie je maar dat je ook nog een 
voorlichtingsfunctie kan hebben! Door het jaar van de bij 2012 lijkt er een 
fikse kentering in de aandacht voor bijen gekomen te zijn. Er kwamen ook op 
afspraak twee wandelclubs langs die het op hun tocht een interessante natuur 
verassing vonden. Bovendien kochten ze een paar potjes honing. Zoals bekend 
is de vereniging ook langs geweest in het kader van de fietstocht.
In het najaar is er door de harde wind een boom op het hek gevallen. De GNR 
heeft de boom op mijn vraag keurig weggehaald en ik heb het hek gerepareerd.
Er is in 2013 behoorlijk wat Lindehoning gehaald maar totaal geen 
heidehoning.

Menno Noordervliet









Honingkeuring 18/11/2014
� Martin Zwanikken wint opnieuw de Bep Vos wisselbeker, maar Fred&Fred hebben de 

lekkerste honing.
� Tijdens een zeer goed bezochte verenigingsavond heeft de vereniging tot bevordering der bijenteelt in 

Nederland Laren-Blaricum de jaarlijkse prijzen uitgedeeld. Behalve imkers uit Laren, Blaricum en 
andere Gooise plaatsen waren ook veel andere belangstellenden naar de Blokhut gekomen om de 
wedstrijd bij te wonen en te luisteren naar Urban beekeeper Geert van Kerckhove.

� Het afgelopen bijenseizoen was door het koude voorjaar en de erg droge zomer erg matig en de 
opbrengsten bij de meeste imkers waren minder dan normaal, maar de kwaliteit was zéér hoog 
volgens de keurmeesters. Een drietal aangeboden producten kreeg dan ook de maximale toe te 
opbrengsten bij de meeste imkers waren minder dan normaal, maar de kwaliteit was zéér hoog 
volgens de keurmeesters. Een drietal aangeboden producten kreeg dan ook de maximale toe te 
kennen score van 100 punten.

� In drie categorieën ging Blaricummer Kees Bakker met de prijs naar huis. Maar helaas voor hem ging 
de prijs voor mooiste vloeibare honing én de hoofdprijs naar Martin Zwanikken. Hij ontving voor het 
tweede achtereenvolgende jaar de Bep Vos wisselbeker. Dit jaar overhandigt door burgemeester Elbert
Roest die zich erg enthousiast over de bijen, de honing en de imkers uitliet.

� Beslissend voor de uiteindelijke toekenning van de hoofdprijs was het smaakpanel dat besliste dat 
Martins inzendingen een hogere smaakwaardering kregen dan de inzending van Gert Jan Loman. 
Beide hadden mooie en lekkere honing aangeleverd maar de allerlekkerste was dat niet. De 
aanwezigen hadden namelijk ook een belangrijk aandeel in de toekenning van de prijzen en zij 
vonden de honing van Fred Horst en Fred Reimerink met voorsprong de lekkerste honing van de 
streek. 



Honingkeuring 18/11/2014
naam klasse oordeel smaak

1 Fred en Fred vloeibaar 9.8 7.2

2 Kees Bakker vloeibaar 9.9 6.1

3 Kees Bakker heide 10 6.7

4 Kees Bakker vloeibaar 9.9 6.1

5 Kees Bakker mede 2010 9.5

6 Kees Bakker mede 2011 9.8

7 Gertjan Loman vloeibaar 10 6.5

8 Jan Vosman heidemelange 9.7 6.7

9 Martin Zwanikken creme 10 6.8

10 Martin Zwanikken vloeibaar 10 6.7

11 Matthieu Smakman mede 9.6

12 Johan Duurland vloeibaar 9.9 6.9

13 Leo Vos vloeibaar 9.9 6.7

14 Henk van Garderen vloeibaar 9.9 6.7

15 Jan van den Brink vloeibaar 9.9 6.9

16 Jan van den Brink vloeibaar 9.9 6.5

17 Jan van den Brink heidemelange 9.8 6.5





VBBN Laren-Blaricum levert 13 

nieuwe imkers af
� Onze vereniging heeft dinsdag 24 september 13 nieuwe imkers afgeleverd. De 

deelnemers van de basiscursus bijenhouden die in februari van start ging is op 
feestelijke wijze beëindigd met de uitreiking van het officiële diploma aan de 
geslaagden. De avond vond plaats op een gepaste locatie: café ‘t Bonte Paard 
aan de Brink in Laren.

� Een jaar lang zijn de aspirant imkers bezig geweest om onder leiding van 
docent Bart Vos het ambacht onder de knie te krijgen en dat ging, ondanks de docent Bart Vos het ambacht onder de knie te krijgen en dat ging, ondanks de 
soms onvermijdelijke steek, met veel plezier en enthousiasme gepaard. 
Bijzonder is dat bij de cursus in Laren in de loop van dit jaar slechts één 
deelnemer is afgevallen.

� Het officiële gedeelte van de avond werd afgesloten met het ondertekenen van 
het diploma waaraan nog een extra bijzonder tintje werd gegeven. De Larense
vereniging diende dit voorjaar een aanvraag in voor het coöperatieve fonds van 
de Rabobank, en zag haar verzoek beloond met een gulle donatie. Dankzij de 
Rabobank Noord-Gooiland kunnen alle nieuwe bijenhouders een volk gaan 
huisvesten in een splinternieuwe bijenkast.

� De plaats leende zich uitstekend om na afloop nog uitgebreid na te praten over 
de afgesloten cursus en vooruit te denken over het nieuwe bijenjaar.









Praktisch imkeren
� Vitale bijen

volken winter 2013/2014 aantal bezette staten %varroabesmetting

babies 29/6 10 8 9 +/- 6

verenigde babies 29/6 4 6 22 +/- 9

kunstzwermen 6 10 7 +/- 5



VOCHTMETING IN DE HONIG UIT 

SEGENBERGER EN HOUTENKAST
� SEGENBERGER     RAMEN LOPEN VAN RECHTS NAAR LINKS
�

� 1  GEEN HONIG
� 2  82,0%    HONIG     18% WATER
� 3  81,8%
� 4  82,6%
� 5  82,6%
� 6  82,0%
� 7  83,0%
� 8  83,0%

83,50%

84,00%

84,50%

� 8  83,0%
� 9  83,0%
� 10  83,0%
� 11  82,4%             GEMIDDELD   82,54%
�

�

�

� HOUTEN KAST       RAMEN LOPEN VAN RECHTS NAAR LINKS
�

� 1  82,0%     HONIG     18% WATER
� 2  83,0%
� 3  81,4%
� 4  83,6%
� 5  82,8%
� 6  84,0%
� 7  82,0%
� 8  82,0%
� 9  81,0%
� 10  80,4%                GEMIDDELD   82,22%
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Overige activiteiten
� Schapenscheren op de tafelberg 1 juni

� Oogstdag Soll 25 augustus

� Suiker draaien 31 augustus

Fietsexcursie met afsluitende barbecue 1 september� Fietsexcursie met afsluitende barbecue 1 september


