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‘t Spookbos 
Bart Vos 
Ook dit jaar zijn er weer een vijftal basisscholen op de bijenstand in het Spookbos 
ontvangen. Het ging om verschillende groepen 7 en 8 van een aantal basisscholen 
uit Laren en Blaricum. De leerlingen worden door de educatief werkster van het NME 
het Spookbos door middel van een aantal opdrachten bekend gemaakt met het leven 
van de bij en aan het einde van hun bezoek wordt een en ander over het imkeren en 
het houden van bijen verteld. Daarnaast is er altijd ruimte voor vragen die in de loop 
van de ochtend gerezen zijn. 
 
Leerlingen uit het basisonderwijs zijn enthousiaste bezoekers en de reacties zijn 
overwegend positief. Het is leuk om hen een en ander te vertellen. 
 
De stal in het Spookbos en de insectentuin is voor onze vereniging een waardevolle 
manier om aandacht voor onze bijen te vragen. Volgend seizoen wordt de bijenles 
van het NME “opgepoetst”en zal ook de stal weer opgefrist worden. 
 
Pr 
Bart Vos 
Evenals de voorgaande jaren heeft de vereniging zich tot doel gesteld een aantal 
malen positief in het nieuws te treden. Dat is ook dit jaar gelukkig weer gelukt. De 
vereniging is voldoende vaak in het nieuws om bekend te zijn geworden, 
 
Naar aanleiding van de sponsoring van de Rabobank van ons Kolbapparaat hebben 
we enkele malen de publiciteit gehaald. Zowel in de Bonte Brink als op de site van de 
Larens Behoud is positieve aandacht voor onze vereniging geweest. 
 
De traditionele honingkeuring is ook dit jaar weer in de verschillende media vermeld 
(de Bel, Larens Journaal en de site van Larens Behoud) 
 
Ten slotte heeft de aankondiging van de basiscursus voor een artikel in de Gooi en 
Eemlander en het Larens Journaal gezorgd. 
 
Jaarverslag Ludenschans 2012 
Hans van Eijden Soest, 21 februari 2013 
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Het jaar 2012 heeft de Ludenschans weinig gebracht. 
 
Als beheerder heb ik gedwongen door familie problemen met schoonfamilie in 
Schotland op een totaal verkeerd moment vakantie genomen waardoor de juiste zorg 
voor de bijen en schans er bij inschoot. 
Dit had tot gevolg dat collega imkers mijn bijen naar en van het fruit hebben moeten 
transporteren waarvoor dank. 
Terug komend van de “vakantie” bleek mijn al vier jaar te koop staande huis te zijn 
verkocht zodat er van alles had te gebeuren. 
Dit voorgaande heeft geleid tot een minimale aandacht voor bijen en schans. 
Er is eigenlijk niets noemenswaardig gebeurt. 
Drie imkers, Leo van Dalen, Menno Noordervliet en ondergetekende hebben gebruik 
gemaakt van de Ludenschans en hebben samen ongeveer 25 kasten winterklaar 
gemaakt. 
Het onderlinge contact was niet optimaal en ik spreek de hoop uit dat dit in het 
nieuwe seizoen beter zal gaan. 
Een positief punt is dat de schans gelukkig niet weer met vandalen en vandalisme is 
geconfronteerd. 
 
Verenigingsschans Het Paviljoen 2012 
Johan Calis 

 
De bewoners hebben allemaal weer goed meegeholpen met het onderhoud van de 
schans. Het hokje van Henk heeft een nieuw dakje gekregen en als we het houtwerk 
binnenkort een nieuw groen beitsje geven is de schans geheel klaar als gastheer 
voor het praktijk gedeelte van de basiscursus. Vergeet niet het plaatsen van 
kunstzwermen/afleggers op de schans te overleggen met de schansbeheerder! Dit 
jaar gaan we verder in het omringende bos diverse drachtbomen een plekje te 
geven. Voor verdere activiteiten verwijs ik naar het kopje praktisch imkeren. 
 
Volken op het Paviljoen     

Lopende kosten van 2012 zijn de huur en de verzekering van de opstal afgerond € 75,- 
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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   
Kastvolken Korfvolken e.d. Totaal vergoeding

Calis, Johan 2 2 € 12 

Gestel, Toon van 3 3 € 17 

Harold en Yorinde 1 1 € 6 

Vos, Bart 5 5 € 29 

Witte, Joke 1 1 € 6 

Zwanikken, Martin 0 1 1 € 6 

€ 76

Totaal 12 13 € 75 

Prijs per volk € € 5,77  
 
Fruitreis 2012 
De fruitcommissie Rik Snoek, Gert Jan Loman en Johan Duurland 
 

 
 
Op 13 april hebben wij 20 volken naar de peren gebracht. Mede door onze bijen en 
de beperkte vorstschade heeft Bert Vernooy een bijzonder goede perenoogst gehad. 
De bijen voor de appelbestuiving, te weten 31 volken, zijn op 27 april door ons naar 
het Goy gebracht. Het aantal imkers die volken ter beschikking hebben gesteld 
bedroeg 12. 
De volken zijn op 19 mei weer door ons teruggehaald. De reis is mede door jullie 
hulp wederom een succes geweest. 
 
Excursie 2012 
De excursiecommissie Bert-Jan van Wichen en Johan Duurland 
 
De excursie 2012  ging dit jaar op zondag 10 juni naar de Floriade nabij Venlo.. 
Na aanvankelijke meerdere toezeggingen was de deelname beperkt tot een aantal 
van zeven deelnemers. Dit exclusieve gezelschap bestaande uit Gert-Jan, Toon, 
Johan C, Pam, Erica en ondergetekende met echtgenote vertrok op zondagmorgen 
om 8.30 uur met schitterend weer richting Venlo. Als eerste stond het bijenpaviljoen  
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op ons programma. De ontvangst was hartelijk en de entree was erg mooi met veel 
planten en bloemen. Bij aankomst kregen we allemaal een scanapparaat om de 
stuifmeel- en nectar -hoeveelheden bij de planten te meten in het buitengebeuren, 
leuk idee. Vervolgens werden we door het binnengedeelte geleid waar we onder 
meer konden zien op welk tijdstip bepaalde bijen het volk verlieten en ook weer 
terugkwamen. Dit werd geregistreerd door een chip op de rug van de bij, zeer 
vernuftig. Al met al een leuk initiatief. 
Vervolgens hebben we een groot deel van het park bezocht, waarbij verschillende 
landen en organisaties hun cultuur en producten ten toon stelden. 
Het was weer een interessante en vooral ook gezellige dag. 
 
Suikerdraaien 2012. 
Vriendelijk groet de suikerdraaiers Johan Calis en Ronald Assenberg 
 
Zoals elk jaar is er afgelopen jaar weer suikergedraaid voor de bijen. En elk jaar is 
het weer een gezellige drukte bij de fam Zwanikken. We hebben bijna 1000 kg suiker 
klaar gemaakt. Hopen dat de bijen er de winter goed mee door zijn gekomen.  
Een aandachtspunt voor dit jaar is of de emmers schoon en voor het suikerdraaien 
afgeleverd kunnen worden. Onze voorraad emmers raakt op en om vlot te werken is 
het van belang dat alles aanwezig is. 
 
Datum en tijd volgt rondom Juli 2013 en je krijgt tegen die tijd een mailtje voor de 
nieuwe bestelling. 
 
Verslag studieclub praktisch imkeren VBBN Laren/Blaricum 2012 
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 is er geïmkerd een toplatten-kast van 
Martin. Plan voor dit jaar is om alle typen bijenwoningen weer te bevolken. 
 
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. 
Aankomend seizoen willen we als demonstratieproject op de liebig-methode 
overlarven in broedafleggers. 
 
Mijtenbestrijding 
In december zijn alle volken op de schans gedruppeld met een oxaalzuur-suikerwater 
oplossing. Latere inspectie van schuiflades toonde aan dat deze winterbehandeling  
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een behoorlijk aantal mijten heeft gedood. Dat zal de infectiedruk in het voorjaar van 
de volken zeker ten goede komen!  
 
Selectie Vitale Bijen 
Kort samengevat is het doel van de werkgroep vitale bijen via geleide natuurlijke 
selectie, bijen te selecteren die een besmetting van varroa zonder bestrijding kunnen 
tolereren. In de zomer van 2009 zijn we van start gegaan. Na de heftige kou van 
februari waren enkele kleine volken uitgevallen, 9 jonge volken waren in het voorjaar 
zo groot uitgegroeid dat ze naar de fruitboomgaard konden. Na het fruit zijn de 
volken weer te gast geweest bij Visio in Huizen. Daar zijn van 8 volken weer jonge 
volken gemaakt, die weer zijn teruggebracht naar de Goyergracht. Ook dit jaar is 
door mislukken van de jonge koninginnen een aantal jonge volken uitgevallen. De 
overgebleven volken werden echter allemaal geschikt voor het overwinteren 
bevonden. De eerste voorjaarinspectie staat gepland op 9 maart dus op de 
jaarvergadering kan zeer actueel verslag worden gedaan. De besmettingsgraad met 
de varroamijt was in het midden van de zomer laag met ca. 5%, maar mid-winter 
weer wat hoger met ca. 15%. Voor de verslagen van de onderzoekscommissie, Gert 
Jan en Pam, verwijs ik u naar de website. De bijeenkomsten van de Vitale bijen zijn 
voor alle leden toegankelijk. 
 
Imkertechnieken 
Dit jaar lag de focus op het vervolgen van de Vitale bijen en hebben we alleen 
incidenteel de volken op het Paviljoen bekeken. We willen aankomend jaar weer 
verschillende bedrijfsmethoden uitproberen. Experimenteren met de Abbé Marré-
methode (zie bijenhouden januari 2010) in Uddeler-randjes staat op het programma. 
Hiernaast willen we u stimuleren, tegen de tegenwoordige stroom in, opzoek te gaan 
naar een goedkope alternatieve bijenkast. Martin heeft een oude 
‘dekenkist’omgebouwd tot toplatten-kast, daarnaast zijn diverse volken succesvol 
opgezet in bananendozen.  

 
Hiervoor heeft hij de ‘Holle Boom Wisseltrofee’ uitgereikt gekregen op de 
jaarvergadering van voorjaar 2011. Ook 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 meest orginele bijenkast weet te ‘organiseren’ kan de  
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‘Holle boom trofee’ winnen. Vorig jaar is de trofee niet uitgereikt en staat nog steeds 
op Martin’s schouw te wachten op competitie. 
 
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.  
 
Start Praktisch Imkeren 2013 
Aankomend seizoen beginnen we op maandag 15 april om 19.30! 
 
Schapenscheren, Soll-oogstdag, Dag van het Werkpaard 
Op deze drie dagen hebben imkers van onze vereniging in diverse samenstellingen 
een presentatie verzorgd van imkeren, korfvlechten, en bijenproducten die natuurlijk 
ook te koop waren! Alle drie weer zeer geslaagde presentaties. 
 
Bijengezondheidscommissie 
Gert Jan Loman en Johan Calis 
 
Binnen de vereniging was weinig wintersterfte onder de ingewinterde volken. Op het 
paviljoen waren geen volken gesneuveld. Dit dankzij een goede varroa bestrijding 
gedurende het seizoen op een stand met meerdere imkers. Door verschillende timing 
van de bestrijdingsmethoden, lijkt ook een oxaalzuur-winterbehandeling op standen 
met meerdere imkers, een goede strategie. De winter van 2011/2012 bracht een 
makkelijke winter tot de steenkoude weken in februari en ook de rest van het 
voorjaar bleef koud. Er werd weinig voorjaarshoning geoogst. Dit jaar hebben bijen 
redelijk goed van de linde gebruik kunnen maken, maar de heide was door de natte 
zomer wederom superieur! Behalve de kou van het voorjaar prima 
bijenomstandigheden, zodat er weinig problemen met roer verwacht wordt. We 
hebben op diverse momenten in het jaar de aandacht op de bestrijding van de 
Varroamijt gevestigd. Beschouw de bestrijdings-brochure van bijen@wur als een 
leidraad. We denken dat hierdoor in onze contreien de bijen een goede 
uitgangspositie hadden voor de winter, en we verwachten dan ook weinig uitval. De 
huidige winter is door de droge vorstige omstandigheden prima geweest voor de 
bijen. Doordat er telkens dagen waren dat de bijen even konden vliegen verwachten 
we weinig roer. De bijen zijn al aan het broeden, let op sterk voergebruik in maart! 
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. Hebt u problemen met de gezondheid van uw 
bijen neem gerust contact op met uw eigen gezondheidscommissie! 
 
Verslag Medeclub. 
Johan Calis 
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Gedurende 2012 is de studieclub mede, bestaande uit 10 leden; Wim, Rik, Jan, Bea, 
Toon, Martin, Gert-Jan, Johan D., Pam en Johan C, enkele keren 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. Het cider-project kon dit jaar nipt worden geprolongeerd omdat de cider 
voor de brand van het magazijn naar het woonhuis was verplaatst. Een gelukje bij 
een ongeluk. Het laatste gedeelte van de cider productie werd ten huize Zwanikken 
gebotteld met een beetje suiker. Zodat met oud en nieuw in de diverse huishoudens 
een uitstekende appel-champagne knallend werd ontkurkt. De bijeenkomsten worden 
op de 1e maandag van de maand gehouden. 
 
Professioneel Kolbapparaat 
Pam van Stratum en Johan Calis 

 
Dit jaar werd een professioneel kolbapparaat aangeschaft dankzij een succesvolle 
aanvraag voor sponsoring bij het Coöperatiefonds Rabobank Noord-Gooiland. Dankzij 
deze aanschaf konden de leden van onze vereniging het afgelopen heideseizoen met 
een efficiënte honingoogst afsluiten zodat een aangename plas heidehoning 
beschikbaar kwam voor de Gooise liefhebbers van dit heerlijke streekproduct. 
 
Honingkeuring 2012 
Het was een mooie wedstrijd met 11 deelnemers. Dit jaar waren Martin Zwanikken, 
Jan Ram en Joke Witte gelijk geëindigd bij de jaarlijkse honingkeuring met 
gemiddeld een 10 voor hun inzendingen. De publieksscore was in het voordeel van 
Martin zodat deze de Bep Vos wisselbeker won! Eerste prijzen waren er voor Martin 
ook voor de klasse vloeibaar, de klasse met kristallen én mede. Gert-Jan Loman won 
de eerste prijs voor zijn heidehoning. Lea de Graaf had het hoogste aantal punten en 
had de publieksfavoriet onder haar inzendingen! Zie voor een volledig verloop van de 
keuring het separaat toegestuurde verslag. 


