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1. Inleiding...
Dit was dan paringsseizoen 14.
Noteer maar dat het dit jaar extreem is geweest....niet alleen met de weersomstandigheden. De
resultaten zijn ook niet de beste die we ooit al gehad hebben...Maar we proberen het te
begrijpen en er wat aan te doen.
Aan de groeiende belangstelling en vooral aan de steeds weerkerende enthousiaste collega’s te
zien, is het ook dit jaar geen moeite voor niets geweest. Alhoewel er minder opstellingen
waren hebben toch meer imkers gebruik gemaakt van de paringsstand. Om juist te zijn,12
meer dan vorig jaar, en dat is zeer goed nieuws.
We zijn blij, blij omdat er mensen zijn die uiteindelijk hun verstand zijn gaan gebruiken. Je
ziet wel...Als we allemaal gelijk onze stem laten horen en onze tanden laten zien maar vooral
zeer overtuigend en in een aanvaardbaar relaas de verdediging durven opnemen, dan werpt dit
wel zijn vruchten af.
Maar... dat er dit jaar helemaal geen opstellingen zijn geweest is nog niet zo zeker...dit zullen
we eerst met zekerheid kunnen aflezen uit de resultaten van de stalen die voor rassencontrole
naar Mayen zijn worden gestuurd.
In de nazomer van dit jaar werden in de buurt van Maldegem verschillende volken opgeruimd
Er werd AVB-besmetting vastgesteld. We zijn tot op de dag van vandaag niet volledig op de
hoogte gebracht van de juiste gang van zaken. We rekenen op de ernst en de
oordeelkundigheid van de berokken om de dreiging, voor de kolonies van de collega’s in de
omgeving, te beperken.
Zelf nemen we de verantwoordelijkheid en het initiatief om deze imkers volgend seizoen geen
gebruikstoelating te geven van de paringsstand. We hebben hiervoor goede redenen en deze
beslissing heeft te maken met de sanitaire plicht die we hebben en de zorg die Kreverhille
verdient.
We doen alles om de grootste dreiging voor de bezoekende collega’s te weren. Dus geen
“gezeik” over de bijenvolkjes die leeg vliegen en die een bedreiging vormen voor de anderen
(Op Kreverhille). Leegvliegers zullen er altijd zijn, ook op andere bevruchtingsstanden is dit
zo en daarom ook onze plicht en onze inzet om alleen besmettingsvrije bijen op Kreverhille
toe te laten. Dus diegene die komen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen...
Zij die beweren dat CODA geen goed werk levert, zijn juist diegene die door dit
bacteriologisch labo positief zijn bevonden...dus wat bedoelen ze nu? Had men nu een ander
gedacht van een ander labo?
We hebben afgesproken met het VCI dat we de verschillende paringsstanden van Nederland
achter de tafel krijgen om een constructief gesprek op gang te brengen. Het moet een gesprek
worden over organisatie, teeltstof en vooral over normen en waarden. Normen en waarden die
uitmonden, in een nationale beschermingsmaatregel voor alle paringsstanden. We zien wel
hoe het loopt.
Corneel Dewindt
Voorzitter.
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2. Opstellingen en resultaten 2006...
De paringsstand was ter beschikking vanaf woensdag 31 mei en de laatste opstellingen
werden gerealiseerd op zondag 16 juli.
De leden brachten dit seizoen in totaal 775 ERK’s naar de paringsstand en RKH vzw stelde er
189 op. In totaal werden er dus 964 ERK’s opgesteld. In vergelijking met vorig jaar is dit een
afname van 66 opstellingen. Ups en downs dus...
De weersomstandigheden waren bij de aanvang van het seizoen niet zo schitterend. Vanaf half
juni verbeterde deze omstandigheden en werd het volop zomer. In rinciepe dus vanaf half huni
schitterend voor de paringen... Maar in juli werd het bloed heet.
Er werden in de bijenhal temperaturen boven de 40°C gemeten.
De resultaten waren niet zo schitterend, alhoewel deze zich voornamelijk toch zeer individueel
toonden. Merkwaardig is dus te ondervinden dat de niet geslaagde opstellingen erg persoonlijk
gebonden zijn. Sommige leden behalen schitterende resultaten terwijl anderen tijdens
diezelfde momenten zware verliezen leden...
Waarschijnlijk zullen de extreme weersomstandigheden deze verschillen nog sterker in de verf
hebben gezet.

2.1 Resultaat van de leden 2006.
De piek van aanvoer situeert zich 7 - 11 - 14 juni. Onze oproep om niet massaal te staan
trappelen bij de opening van de paringsstand, heeft duidelijk gevolg gehad. De
“verwerkingsluxe” is dan ook dit jaar goed geweest alhoewel we op 14 juni 524 ERK’s
gehuisvest hadden, wat net onder de maximum van onze capaciteit was.
Een goede spreiding van de aanvoer levert voor alle partijen een zeer goede werksituatie op,
maar tevens ook een verdeling van de resultaten en dus ook goed voor de juiste inschatting
van die resultaten. Naar de komende jaren zullen we ons toch even moeten bezinnen voor de
aankoop van een aantal extra schuthuizen om pieken zoals half juni het hoofd te kunnen
bieden.
We raden dus ook naar volgend jaar toe de aanvoer van grote partijen te verdelen, beter dan ze
allemaal op één moment aan te leveren. Dit maakt het mogelijk ook uw slaagkansen te
vergroten, ook in verband met de soms dwingende en misschien bepalende
weersomstandigheden.
Voor groepen of imkers die in elkaars regio actief zijn is een goede verstandhouding voor
aanleveren en ophalen dé oplossing om de vervoerskosten te drukken. Een degelijke
communicatie en afspraken i.v.m. teeltschema’s, moeten goed georganiseerde
verzameltransporten mogelijk maken.
Opstellingen

775

Bevrucht

518

Moerloos

107

Leeg

138

Nadl

8

Dbr

4
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Wat ons vooral opvalt bij de studie van de resultaten is, de identiteit van de kastjes.
Uit de “geslaagde” opstellingen is weeral al eens gebleken dat die successen blijkbaar sterk
gebonden aan “de hand van meester” met een versterkende iunvloed van de
weersomstandigheden.
Alhoewel de weersomstandigheden altijd een invloed hebben op de paringssnelheid en
paringskwaliteit, is de degelijke vulling en goede verzorging, alvorens naar de paringsstand te
voeren, van primair belang. Dit blijkt weeral eens dit jaar wanneer we de resultaten
bestuderen.
De echte zomer is pas de tweede helft van juni begonnen. Aanvang juli registreerden we
temperaturen tussen 25 en 32 °C. De zeer warme momenten zijn er dus slechts in juli
waargenomen met pieken van 35 tot 42°C gemeten in de bijenhal. We schrijven 14 tot 20 juli
2006. Gelukkig is de schade beperkt gebleven.
Wanneer we het stamboek er even op napluizen, merken we dat de massa van de leegvliegers
zich in juni registreren. Merkwaardig toch?
Om dit in, beeld te brengen een schematisch overzicht van de wekelijkse resultaten.
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2.1.1 Wekelijks overzicht.
Opstellingen

31/5

68

Bevrucht

54

Leeg

7

Moerloos

7

Opstellingen

4/6

80

Bevrucht

47

Leeg

22

Moerloos

10

Nadl

1

Opstellingen

7/6

163

Bevrucht

98

Leeg

45

Moerloos

19

Nadl

1
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11/6

114

Bevrucht

61

Leeg

41

Moerloos

9

Nadl

3

Opstellingen

14/6

99

Bevrucht

77

Leeg

6

Moerloos

14

Nadl

1

Dbr

1

Opstellingen

18/6

9

Bevrucht

5

Leeg

2

Moerloos

1

Nadl

1
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2006

21/6

37

Bevrucht

26

Leeg

2

Moerloos

8

Nadl

1

Opstellingen

25/6

41

Bevrucht

34

Leeg

2

Moerloos

5

Opstellingen

28/6

31

Bevrucht

19

leeg

9

Moerloos

2

Dbr

1
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2/7

55

Bevrucht

43

Moerloos

12

Opstellingen

5/7

32

Bevrucht

21

Leeg

1

Moerloos

9

Opstellingen

12/7

35

Bevrucht

27

Moerloos

8
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Opstellingen

16/7

11

Bevrucht

6

Moerloos

3

Nadl

2

2.1.2 Wekelijks algemeen
overzicht:

dat

31/5

4/6

7/6

11/5

14/6

18/6

21/6

25/6

28/6

2/7

5/7

12/7

16/7

op

68

80

163

114

99

9

37

41

31

55

32

35

11

dat

18/6

21/6

25/6

28/6

2/7

5/7

9/7

12/7

16/7

19/7

23/7

30/7

2/8

bev

54

47

98

61

77

5

26

34

19

43

21

27

6

(op= opstellingen) (Bev = bevrucht)
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2.2 Opstellingen van RKH vzw.
Opstellingen

189

Bevrucht

154

Moerloos

18

Leeg

8

Nadl

9

Dit jaar hebben we wel wat meer koninginnen moeten telen dan vorig seizoen. Onze
vadervolken moesten immers nieuwe moeren krijgen die volgend jaar de bijenstal op
Kreverhille zullen voorzien van verse darrenvolken.
In verschillende teeltronden werden de jonge koninginnen opgekweekt zoals het hoort.
Hiervoor werden er 11 volwaardige sterke kolonies ingezet en opgeofferd.
Ook dit jaar weer waren op sommige momenten zware verliezen te merken bij een aantal teelt
opstellingen. Nog steeds trachten we de oorzaken te vinden maar het zal niet gemakkelijk zijn.
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De opgestelde volkjes echter verrichten schitterend werk want de opgestelde kernvolkjes met
jonge koninginnen leverden resultaten om verheugd over te zijn.
Omwille van de streng gehanteerde planning voor de reizen naar de eilanden moesten we een
tweede teeltronde inlassen voor de reinteelt moeren die voor de paringsstand van Spiekeroog
bestemd waren. Ook enkele teeltproblemen bleken een éénmalige zending niet aan te kunnen.
De paringen waren geen “supper” succes, maar voldeed aan de berekende verlies. De
resultaten waren dus ruimschoots binnen de verwachtingen en dus kunnen we voldoende
opstellingen realiseren voor de uitlezing van 2008.
In totaal werden er naar de paringsstations op de Wadden 96 jonge koningenen aangeboden
met een geslaagd percentage van om en bij de 76 %.
Een deel ervan werd doorverkocht aan enkele leden en de rest werd op de verschillende
standen van onze keurmeesters opgesteld.
De reinteeltmoer met afstamming Sylt, waarvan we dit jaar teeltstof gebruikte, is uitmuntend
van kwaliteit, maar deze stammoer is bij het einde van het seizoen van ons heen gegaan via
stille moerwisseling.
Mips 11/03/316 met vadervolken Lilo X422 zette dit jaar haar vitaliteit nog eens extra in de
verf. Het volgend seizoen zal een opvolgster de fakkel overnemen. Ook de opvolging van
Mips blijkt uit het voorbije seizoen geen probleem te geven maar daarover word nog
gedebatteerd binnen de groep van de keurmeesters.
Voor het volgend seizoen zullen we echter, voor de teelt van jonge koninginnen, volgens plan
de stammen van Spiekeroog aan bod laten komen want voor de paringen maken de Sylt
stammen de dienst uit.
Het is en blijft een weerkerende zorg om de kwaliteit van de reinteeltmoeren en dus de
stamvolken met veel aandacht te bewerken. Uit die verschillende opgestelde jonge moeren van
2006 zullen we pas in 2008 met oordeelkundige resultaten voor de dag kunnen komen..
Alleen op deze wijze blijft een degelijke toekomst voor kwalitatieve teeltstof gegarandeerd.
Collega’s die er aan denken opnieuw, de op de wadden gepaarde reinteelt koninginnen te
bestellen, moeten dit doen vóór 1 mei van 2007. Immers zulke koninginnen vallen niet uit een
of andere boom. Het stelt ons in staat om onze teeltplanning degelijk op te stellen en uit te
voeren.
We proberen, indien mogelijk, slecht één maal per seizoen zendingen naar Duitsland te
realiseren want zulke reizen kost geld, veel geld. Alhoewel we goed beseffen dat het voor de
kwaliteit van de paringen, we beter gokken op een gedeelde zending. Dit hangt echter af van
het aantal vragen naar reinteeltmoeren en de reisgenoten. Alleen op deze wijze kunnen de
kosten sterk verminderd worden.
Ook teeltgroepen die samen met RKHvzw gezamenlijke trasporten wensen te organiseren zijn
welkom. Ook zij worden verzocht zich op tijd kenbaar te maken. Alleen goede
voorbereidingen en afspraken werpen vruchten af.
Te late bestellingen worden niet meer opgenomen in het teeltprogramma. Vergeef me als ik
zeg dat we geen uitzonderingen meer maken.
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De ingevoerde jonge koninginnen van 2006 stellen het zeer goed. De jonge volkjes zijn
krachtig de winter ingegaan en zijn inmiddels volledig klaar om de winter te trotseren.
We hopen samen met u op een geslaagde uitwintering.

2.3 Totaal van de opstellingen 2006.
Opstellingen

964

Bevrucht

672

Moerloos

125

Leeg

146

Nadl

17

Dbr

4
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2.4 Evolutie van de paringssituatie.
Jaar

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Opstellingen

98

267

403

571

703

855

1079

961

872

851

1043

956

1030

964

Bevrucht

48

218

294

391

491

596

778

685

675

640

783

698

766

672

49,0

81,6

73,0

68,5

68,2

69,7

72,0

71,3

78,1

75,2

75,1

73,0

74,4

69,7

%
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De interesse voor de paringsstand blijf op een mooi niveau. Het aanbod is dit jaar is terug
gezakt naar het niveau van 2004. Het is een schommelende beweging waarvan we denken dat
ze normaal is. Uiteraard hopen we dat naar volgends seizoen er weer een lichte stijging zal
zijn want verder dalen brengt de leefbaarheid in gevaar. Goed overleven, zonder extra
inspanningen van de leden bij middel van stijgende paringsopstellingen en zonder eigen
inbreng, kan wanneer de opstellingen, boven de 1000 opstellingen liggen. Bij de huidige
onkosten berekenen we dat er een gemiddelde van 1100 opstellingen moet gehaald worden.
Ook de verkoop van koninginnen leverd uiteraard zaad in het bakje die de vlotte werking van
het initiatief ten goede komt.
Dit jaar maakten 66 leden effectief gebruik van de paringsstand door hun ERK-kasten te laten
opstellen. Er kochten 10 leden 11 reinteelt koninginnen en 49 andere imkers kochten in totaal
120 op Kreverhille bevruchte koninginnen.
We kunnen zeggen dat er dus in totaal 122 verschillende imkers gebruik maakten van de
paringen op Kreverhille!
Wanneer de imkerij niet wil uitsterven moet er voor aantrekkelijke bijenrassen op de
bijenstanden worden gezorgd.
Alleen al deze luxe maakt, dat het voor eventuele nieuwkomers, het ook veel aantrekkelijker
wordt. Maar ook de buren bepalen de leefbaarheid van een imkerij, dus ook daarvoor zijn
zachtaardige stammen, die onder controle te houden zijn, van groot belang.
Als we onze oren mogen geloven zijn een aantal afdelingen hierdoor ook veel actiever
geworden en is het sociaal aspect hierdoor enorm toegenomen. We kunnen dit alleen maar
toejuichen.
Wij aan onze kant proberen ons hoofd koel te houden en ondernemend, actief te blijven
werken aan de organisatie en functionaliteit van deze unieke paringsstand, en deze van de
collega’s. Want educatie en advies zijn een belangrijke bijdrage om tot gunstige resultaten te
komen.
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3. Overzicht van de screening AVB.
Tijdens de laatste maandag van april (24) en de eerste maandag van mei (1) werden er 66
stalen ingeleverd voor onderzoek door 62 imkers. Deze stalen werden door Daniël Van
Elewijck naar Ukkel gebracht. Vandaar vertrokken ze met een koeriersdienst naar het labo,
aan de universiteit te Gent. Dr. De Graaf zorgde voor de verwerking ervan.
Twee stalen werden als verdacht aangemerkt, maar zijn negatief bevonden voor Paenibacillus
larvae.
Ieder jaar weer, is het “nerveus” benieuwd zijn naar de resultaten. Het is een beetje bang
afwachten.
Hoe dan ook, het is een belangrijke stap in de voorbereiding van de opening en een
belangrijke maatregel om de gezamenlijke imkerij en de paringsstand te beschermen tegen
fatale uitbraken van AVB.
En toch...zijn er imkers die denken dat er niet genoeg gedaan wordt...
Meer kunnen we echt niet doen. Uiteraard verwachten we van alle deelnemers dat ze in alle
eerlijkheid en geweten de staalname doen en dat iedereen zich houdt aan de spelregels. Zonder
spelregels lopen we het risico te ontsporen en dat trachten we boven al te vermijden.
Dus als er dan toch strenge beslissingen moeten worden getroffen om bijen uit bepaalde
standen te weren, is dit na ernstig overleg en in het belang van de paringstand en de teeltstof in
het bijzonder.

4. Kreverhille...hoe moet het verder...?
Tijdens het voorbije paringsseizoen werden er bij ons weten geen sluikopstellingen gemeld en
gerealiseerd. We zullen dit pas met zekerheid kunnen zeggen wanneer de resultaten van de
stalen uit Duitsland binnen zijn.
Wat ons nu, na al die jaren echt bekommert, is het gebrek aan actievelingen die mee denken en
mee werken aan KREVERHILLE.
We zoeken nog steeds imkers man/vrouw die met volle interesse verder aan de toekomst van
RKH vzw willen bouwen. Ja iedereen die zijn steentje wil bijdragen is welkom!
Er zal een dag komen dat de huidige beheerders niet meer instaat zijn, voluit te gaan met hun
levenswerk. Wil het fenomeen RKH vzw met haar paringsstand KREVERHILLE niet
verdwijnen met haar stichters, dan moeten er opvolgers voor de toekomst aantreden.
Jonge en of beginnende imkers, met dezelfde doelstellingen, zijn welkom als naaste
medewerkers.

5. Educatie.
De educatie die we proberen te organiseren via het centrum NEMEC vzw is volledig neutraal.
Er worden geen cursisten “gebonden”. Alle nieuwe imkers worden, in functie van hun regio,
aan plaatselijke afdelingen voorgesteld. Iedereen is vrij zich aan te sluiten, waar hij of zij dit
wenst.
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Deze activiteiten zijn in alle opzichten een belangrijke ondersteuning voor het werk dat
gespendeerd wordt om het project of zeg maar het bedrijf RKH vzw en KREVERHILLE
expansie te geven.
Op 19 oktober 2006 is de lessenreeks “Inleiding tot de bijenteelt” gestart waar momenteel 15
leerlingen zijn aangemeld..
Op vraag van enkele imkers willen we het opnieuw wagen om een lessenreeks “Selectie en
koninginnenteelt” in te richten.De plaats van de inrichting is afhankelijk van de
leerlingen.Inschrijven kost € 35 en daarvoor krijgen de cursisten een degelijke cursus die met
verstaanbare achtergrond leidt naar praktische wenken en vaardigheden. Daarbij horen twee
jonge koninginnen van geselecteerde afkomst en paring op Kreverhille. Voorwaarde is echter
dat de kandidaten over een gezondheidsattest zullen moeten beschikken.
Er zijn reeds 5 belangstellenden die zich hebben aangemeld. Indien geïnteresseerd, niet te lang
uitstellen want er kunnen maximaal 20 kandidaten deelnemen. Inschrijven en inlichtingen te
bekomen bij Corneel Dewindt.
Wat die cursus waard is?...vraag het aan oud-leerlingen.
Onze cursus “Korfvlechten” gaat van start op woensdag 7 februari 2007.
Tijdens deze sessie wordt ook aandacht gegeven aan het maken van wassen kaarsen. Iedereen
van harte welkom maar schrijf u tijdig in want we moeten voor een cursustekst zorgen,
vlechtnaalden, bindband, vlas, was en voldoende drank voor iedereen.
Verder zijn er nog mogelijkheden om de paringsstand te bezoeken in groep. Ook hier is op tijd
melden van groot belang voor een degelijke organisatie.
Wanneer er nog suggesties zouden zijn om plaatselijk educatieve sessies te organiseren, geef
ons een seintje en we bespreken de mogelijkheden.
De getuigschriften van de cursus “Bijscholing voor imkers” werden uitgereikt te Sluis in de
raadzaal van het Belford op zaterdag 28 oktober. Deze ceremonie heeft dan ook een feestelijke
omkadering gekregen die het verdiende. Van de 31 cursisten behaalden 25 leerlingen een
getuigschrift. We maakten van de gelegenheid gebruik om dit en de bijenteelt, ruim uit te
smeren in de media en zodoende de imkerij even in het “daglicht” te helpen plaatsen. Een
blijvende publiciteit en aandacht vragen voor de bijenteelt in het algemeen, respect afdwingen
voor deze imkerij is noodzakelijk en dit moeten we samen doen!

6. Opschoonactie 2006.
Elke winter en elk voorjaar zijn we druk in de weer met alles in gereedheid te brengen voor
het komende nieuwe seizoen.
Er moesten ERK-kastjes worden klaar gemaakt, raampjes voor de bijenwoningen moesten
worden bedraad, rompen kregen een grondige schoonmaakbeurt, met propolis behandeld en
aan de buitenzijde met beits geverfd.
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Ook de “bijenstal” kreeg een poetsbeurt en werd zo terug een “bijenhal” en het atelier werd
ook grondig aangepakt. Het gereedschap werd opnieuw nagekeken zuiver gemaakt en ordelijk
klaar gezet. De educatieve ruimte onderging de poetswoede.
De tuin werd grondig aangepakt. Het plantsoen moest gesnoeid en het kruid moest geruimd.
De houtwallen moesten herschikt worden en de “bijenweide” werd weer bewerkt en ingezaaid
... enz.
Omdat men er ons reeds verschillende malen op gewezen had dat er liefhebbers zijn die met
volle overtuiging aan zulke actie willen deelnemen, wilden we er dus samen met deze
geïnteresseerden er tegen aan. “Eendracht maakt macht”
Maar...de soep van zaterdag 25 maart hebben we alleen opgegeten, ‘t is te zeggen... we hebben
meer dan de helft moeten weggieten omdat ze slecht is geworden.
Er kwamen toch nog 3 zeer enthousiaste geïnteresseerde imkers meehelpen. Waarvoor onze
oprechte dank
Waarschijnlijk vergeten? Of niet meer aan gedacht?
Nogmaals bedankt aan diegenen die de inspanningen hebben geleverd om de handen uit de
mouwen te steken.
We laten niet na om het volgend jaar weer opnieuw te proberen.
Op zaterdag 24 maart gaan we er weer tegen aan! Schrijf het in uw agenda! En vooral laat het
ons ook weten, ‘t is maar dat we niet te veel soep maken.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde! Beter nog hoe meer handen hoe lichter het werk wordt.
Dank bij voorbaat.

7. Controle FAVV.
Wat er ons, als resterende goedwerkende imkers, nu overkomt, grens aan het ongelooflijke.
De overheid heeft het Federaal Agentschap voor deVeiligheid van de Voedselketen, in het
leven geroepen.
Dit agentschap moet nu onder andere ook, de controle waarnemen over het vervoer van en
naar de lidstaten binnen de Europese Unie.
Het sanitair document, zoals het voordien op Europees vlak werd gehanteerd, komt te
vervallen!
Een inspecteur-dierenarts is blijkbaar niet meer nodig.
Ik begrijp het echt niet meer. Het zal wel aan mij liggen...
Even eerst het verhaal...
Op 10 juni 2006 licht ik het FAVV in over de plannen die we hebben om kernvolkjes met
koninginnen te verzenden naar Sylt, Norderney en Spiekeroog. Het is de geplogenheid dat het
kantoor via een fax wordt ingelicht over de plannen met de modaliteit van de verzending.
Die mannen zitten blijkbaar te wachten op werk. Onmiddellijk komt er een reactie om een
afspraak te maken op dag en uur die ik voorstel. Ik moest niet op bezoek gaan naar een
aangeduid kantoor, nee ze komen zelf naar huis! Goed, das perfect dacht ik. En dat was het
ook.
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Alles liep gesmeerd... die man melde zich zoals afgesproken aan en begon zijn officiële
documenten en stempels boven te halen. Via vraag en antwoord werden deze officiële
documenten nauwkeurig ingevuld.
Maar nu komt het waarom ik hier niet goed wijs uit geraak en waarom ik me daarbij niet goed
voel...
Er werd niet gevraagd naar een sanitair document of iets dergelijk waaruit moet blijken dat de
bijenstal vrij was van besmetting van oa AVB, er werd niet gevraagd om de bewuste bijen te
zien laat staan te inspecteren er werden geen stalen genomen, neen.
Ik vroeg deze man dat dan ook of een bewijs van gezondheid niet moest geleverd worden, met
het daarop volgend antwoord dat dit niet noodzakelijk was. Maar hij ging graag in op het
verzoek om naar de bijen te gaan kijken.
Zijn verwondering was groot. Dat had de inspecteur blijkbaar nog niet gezien. En daarbij de
boeken en de stamkaardjes, de controles en de selectie plannen...het verhaal van de
paringsstand...Hij vertelde me dat op de unief slecht enkele uren aan bijenwetenschap werden
gespendeerd.
Een sanitair document was niet nodig want je kon toch zo zien dat ze gezond waren of niet en
daarbij was geweten waar de eventuele schutkringen zich situeerden.
Dat vond ik straf! Dat van die schutkringen dat was aanvaardbaar. Op oog zien dat de bijen
gezond zijn, dacht ik, dat moet ik ook leren.
De documenten werden getekend de bijen zijn nu reisvaardig en de rekening zou volgen...
Op 27 juni werd dit nog eens over gedaan maar deze keer zonder bijencontrole. Ik was zelf
niet thuis die tweede keer.
Nu begrijp ik wel dat er een degelijke controle moet zijn voor het vervoer van voedsel en
dieren maar dat dit alleen veilig is met een verduldig officieel document dat lijkt me nogal
sterk.
In principe zou dus een sanitair document niet nodig zijn voor het vervoerd van dieren, dat is
toch tenminste wat ik daaruit heb begrepen.
Maar zo hebben onze vrienden-collega’s van de paringsstanden in Duitsland het niet begrepen.
Men verwacht uiteindelijk een document waaruit blijkt dat de bijenstand waarvan de bijen
afkomstig zijn, recent gescreend is naar AVB.
En dat is toch normaal niet?
Nu, een aantal maanden later krijgen we de rekening gepresenteerd van het aanmaken van de
“reisdocumenten”.
Voor die zendingen wordt er een rekening opgestuurd van € 175,18. !
Dit is peperduur. Een degelijk selectieplan uitvoeren en noodgedwongen gebruik maken van
paringsstanden in Duitsland wordt op deze wijze onbetaalbaar.
Wanneer de overheid op deze manier de bijenteelt blijft bedenken met “pesttaxen” dan zal het
met de imkerij vlug opgelost zijn.
Vraag is nu waarom is zulk document nodig als de voorwaarden van een sanitair document
vervuld zijn? Dit is onbegrijpelijk en ook onhoudbaar naar de toekomst.
Hoe moet het nu verder?
Waarom moet dat zo veel kosten? Waarom moeten die mannen tot bij de betreffende vragende
partij administratie afwerken als er toch niet kan gecontroleerd worden?
Bestaat dit soort van handelswijze ook in Nederland?
Wie klaagt dit aan?
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8. Tot slot.
Wij, RKH vzw, zijn weer blij te hebben mogen bijdragen aan het verbeteren van de
bijenstanden en het sociaal aspect bij de werking van de verschillende imkersverenigingen in
de lage landen.
We hebben de beslissing genomen om de paringsstand niet meer op zondag open te stellen
voor het aanleveren en afhalen van ERK’s. Naar het volgend seizoen willen we eveneens twee
dagen in de week beschikbaar zijn maar dan op maandag en donderdag tussen 19.00u en
21.30u. Daarover zullen we u nog beter informeren in ons voorjaarsbericht.
Inmiddels is de storm van tegenwerking geluwd. Mede ook door de inzet van belangrijke
leidende figuren van het verenigingsleven. Hopelijk heeft men nu ingezien dat alleen door
samenwerken een goede toekomst is weggelegd. Want de toestand van de imkerij ziet er niet
rooskleurig uit.
Wat niet ingewijden niet weten is, dat er een enorme druk aanwezig is op de leefbaarheid van
de imkerij en dit door het sociaal-economisch gedrag van onze hedendaagse maatschappij.
Het roekeloos gebruik van pesticiden maar ook het reële gevaar van de nieuwe generatie van
pesticiden maken het er voor ons niet gemakkelijk op.
Het niet oordeelkundig omspringen met biotopen en groene punten ondergraaft eveneens de
leefbaarheid van de imkerij en tevens ook andere biodiversiteiten.
Tal van kwalen of zeg maar plagen, deden en doen imkers besluiten om er de brui aan te
geven.
Maar laat ons ook de hand in eigen boezem steken... Laat ons ook even beseffen dat het niet
oordeelkundig omgaan met technieken, met bijen en bijenrassen de leefomgeving verziekt.
We scheppen dikwijls zelf grote problemen en de vooroordelen die de imkerij een kwalijke
reputatie oplevert en mede oorzaak is van de teloorgang van het imkersbedrijf. Laat ons samen
de handen uit de mouwen steken en daar iets aan doen. Alleen al door de degelijkheid van
informatie te verzorgen en elkaars educatieve inzet niet te ondermijnen kan er goed gescoord
worden.
Ieder jaar weer opnieuw, wil RKHvzw zich inzetten met dit als doel voor ogen, het telen van
een volwaardig bijenstam waar de gebruiker zich goed bij voelt en van zijn of haar bijenstand
met volle teugen kan genieten. Het verschaffen van degelijke informatie en het helpen bij het
leveren van educatie.
Want... als jullie genieten, dan genieten wij ook, omdat we op deze wijze het resultaat van ons
werk ervaren.
Momenteel beschikken we over een zeer goede accommodatie en knowhow om nog betere
resultaten te behalen. Maar...dan moet ook iedereen bereid zijn, zich met volle inzet en sociaal
in groep, mee te werken. Zonder medewerking zijn zulke initiatieven gedoemd om te sterven.
Laat ons eraan werken om elk jaar weer nieuwe imkers de weg naar KREVERHILLE wijzen,
want zonder een degelijke aangroei is steeds gunstig blijven evolueren onmogelijk.
Dus rekenen we op jullie publiciteit en trouw gebruik, waarvoor we u hartelijk dank
verschuldigd zijn.
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Voorstel is om in een aantal regio’s vanaf het nieuwe voorjaar een massale campagne op te
starten met de publiciteit voor het bijenleven en een informerende cursus te starten over bijen
voor niet-imkers.
Een lessenreeks die niet onmiddellijk informeert over het “imkeren en imkerstechnieken”
maar alles zegt over het bijenleven (ook wilde bijen, wespen mieren en hun biotoop ed.) Het
gaat over het “warm maken “ voor de imkerij of zeg maar een goede inleiding tot het imkeren.
Hiervoor is er een degelijke organisatie nodig en vooral een goed uitgebouwde publicitaire
actie.
We willen dan uiteindelijk samen met jullie de uitdaging aangaan om gelijktijdig op
verschillende plaatsen in Vlaanderen en Nederland deze lessenreeksen op te starten.
Welke groepen of afdelingen durven het aan om hun grenzen te verleggen?
Het kan alleen maar positief zijn voor het aantal nieuwkomers en de gunstige publiciteit
inzake het bijen houden.
Wie wil zijn afdeling niet opnieuw zien groeien en nieuw leven inblazen?
Wie doet er mee?
Laat het ons op tijd weten...want er is werk aan de winkel.
Samen doen we wonderen!
Met dank.
Het RKH vzw. team.

De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 17 maart 2007
Zaal GOM 14.00u.
Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen
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