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Studie namiddag
Zaterdag 17 november 2012

Zaal:
GOM
Margrietstraat 14
9170 Meerdonk

Aanvang: 14.00u.

Nr.
1.

Onderwerp
Welkom en mededelingen

Tijd
14:00 - 14:05

2.

Terugblik op het voorbije seizoen en vooruitblik
- Resultaten paringen en teelt 2012;
- Resultaten PR;
- In ontwikkeling: website;
- Overige plannen.

14:05 – 15:00

3.

Leren van elkaar
Om de dienstverlening van RKH Kreverhille (nog) beter af te stemmen op de wensen van
onze leden, willen we –vooruitlopend op een uit te zetten enquête- graag met de aanwezigen
in gesprek over de ervaringen van het afgelopen seizoen. In kleine groepjes zullen we met
elkaar van gedachten wisselen, waarna plenair de uitkomsten samengevat worden. Voorzien
programma:
Toelichting;
Gesprek in kleine groepjes;
Pauze;
Plenaire terugkoppeling en verbeteringen richting het volgende seizoen.

15:00 – 16:00

4.

GGO's en de bijenteelt.
We lezen de laatste tijd veel over genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s). Om meer
informatie over dit onderwerp te verkrijgen en onze eigen mening hierover beargumenteerd
te kunnen vormen hebben we een spreker uitgenodigd.
Deze zal u meenemen in de wondere wereld van GGO’s, hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot
een interessante discussie.

16:00 – 17:00

5.

Rondvraag en sluiting

17:00
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15:00 – 15:05
15:05 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
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Inleiding...
Weer is een seizoen voorbij gevlogen.
We bekampten de varroamijt, we leerde de virussen kennen en ondervonden tal van
problemen in de teeltopstellingen.
De vraag naar degelijk genetisch materiaal groeit en we willen ons in de toekomst nog beter
organiseren om de vraag naar kwaliteitsvolle koninginnen te voldoen.
De weersomstandigheden hebben dit jaar de meeste paringsstanden geteisterd. De resultaten
op de wadden was zeer wisselvallig. Voor sommigen zeer goed voor anderen zeer slecht.
Uit de eerste resultaten van de paringen blijkt dat een niet onbelangrijke hoeveelheid
koninginnen niet aan de leg zijn gegaan en onmiddellijke of achteraf, darrenbroedig zijn
geworden en/of werden vervangen.
De winter heeft bij het einde nog streng uitgehaald en het voorjaar liet op zich wachten. Het
ging niet zo vlot...
Dit bracht voor heel wat koninginnentelers verrassingen me die niet positief waren. Sommigen
hebben de teelt moeten staken of zijn opnieuw moeten beginnen. Dat heeft voor gevolg gehad
dat er minder koninginnen werden geteeld en dat de paringen ook werden uitgesteld ook mede
onder invloed van de weersomstandigheden.
Daarboven op waren niet alle pleegvolken voldoende van kwaliteit om behoorlijke resultaten
neer te zetten.
Ik heb de indruk dat men nog steeds niet genoeg doordrongen van het feit dat de varroamijt
"op tijd" en met voldoende aandacht moet worden aangepakt en niet in het minst in de
teeltvolken...
Probeer in ieder geval het mijten aantal voor de winter sterk te reduceren maar ga natuurlijk in
het seizoen de mijt op tijd te lijf met een goede techniek en aanvaardbare middelen!
Op deze wijze alleen loop je minder risico om een te grote besmettingsdruk op de hals te halen
van mijten en van enkele virulente virussen die de kolonies kwalitatief sterk aantasten.
Verder willen we hoe dan ook u bij springen voor een degelijke begeleiding naar het nieuwe
seizoen. We merken dat het aantal imkers die gebruik maken van de paringstand jaarlijks
afneemt. We zouden dan ook graag vernemen wat de oorzaak zou kunnen zijn om terug een
betere bezetting van de paringsstand in het nieuwe seizoen 2013 te kunnen realiseren.
Met deze hopen we aan alle deelnemers ook dit jaar voldoening te hebben bezorgt. Wanneer er
vragen zijn, voorstellen of opmerkingen, dan zijn die altijd welkom op mijn mailadres of
telefonisch;
0489 779091
corneel.dewindt@skynet.be

Corneel Dewindt
Voorzitter
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2. Opstellingen en resultaten 2012...
De paringsstand was ter beschikking vanaf donderdag 31 mei en de laatste opstellingen
werden gerealiseerd op maandag 16 juli.
Men bracht dit seizoen in totaal 527 ERK's binnen tegenover 602 ERK’s het vorige seizoen
en tegenover 824 in 2010. RKH stelde er 272 op tegenover 145 vorig jaar en 156 in 2010. In
totaal werden er dus 799 ERK's opgesteld tegenover 747 ERK’s in 2011 en 980 in 2010. In
vergelijking met vorig jaar is dit een afname met 52 opstellingen!
Deze trend is al drie jaar op rij zichtbaar.
Het is belangrijk dat we het antwoord vinden op de vraag "waarom?". Is een paringsstand als
deze nog wel nuttig? Moet het anders worden aangepakt?
De bekomen paringsresultaten waren goed. Voor sommigen was het resultaat dan weer zeer
slecht terwijl anderen zeer goede resultaten behaalden. Ook daar moet de vraag worden
gesteld waarom, wat is de oorzaak, waarom die individuele verschillen?
Ligt het aan de weeromstandigheden…, ligt het aan de kwaliteit van de pleegvolken en dus
aan de kwaliteit van de koninginnen…, ligt het aan de kwaliteit van de bijen in het
kernvolkje... ligt het aan de voeding... ligt het aan de darren?
Dus voor de telers die minder goede resultaten behaalden, ook even uw aandacht voor deze
vragen. Het belangt ons allen aan om te begrijpen wat er speelt…Eén zaak staat vast. De
kwaliteit van de pleegvolken en de kwaliteit van de teeltvolken zijn er met de jaren niet op
vooruitgegaan. Dit zijn de beelden die we opvangen wanneer we in gesprek gaan met telers...
Wanneer we de virusinfecties willen voorblijven zullen we onze mentaliteit aangaande de
bestrijding van de varroamijt drastisch moeten wijzigen. Het is niet voldoende om in het najaar
te behandelen… Een degelijke bestrijding zorgt voor een sterke beperking van de mijt vóór de
winter aanvangt en richt zich naar een vroege bestrijding na de winter. We zullen de teelt en
pleegvolken sterk moeten beschermen. Wanneer hierover vragen zouden rijzen, neem dan
gerust contact op en we bespreken de zaak.

2.1 Resultaat van de leden 2012.
Een duidelijke piek van aanvoer bleef ook dit jaar uit. De resultaten van de eerste opstellingen
die gerealiseerd werden tijdens de eerste twee weken behaalde een slecht gemiddelde. De
resultaten van deze opstellingen waren bedroevend laag.
We kunnen stellen dat de uiteindelijke resultaten goed zijn. De weersomstandigheden, hebben
op bepaalde momenten, spreekwoordelijk, roet in het eten gegooid. De paringen lieten op
sommige momenten lang op zich wachten. De weersomstandigheden waren er hier wel
duidelijk oorzaak van. Toch deden we enkele merkwaardige vaststellingen. Niet alle
opstellingen, bleken even sterk onder invloed te zijn geweest van de slechte
weersomstandigheden. De weersomstandigheden hebben het effect op de kwaliteit van de
EWK's alleen maar versterkt. Het is dus duidelijk dat de kwaliteit van de volkjes en hun jonge
koningin één van de uitgangspunten is waar we in de toekomst hard zullen moeten aan
werken. Maar er is meer aan de gang... vroeger in de teelt...
Hierna een overzicht van de resultaten, per week weergegeven.
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Leden 2012

Bevrucht
Moerloos

1,1%

8,8%
2,2%

Leeg
Nadl

20,3%

Dbr

70,4%

Opstellingen

527

Bevrucht

371

Moerloos

107

Leeg

31

Nadl

12

Dbr

6

2.2 Opstellingen van RKH vzw.
Opstellingen

272

Bevrucht

232

Moerloos

29

Leeg

4

Ndl.

2

Darbr

5
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Opstellingen RKHvzw
0,7%
11,6%

1,8%

1,4%

85,2%

Bevrucht
Moerloos
Leeg
Nadl
Darbr

RKH vzw zette zeer goede resultaten neer.
neer Met dank voor de inzet van de verschillende
keurmeesters. De
e vraag naar koninginnen is dit jaar meer dan verdubbeld. Omwille van de slechte
resultaten op de wadden hebben we niet alle vragen naar reinteeltkoninginnen kunnen voldoen. Met
onze verontschuldigingen.

2.3 Totaal van de opstellingen 2012.
20
Opstellingen

799

Bevrucht

603

Moerloos

136

Leeg

35

Ndl.

14

Darbr

11

Het algemeen resultaat wordt goed gemaakt door de opstellingen, van RKH zelf.
Maar we blijven toch met de vervelende vraag zitten, waarom er zo weinig deelnemers zijn aan de
paringsstand.
Zijn het de teeltproblemen die hier een rol speelden?
Is het de late winter die zijn rol heeft gehad in dit teeltseizoen?
Is men niet meer geïnteresseerd?
Zijn de verwachtingen benedenmaats gebleven? Zijn de "vaste klanten" afgehaakt ?
...?
We proberen erachter te komen...
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Algemeen resultaat 2012
4,4%

1,7%

1,3%

17%

Bevrucht
Moerloos
Leeg
Nadl
Dbr

75,4%

Tijdens het vraaggesprek proberen we een aanzet te realiseren om meer te weten te komen. Alleszins
zal het niet aan de interesse liggen om betere bijenkolonies op de bijenstanden te krijgen. Misschien is
de drempel te hoog… Uit de lessen selectie en koninginnenteelt
koninginnenteelt is duidelijk naar voor gekomen dat er
veel belangstelling is voor de “beter bij” op de stand maar dat er voornamelijk
melijk twee belangrijke
remmingen zijn die waargenomen worden.
De eerste, is het gevoel van de te hoge eisen van de techniek en het speciale materiaal om over te
gaan tot de teelt. (Perfecte pleegvolken, teelttechnische materialen zoals dopjes en kooien, EWK’s)
De tweede remming is het bekomen van de degelijke teeltstof met gezonde en koppelbaar vermogen
met de paringsstand op Kreverhiille. Waar kan men die vinden en op welke wijze wordt het
aangeboden.
Niet alle verenigingen hebben de service om de leden degelijk
degelijk materiaal ter beschikking te stellen.
stellen
RKHvzw heeft er voor gekozen om niet zelf in te staan voor het verdelen van teeltstof.
We hebben onze handen vol met het basiswerk. Trouwens dit is plaatselijk werk en we kunnen niet
overal gelijktijdig, ter plaatse, actief zijn.
De beschikbare teeltstof moet ter plaatse, in de buurt van de geïnteresseerde imker, ter beschikking
kunnen staan. Daarbij, en dit is niet onbelangrijk, is er grote nood aan plaatselijke ondersteuning, en
dat wordt dikwijls wat onderschat.
onderschat
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2.4 Evolutie van de paringssituatie.
1993

Jaar

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Opstellingen

98

267

403

571

703

855

1079

961

872

851

1043

956

1030

964

1020

1066

1019

980

747

799

Bevrucht

48

218

294

391

491

596

778

685

675

640

783

698

766

672

703

768

765

696

556

603

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

68,9

72,0

75,1

70,5

75

75,4

%

2500

Opstellingen
Bevrucht
%

2000

1500

1000

500

0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Uiteindelijk hebben er 43 verschillende imkers hun koninginnen op Kreverhille laten bevruchten.

7

Kreverhille
Bevruchtingsstand

2012

4. PR.
We hebben het voornemen meer aandacht te geven aan het op de voorgrond komen met onze
kwaliteiten en mogelijkheden, onze acties en services, kortom met al wat we doen.
Sinds 1992 zijn we zeer actief in het landschap van het selectiewerk in Vlaanderen.
We hebben sindsdien al heel wat kunnen realiseren bij de ondersteuning van dit deel van de
bijenteelt bij de imkerverenigingen.
Ons werk is belangrijk maar wat we doen moet ook beter bekent worden…
Vermits een mens niet alles gelijktijdig kan realiseren en vermits een mens niet overal specialist in
kan zijn, hebben we hiervoor beroep kunnen doen op twee mensen die hiervoor de kwaliteiten
hebben om een en ander op dit vlak te realiseren. Maarten Meys en Cathy Maas zullen deze taak
op hun schouders nemen en ze hebben reeds heel goed gestart.
Het is de bedoeling dat er dus meer aandacht wordt geschonken aan de wijze waarop we ons in de
toekomst zullen tonen, op en via een aantal manifestaties.
-

Opendeurdagen
Studiemomenten
Congressen
Vakbladen
Elektronische boodschappen via web en mailing
Lay-out
enz.

5. Overzicht van de screening AVB.
Er werd dit jaar slechts één verzameldag ingelegd voor de aanlevering van broedstalen, maandag
30 april.
Er werden uiteindelijk slechte 45 broedstalen binnen geleverd wat minder dan de helft is van vorig
jaar. Vorig jaar werden er 25stalen ingeleverd. Deze stalen werden naar Ukkel gebracht. Van daar
vertrokken ze met een koeriersdienst naar het labo, aan de universiteit te Gent. Dr. De Graaf
zorgde voor de verwerking ervan.
Alle stalen werden negatief bevonden voor AVB
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. We vragen ons af of het niet interessant kan
zijn ook staalname te organiseren voor de detectie van virussen... Dit kan veel duidelijk brengen
voor wat de situatie betreft van de pleeg- en teeltvolken en dit is niet onbelangrijk.
Het zou een zeer goede zaak zijn indien er op een handige wijze ook aan virusscreening zou
kunnen gedaan worden. Echter de prijzen worden berekend per virus en niet per staal en zijn
financiëel dus niet haalbaar.

6. Opschoonacties.
Elke winter en elk voorjaar zijn we druk in de weer met alles in gereedheid te brengen voor het
komende nieuwe seizoen. Inmiddels is er al flink wat werk verricht aan de tuin, het poetsen van de
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EWK’s en het lokaal. Er staat nog heel wat meer werk te wachten in en aan de bijenstal. We zijn
begonnen met de stabiliseringwerken van de keuken want die was aan het wegzakken, waardoor er
problemen zijn ontstaan met de binnendeuren en met de dakbekleding.
De volgende actiedag is gepland zaterdag 24 november. Andere dagen zullen nog worden
medegedeeld via de website.
Wie aanwezig wil zijn, is van harte welkom en alvast bedankt voor de medewerking, maar...laat
op tijd iets van je horen, dan kunnen we ook zorgen voor een goede organisatie.
Onze oprechte dank aan de bereidwilligen!

7.Educatie 2012 - 2013.
Na het beëindigen van de cursussen "Inleiding tot de bijenteelt" te Sint-Laureins, te Mechelen en
te Meerdonk, “Bijenteelt voor beginners of vernieuwende bijenteelttechnieken” te Sint-Laureins
zijn we opnieuw aan de slag gegaan met vervolgcursussen te Nieuwkerken-Waas, Sint-Laureins
en te Mechelen.
De cursus “Selectie en koninginnenteelt” werd met succes beëindigd in de maand juni.
Er is opnieuw belangstelling voor een cursus koninginnenteelt, maar de realisatie zal afhangen van
de belangstelling die zal moeten blijken. Belangstellenden kunnen in ieder geval al inschrijven
of zich aanmelden.

8.GGO’s en hun mysteries, een inleiding…
IS ER PLAATS VOOR GGO’S BINNEN DUURZAME LANDBOUW EN IMKERIJ?
IR. LOUIS DE BRUYN
IR ESMERALDA BORGO

Wie heeft nog niet ervaren, deelgenoot te zijn aan de grootsheid van de natuur. Als imker, boer
of tuinder sta je er dagelijks mee in contact. En toch, soms overvalt je dat gevoel. Het is de
heelheid, de onderlinge verbondenheid van alles met alles die de schoonheid uitmaakt van
oceanen, wouden, woestijnen. Heelheid en evenwicht fascineren ons. Je voelt het evenwicht dat
ons menszijn draagt.
De evolutie is verrassend, van de meest primitieve levensvormen naar de meest complexe
organismen en ecosystemen. Zit het in de genen? Of zijn chromosomen en genen het gevolg van
de drang naar behoud en ontwikkeling in de natuur om efficiënt om te springen met energie? In
ieder geval erfelijkheid draagt de instandhouding van de biodiversiteit.
De geestelijk ‘bevrijde’ mens heeft drastisch ingegrepen in de heelheid van zijn habitat. Mensen
zijn vrije wezens en dus niet onderworpen, ook niet aan ecosystemen. Integendeel, niets staat hem
in de weg ecosystemen te onderwerpen. Wetenschap in landbouw, visserij en industrie hebben de
productie mogelijkheden doen toenemen en toch zijn we cultureel, economisch, ecologisch en
sociaal in een crisis beland. Opwarming van het klimaat, verlies aan biodiversiteit, achteruitgang
van bodemvruchtbaarheid en nog steeds de toename van honger, het zijn erkende problemen.
Hoe biodiversiteit en natuurlijke evenwicht ontstond, bestaat en evolueert kan ons leren hoe we
ze kunnen instandhouden. Maar een ding is zeker, vandaag gaan we nog steeds achteruit. Is het
beter achterlaten van de planeet, onze thuis, dan niet de basishouding die ieder mens zou moeten
aannemen?
Duurzame landbouw (en visserij) is de bron voor de overleving van de mens. Want, moet niet
ieder mens zich voeden en kleden en zijn voeding en kleding niet overwegend
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landbouwproducten? Duurzaam boeren en vissen steunt op instandhouding van gezonde
ecosystemen en biodiversiteit. Duurzame landbouw levert gezonde ecosystemen met een
maximum aan ecologische diensten: ze zorgen voor voldoende voedsel, zuiver water, bodem en
lucht, ze leggen minstens zoveel CO2 vast dan ze vrijstellen en leveren een bijdrage aan de
instandhouding van de eco- 1en biodiversiteit2 en aan de agrobiodiversiteit3.
Duurzame landbouw is agro-ecologisch dit wil zeggen dat hij naadloos aansluit bij de
natuurlijke systemen, de ecosystemen. Duurzame landbouw werkt met en niet tegen de natuur en
maakt daarvoor gebruik van natuurlijke ecologische evenwichten. Zo kan landbouw zonder
pesticiden of kunstmest toch productief genoeg zijn om de wereldbevolking te voeden. Als de teelt
van de gewassen ingebed is in een omgeving met een sterke biodiversiteit zullen ziekten en plagen
door hun natuurlijke vijanden in toom worden gehouden. Als voldoende vruchtwisseling wordt
toegepast zullen bodemziekten en plagen niet kunnen uitgroeien tot epidemieën.
En tenslotte als kroon op het werk van elke boer en tuinder: als gewerkt wordt met een sterk
ontwikkelde agrobiodiversiteit, dit zijn uiteenlopende rassen die in contact met de omgeving zijn
ontwikkeld om ermee in harmonie te zijn, dan hebben boeren en tuinders gewassen die hun plaats
vinden in het plaatselijke bedrijfsecosysteem. Telen van zaad tot zaad maakt de verbinding tussen
het gewas en de bedrijfsomgeving en van het bedrijf in zijn natuurlijke omgeving mogelijk.
Rassen evolueren dan zoals de biodiversiteit in de natuur. Een ras is niet de som van
chromosomen maar de som van alle individuen die tot het ras behoren. Rassen evolueren dus best
als populaties van verschillende individuen. Hierdoor blijven rassen ook dynamisch en kunnen
zich steeds verder aanpassen aan wisselende teeltomstandigheden.
Als dit als kader in overweging genomen wordt, zal duidelijk zijn dat genetische manipulatie, dit
is veredeling gebaseerd op het kunstmatig inbrengen van één of meerdere genen binnen het
genoom van onze rassen in duurzame landbouw niet thuishoort. Agro-ecologie is het kader voor
een duurzame landbouw en staat garant voor een imkerij die zijn rol voor de instandhouding van
duurzame landbouw en de natuur kan blijven spelen
Een aantal belangrijke vragen komen toch boven drijven wanneer men het over GGO’s heeft;
-

Wat zijn GGO's
o Overeenkomsten en verschillen tussen klassieke veredeling en genetische
manipulatie: ingrepen op de verschillende niveau van het leven en hun impact op de
veredelde gewassen en hun omgeving.

-

De onzekere toekomst van het biotoop en de gevolgen van de vrijgeleide van de GGOzwervers in de natuur.
o Dit is een mooie formulering die goed de context uitdrukt: over de soortgrenzen
(transgenese) of binnen de soortgrenzen (cisgenese) en hoe zien we de
overeenkomsten en verschillen tussen de beiden?
o Genen komen uit de biotoop in het genoom en worden opnieuw in de biotoop
geplaatst: wat zijn de gevolgen hiervan?

-

Wat met onze voeding?
o Kunnen GGO’s een invloed hebben op de kwaliteit van onze voeding/bijenvoeding?

-

Wat met de genetische (natuurlijke) variabiliteit?
o Biodiversiteit en Agro-biodiversiteit: (mogelijke) invloeden
o Invloed van de techniek op zich
o Invloed van de patenten of octrooien.
o Wat zijn de drijvende krachten die de introductie van GGO’s aanzwengelen

1

Ecodiversiteit is de verscheidenheid aan ecosystemen
biodiversiteit is de totaliteit van alle levensvormen
3
agrobiodiversiteit is de verscheidenheid aan gewassen en rassen die in de landbouw worden
gebruikt.
2
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-

-

Wat met het stuifmeel in onze bijenkasten?
o Wat te denken van insectenresistentie met Bacillus thuringiënsis in het stuifmeel
o Gaan we richting steriele GGO’s (terminator technologie)
Wat doet stuifmeel van GGO's met de bijen?
Wat zijn de standpunten van de overheden?
o Verwijs naar IR.Esmeralda Borgo

-

Waarom is de bijenteelt niet geraadpleegd?
o Ja? Das natuurlijk een goeie vraag. Er is vanuit verschillende hoeken verzet geweest
om de Imkers/bijen in de coëxistentieregeling te betrekken. We voelen wel aan dat het
schoentje daar stevig wringt.

-

GGO's-vrije zones kunnen misschien maar voor de bijenteelt zijn die niet haalbaar!
o In de coëxistentie regelgeving zijn afstanden opgenomen die door bijen met gemak
overschreden worden 2, 5, … km

-

Is er sprake van toepassingen ervan op bijen?
Beschikt men al over resultaten inzake nefaste gevolgen?
o Ook dat is een goede vraag: zijn hierover al langdurende evaluaties geweest. Dit moet
niet alleen op de cultuurbijen maar ook op de wilde bijenbestanden worden bekeken
vanuit het oogpunt: alle soorten bijen zijn bestuivers van wilde én cultuurgewassen en
maken onlosmakelijk deel uit van een biodivers en duurzaam natuurlijk en landbouw
ecosysteem. Systeemdenken moet voorgaan op het deeltjesdenken.

-

Hoe moet het nu verder?
o Laat ons hierover maar eens goed samen overleggen en niet overhaast te werk gaan.
Return on investment betekent voor boeren tuinders en imkers wel iets anders dan
voor biotechnologen en biotechbedrijven.

…En waarschijnlijk nog veel meer...

Er zal getracht worden om in elke provincie een voorlichtingsvergadering over deze, niet
onbelangrijke, problematiek te organiseren.
Op donderdag 6 december 2012 om 20:00u in het gemeentehuis te Schilde.
Op zaterdag 16 februari 2013 om 14:00u Universiteitsbibliotheek Ladeuzeplein 21 Leuven
Op zaterdag 2 maart 2013 om 14:00u Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Agoralaan
gebouw D Diepenbeek

In naam ven de vereniging,

Corneel Dewindt
Voorzitter.

De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 16 maart 2013
Zaal GOM 14.00u.
Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen

Met dank.
Het RKH vzw. team.
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