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Inleiding...
Weer is een seizoen voorbij gevlogen. Van de ene verrassing naar de andere...
Koning winter heeft lang geheerst en heeft daardoor zijn invloed gehad om de timing van de
koninginnenteeltprogramma's. Er kon niet overal even vroeg worden van start gegaan als in
het verleden. Dit had natuurlijk zijn gevolgen voor de aanlevering van de eerste EWK's op
Kreverhille.
Een groot aantal kwekers moesten daarbij ook opboksen tegen de vitaliteit en dus de
teeltvaardigheid van hun pleegvolken. Daarbij zal de varroamijt en bijkomend allerhande
virusinfecties voor een groot deel de hand in hebben gehad. Een kwalitatief en vitaal pleegvolk
staat immers garand voor het welslagen ven de teelten en voor de kwaliteit van de
geproduceerde koninginnen.
Herhaaldelijk gingen her en der teelten de "mist" in. Dit bracht voor heel wat
koninginnentelers verrassingen met zich die verre van positief waren. Sommigen hebben de
teelten moeten staken of zijn opnieuw moeten beginnen. Dat heeft voor gevolg gehad dat er
weer minder koninginnen werden geteeld.
Ook bij RKHvzw liep het niet altijd van een leien dakje.
Niettegenstaande de verwikkelingen bij het uitwinteren en de teeltproblemen konden de
bestelde koninginnen afgeleverd worden. We kunnen zeggen dat de paringsresultaten goed tot
zeer goed waren.
De weersomstandigheden hebben dit jaar de paringsstanden voor de Duitse kust geteisterd.
De resultaten op de wadden was zeer wisselvallig tot zelfs dramatisch voor sommige
deelnemers.
Algemeen mogen we niet klagen van onze resultaten die gemiddeld boven 80% lagen.
Verder willen we hoe dan ook u bij springen voor een degelijke begeleiding naar het nieuwe
seizoen. We merken weer dat het aantal imkers die gebruik maken van de paringstand ook dit
jaar is afgenomen.
Laat ons hopen dat het volgend jaar beter zal gaan, maar vergeet vooral niet tijdig aan de
mijtbestrijding te doen. Moet je er nu nog aan beginnen kom je veel te laat.
Volgend jaar vieren we 25 RKH vzw. Het wordt een viering waaraan we iedereen willen laten
van profiteren. We organiseren enkel festiviteiten en geven goed verzorgde koninginnen weg!
Hoe dit allemaal in mekaar zit hoor je op tijd via een nieuwsbrief en op de vernieuwde website
die vanaf januari op het web verschijnt.
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; 0475 86 26 48
corneel.dewindt@skynet.be

Corneel Dewindt
Voorzitter
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2. Opstellingen en resultaten 2013...
De paringsstand was ter beschikking vanaf donderdag 30 mei en de laatste opstellingen
werden gerealiseerd op donderdag 18 juli. Desondanks dat er vraag was om de paringsstand
langer open te houden werd er geen gebruik van gemaakt!
Naar volgend seizoen gaan we dus maar best naar de oude regeling tot half juli.
Dit jaar werden er daar de leden 471 ERK's binnen tegenover 527 ERK’s het vorige seizoen
RKH stelde er 165 op tegenover 272 vorig jaar en 145 in 2011. In totaal werden er dus 636
ERK's opgesteld tegenover 799 ERK’s in 2012 en 747 in 2011. In vergelijking met vorig jaar
is dit een afname met 163 opstellingen!
Het is belangrijk dat we aan het werk gaan om deze dalende trend een halt toe te roepen en te
voorkomen dat we met dit project moeten stop zetten.
De bekomen paringsresultaten waren desondanks zeer 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? Uit
rondvragingen moeten we concluderen dat enerzijds de late winter er iets mee te maken heeft,
anderzijds liggen de minder goede pleegvolken en de teelstof aan de basis van dit verschijnsel.
Ook mogen we aannemen dat er massaal naar de eilanden is gereisd volledig op kosten van de
organisatoren van de KVIB wat ons volledig buiten spel zet...
De staalname die dit jaar, in verhouding tot de winterduur, zeer vroeg was maakte dat een
aantal imkers genoodzaakt waren om de paringen thuis te laten gebeuren.
Dus voor de telers die minder goede resultaten behaalden, ook even uw aandacht voor het
belang van de goede uitwintering dat zeer veel te maken heeft met een degelijk bestrijding van
de varroamijt en die vooral op tijd moet starten!
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. En...opletten met de aankoop van "vreemde"
bijenvolkjes uit verre regio's... Niet zelden levert dit een fikse herbesmetting met grote kans tot
het verrijken van de viruscollectie.

2.1 Resultaat van de leden 2013.
Een duidelijke piek van aanvoer bleef ook dit jaar uit. Er waren enkele dagen dat er geen
aanvoer was! De resultaten van de eerste opstellingen lagen boven de 80%. Dat is een
verbluffend resultaat. Maar dit mocht spijtig niet blijven duren.
De weersomstandigheden hebben dit jaar niet voor echte problemen gezorgd. En we mogen
toch wel zeggen dat de paringszuiverheid er op vooruit is gegaan.
De buurt is nu zuiver door grote sterfte en vanaf nu kunnen we weer starten met de
omgevingsimkers te voorzien van bijen en goede koninginnen.
Laat ons hopen dat dit verder de goede richting mag opgaan.
Hierna een overzicht van de resultaten, per week weergegeven.
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Opstellingen

471

Bevrucht

347

Moerloos

73

Leeg

38

Nadl

12

Dbr

1

Resultaten leden 2013
Bevrucht 347

Moerloos 73

Leeg 38

Nadl 12

0%
8%

3%

15%

74%

2.2 Opstellingen van RKH vzw.
Opstellingen

165

Bevrucht

147

Moerloos

10

Leeg

4

Ndl.

2

Darbr

2

4

Darbr 1
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Resultaten RKH 2013
Bevrucht 147

Moerloos 10
3%

1%

Leeg 4

Nadl 2

Darbr 2

1%

6%

89%

RKH vzw zette zeer goede resultaten neer.
neer Met dank voor de inzet van de verschillende
keurmeesters,, ook al was het resultaat niet altijd zoals gehoopt.
gehoopt De
e vraag naar koninginnen van
Kreverhille is weliswaar enigszins afgenomen maar dat hoeft geen dalende lijn te zijn.
zijn Er werden
daarnaast 150 reinteelt moeren geplaatst, tegenover 129
12 vorig jaar. Dit betekent dat dit ongeveer even
veel is als het aantal reinteel tmoeren. Dat is een behoorlijk aantal.

2.3 Totaal van de opstellingen 2013.
20
Opstellingen

636

Bevrucht

494

Moerloos

83

Leeg

42

Ndl.

14

Darbr

3

Het algemeen resultaat ligt zeer hoog. Dit cijfer behaalden we lang niet meer. Alleen de resultaten van
1994 en 2001 waren beter. Aan allen die meewerkten aan deze resultaten van harte dank en doe zo
voort.
Naar ons jubileumjaar, 25 jarig bestaan van RKH vzw,
vzw proberen we de bekendmaking van het bestaan
van RKH vzw en haar paringsstand Kreverhille beter in de verf te zetten. We stevenen
steven immers af op
een nieuwe
uwe uitdaging om onze selectiegegevens in cijfermateriaal weer te geven en te publiceren. We
voorzien, als de
e resultaten met de testkoppelingen even goed blijf
jf evolueren, dat we in 2015 de
paringsstand met teeltstof van Norderney zullen voorzien. Wie wil er dan nog zo ver reizen om
gelijkaardige resultaten te behalen?
Later hierover meer gegevens.
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Algemen resultaat 2013
Bevrucht 494

Moerloos 83

Leeg 42

Nadl 14

Darbr 3

0%
7%

2%

13%

78%

oninginnenteelt is duidelijk naar voor gekomen dat er veel belangstelling is
Uit de lessen selectie en koninginnenteelt
voor de “beter bij” op de stand, maar dat er voornamelijk
voornamelijk twee belangrijke remmingen zijn die
waargenomen worden.
De eerste remming 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
teeltstof met gezonde en koppelbaar vermogen
met de paringsstand op Kreverhiille. Waar kan men die vinden en op welke wijze wordt het
aangeboden. Hierover moet toch even worden nagedacht of het niet zinnig is om in elke afdeling de
mogelijkheden re realiseren om degelijke teeltstof aan te bieden. Door
Door goed samen te werken met
andere afdelingen moet dit realistisch zijn.
Een derde probleem is het aanbieden van de juiste larfjes. Larfjes van de juiste ouderdomsfase en de
juiste verzorging tot aan de start van de teelt. Gezien de "ouderdom" van de omgelarfde larfjes een
cruciaal moment is bij de start van de teelt is dit een belangrijke verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van de
d
"omlarver". Het snel ter plaatse zijn en in de beste omstandigheden vervoerd blijkt eveneens een
onderschat probleem te zijn.
Anderzijds willen we ervoor waarschuwen dat de teelt in moerechte volken goed moet aangepakt
worden. Telen
elen in veel te grote ruimten en niet attractieve honingzolders leidt meestal tot mislukkingen.
m
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.
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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

2013

Opstellingen

98

267

403

571

703

855

1079

961

872

851

1043

956

1030

964

1020

1066

1019

980

747

799

636

Bevrucht

48

218

294

391

491

596

778

685
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640

783

698
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672
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768

765

696
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603
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49,0

81,6
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72,0

71,3
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75
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Uiteindelijk hebben er 43 verschillende imkers hun koninginnen op Kreverhille laten bevruchten.
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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. Niet zelden
weet ment ons niet te vinden...of we worden niet au serieus genomen.
We hebben sinds de start van onze activiteiten, al heel wat kunnen realiseren bij de ondersteuning
van dit deel van de bijenteelt bij de imkerverenigingen in binnen en buitenland.
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 kapabele imkers kunnen aantrekken die over degelijke kwaliteiten
beschikken om een en ander op dit vlak te realiseren.
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
Website en 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. Waarschijnlijk voor sommige collega's vrij vroeg gezien de situatie van het voorjaar...
Er werden uiteindelijk slechte 40 broedstalen binnen geleverd door 39 imkers, wat iets minder is
dan vorig jaar. Vorig jaar werden er 43 stalen 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 regels, 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
binnen dit project financieel 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. Het
betrekken van de imkerij in het landschap is een goede zaak. Op deze wijze proberen we aan
iedereen de werkelijke "draad" achter dit project duidelijker te tonen, want er zijn wel wat
misverstanden die de ronde doen.
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 acties zijn nog niet gepland maar kijk eens op de website daar zullen alle nieuwtjes
terug te vinden zijn. Via de vernieuwde website kan er in de toekomst door de leden verzoeken en
mededelingen gedaan worden of zelfs ondersteuning bekomen worden.
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 2013 - 2014.
Na het beëindigen van de cursussen "Inleiding tot de bijenteelt" te Sint-Laureins, te Mechelen
en te Meerdonk.
“Vernieuwende bijenteelttechnieken” zullen aangevat worden eind 2014 te Mechelen en te
Nieuwkerken-Waas.
De cursussen "Bijscholing voor imkers" loopt te Mechelen en te Sint-Laureins.
De cursus “Selectie en koninginnenteelt” werd met succes beëindigd in de maand juni.
We denken eraan om sessie "groenzorg voor imkers" te starten in het voorjaar van 2014. Meer
daarover op de website.
Er is opnieuw belangstelling voor een cursus "Selectie en koninginnenteelt", maar de realisatie
zal afhangen van de belangstelling die zal moeten blijken. Belangstellenden kunnen in ieder
geval al inschrijven of zich aanmelden.
Indien de belangstelling voldoende groot is kunnen we een lessenreeks "selectie en
koninginnenteelt" opnieuw laten van start gaan.
Dit hangt uiteraard af van de vraag. het ligt ook binnen onze mogelijkheden om ter plaatse te
komen...in die regio waar de geïnteresseerden zich bevinden.
In naam ven de vereniging,

Corneel Dewindt
Voorzitter.

De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 15 maart 2014
Zaal GOM 14.00u.
Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen

Met dank.
Het RKH vzw. team.
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