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Inleiding...
Weer is een seizoen voorbij gevlogen. En RKH vzw is reeds ruim 25 j actief.
Ook dit jaar liepen we van de ene verrassing naar de andere...
Een klinkend voorjaar, waarvoor we elk jaar op rij willen tekenen diende zich aan. Een schril
contrast met voorjaar 2013. Ieder imker die met koninginnenteelt bezig was zat te trappelen
van ongeduld. De teeltprogramma's liepen vlot en voor de eerste opstellingen was het
aanschuiven...
We mochten dan ook meer dan 350 opstellingen, meer inschrijven. Ook veel nieuwkomers
mochten we verwelkomen en dat deed natuurlijk een brede lach op ons gelaat verschijnen.
Maar nieuwkomers hebben het dikwijls lastig om op de juiste wijze degelijke kernvolkjes in
ERK's te plaatsen. Dit had dan ook zijn gevolgen in de resultaten.
De "doorwinterden" in het vak hadden ook dit jaar weer resultaten om van te smullen.
Hoe dan ook was het een verademing na enkele jaren van terugval.
Hopelijk houden we deze tendens vast naar de toekomst toe.
Merkwaardig genoeg viel het ons op dat er meer "darrenbroedige" kastjes te registreren waren
dan andere jaren.
Verder willen we hoe dan ook ten dienste zijn voor een degelijke begeleiding naar het nieuwe
seizoen. Er is nog veel werk aan de winkel in verband met onderricht. Degelijke
studiemomenten voor de teelt van koninginnen en het degelijk samenstellen van kernvolkjes,
met als basis gezonde pleegvolken, is nog steeds een leemte die moet aangevuld worden.
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 onze vernieuwde
website waar je met uw vragen en opmerkingen terecht kan.
www.rkhvzw.be

Corneel Dewindt
Voorzitter
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2. Opstellingen en resultaten 2014...
De paringsstand was ter beschikking vanaf maandag 2 juni en de laatste opstellingen werden
gerealiseerd op donderdag 17 juli.
De eerste weken werd het zeer druk op de paringstand.
Dit jaar zijn er door onze leden 816 ERK's binnen gebracht, tegenover 471 ERK’s het vorige
seizoen.
RKH stelde er zelf, vanuit haar teeltwerkgroep, 231 op, tegenover 165 vorig jaar. In totaal
werden er dus 1047 ERK's opgesteld tegenover 636 ERK’s in 2013. In vergelijking met vorig
jaar is dit dus terug een forse toename en ...of we er blij mee zijn...
En nu maar hopen dat zij die de bevruchte koninginnen hebben gehuisvest er veel succes en
voldoening aan zullen beleven.
We mogen tevreden zijn met de bekomen resultaten. De minder goede resultaten die een
aantal van de deelnemers hebben geoogst, moet in de juiste context worden geplaatst. Bij
nazicht van de registratie blijkt dit fenomeen een persoonlijke tint te hebben. We leiden dit af
door de vergelijking met gelijktijdige opstellingen van andere deelnemers. Dit vraagt
natuurlijk overleg en een zoektocht naar mogelijke oorzaken en verbeteringen.
Dus voor de telers die minder goede resultaten behaalden, ook even uw aandacht voor het
belang van de goede uitwintering die waarschijnlijk ook zeer veel te maken heeft met een
degelijke bestrijding van de varroamijt en tevens alle narigheden die daaraan verbonden zijn.
Een strijd die vooral op tijd moet opgestart worden!
De kwaliteit van de pleegvolken is hoe dan ook een belangrijk fundament voor een
succesvolle teelt en kwaliteitsvolle koninginnen met een productieve toekomst.
En...opletten met de aankoop van "vreemde" bijenvolkjes uit verre regio's...
Niet zelden levert dit een fikse herbesmetting met genetisch andere mijten, met grote kans tot
het verrijken van de viruscollectie.

2.1 Resultaat van de leden 2014.
Het was dus drummen de eerste weken... en, 18 dagen later, natuurlijk, weer bij het afhalen
van de kastjes. De resultaten waren van week tot week variabel en de eerste weken telden we
wel wat leeg gevlogen kastjes... Maar uiteindelijk mogen we van het totaal resultaat tevreden
zijn.
De ontstresstafel blijkt haar vruchten af te werpen...en pracht van een uitvinding, die RKHvzw
op haar palmares mag schrijven..
De weersomstandigheden hebben dit jaar niet voor echte problemen gezorgd.
Vooral "beginners" hebben het niet altijd door hoe het echt moet.
Het vullen van ERK's vraagt dan ook voldoende aandacht om de jonge koninginnen een
goede uitgangspositie te huisvesten.
Enkele foto's laten zien dat er veel kan mis gaan bij deze activiteit.
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We ergeren we ons aan de vreemde opstellingen... Nog steeds zijn er bijenhouders die geen
respect kunnen opbrengen voor het paringsinitiatief van Kreverhille. Hoe we dit kunnen
herstellen is niet duidelijk. Wanneer er geen beterschap komt, komt de meerwaarde van deze
paringsstand in vraag.
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Zeker weten we dat hieraan moet gewerkt worden en dit moet kunnen met de plaatselijke
verenigingen, de overheden en de sensibilisatie van de omgeving.
Laat ons hopen dat dit naar de toekomst een oplossing mag krijgen.
Hierna een overzicht van de resultaten.

Opstellingen

%

816

Bevrucht

74

602

Moerloos

18

151
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6

46

Nadl

1

11

Dbr

1

6

Resultaat leden 816 2014
11; 1%

6; 1%

46; 6%

151; 18%
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2.2 Opstellingen van RKH vzw 2014.
Opstellingen

%

231

Bevrucht

87

201

Moerloos

4

10

Leeg

4

8

Nadl

2

5

Dbr

3

7

Resultaat RKHvzw 231 2014
5; 2%
8; 4%

7; 3%

10; 4%

Bevrucht
Moerloos
Leeg
Nadl
Darbr

201; 87%

RKH vzw zette zeer goede resultaten neer. Met dank voor de inzet van de verschillende
keurmeesters, ook al was het resultaat van de teeltopstellingen niet altijd zoals gehoopt. De
vraag naar koninginnen van "Kreverhille" neemt toe. Er werden dit jaar 185 bevruchte
koninginnen geleverd. Er werden daarnaast 133 eiland gepaarde moeren geplaatst.
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2.3 Totaal van de opstellingen 2014.
Het algemeen resultaat ligt zeer hoog. Dit cijfer behaalden we ook vorig seizoen. Alleen de
resultaten van 1994 en 2001 waren beter. Aan allen die meewerkten aan deze resultaten van
harte dank en laat ons er volgend seizoen ook weer het beste van maken.
Dit zijn dan de cijfers van ons jubileumjaar, 25 jarig bestaan van RKH vzw
Opstellingen

%

1047

Bevrucht

77

803

Moerloos

15

161

Leeg

5

54

Nadl

2

16

Dbr

1

13

Algemeen resultaat 1047 2014
16; 2%

13; 1%

54; 5%
161; 15%
Bevrucht
Moerloos
Leeg
Nadl
Darbr

803; 77%

Uit de lessen selectie en koninginnenteelt is duidelijk naar voor gekomen dat er veel
belangstelling is voor de “beter bij” op de standen, maar dat er voornamelijk twee belangrijke
remmingen zijn die waargenomen worden.
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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 met gezonde en koppelbaar
vermogen met de paringsstand op Kreverhille of andere paringsstanden. Waar kan men het
geschikte materiaal 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 goed samen te werken met andere afdelingen moet
dit te realiseren zijn. Ooit zijn iemand, samen werken is iets geheel anders dan
samenwerken.
Daarnaast manifesteert zich ook het probleem van 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 van de "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 in veel te grote ruimten en niet attractieve honingzolders leidt
meestal tot mislukkingen.
De beschikbare teeltstof moet ter plaatse, in de buurt van de geïnteresseerde imker, ter
beschikking kunnen staan. Daarbij en dit is niet onbelangrijk te beseffen dat er een grote nood
is aan plaatselijke ondersteuning, en dit wordt dikwijls ruim onderschat.
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2.4 Evolutie van de paringssituatie.
1996
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Uiteindelijk hebben er tijdens dit seizoen 62 verschillende imkers hun koninginnen op Kreverhille laten paren.
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Zoals reeds werd vernoemd is het "vullen" van EWK's bij nieuwkomers soms een probleem.
Hier enkele beelden die we u niet willen onthouden als voorbeeld hoe het niet mag.

3. Overzicht van de screening AVB.
Er werd dit jaar slechts één verzameldag ingelegd voor de aanlevering van broedstalen, maandag
28 april. Er werden 56 stalen binnen gebracht door 55 personen.
Tot onze grote verrassing werd er een staal bij onderzoek positief bevonden en werd
noodgedwongen het mechanisme in gang gezet tot verder onderzoek.
Dit leidde tot verrassende resultaten...
Zulke vaststellingen van AVB-uitbraak zijn er lang niet meer gezien...
Het leek er wel op een invasie.
Het was zelfs zo erg dat we met de vinger werden gewezen alsof wij aan de oorzaak lagen van
deze AVB uitbraak, terwijl we jaarlijks verplichte screening opleggen, als sleutel om naar de
paringsstand te mogen reizen.
Hoe deze standen besmet zijn geraakt is en blijft nog voor grote vraagtekens zorgen.
Het antwoord ligt waarschijnlijk in tal van situaties die we niet altijd in de hand hebben of in de
hand kunnen houden.
We kunnen alleen waarschuwen voor blindelings aankopen van volken van ongekende oorsprong,
het voeden van bijen met honing van ongekende oorsprong en voor tweedehands materiaal.
Anderzijds zal er moeten gewerkt worden aan een mentaliteitsverandering inzake hygiëne.
De verzamelde stalen werden naar Ukkel gebracht. Van daar vertrokken ze met een koeriersdienst
naar het labo, aan de universiteit te Gent. Dr. De Graaf met zijn team zorgde voor de verwerking
ervan.
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 lijkt ons 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 voor dit soort van onderzoek zijn momenteel hoog. De
prijzen worden berekend per virus en niet per staal en zijn binnen dit project financieel dus niet
haalbaar.

4. Opschoonacties.
We nemen de gewoonte aan om elke tweede zaterdag van de maand actief te zijn op de
paringsstand.
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!
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5.Educatie 2014 - 2015.
In oktober zijn we weer opgestart. De cursus "Inleiding tot de bijenteelt" loopt te Bonheiden,
Sint-Laureins en te Meerdonk.
“Oordeelkundige bijenteelttechnieken” loopt te Mechelen en te Nieuwkerken-Waas.
De cursus “Selectie en koninginnenteelt” werd met succes beëindigd in de maand juni. Wanneer
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 opnieuw van start gaan.

In naam ven de vereniging,

Corneel Dewindt
Voorzitter.

De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 21 maart 2015
Zaal GOM 14.00u.
Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen

Met dank.
Het RKH vzw. team.
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