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Inleiding...
Een werkseizoen is voorbij gevlogen…
Een seizoen vol verrassingen, voor de ene zeer gunstige ervaringen voor de andere was het dan weer veel
minder uitbundig.
Een klinkend voorjaar, waarvoor we elk jaar op rij willen tekenen diende zich aan. Een droog voorjaar zo
zou blijken met dan uiteindelijk hemelwater en veel wind op de momenten en de plaatsen waar het niet
gepast was. De teeltprogramma's liepen vlot maar voor de eerste opstellingen was het zeker niet
aanschuiven. Een schril contrast met vorig seizoen.
We mochten dan ook 85 opstellingen minder noteren dan vorig jaar.
Ook weer nieuwkomers die het experiment waagden en die het zich niet beklaagden, althans dat hopen we.
Al is de bewustwording van een betere controle op paringen groter geworden doch is de trend naar en het
gebruik van een goed ingerichte paringsstand niet zo evident als je op het eerste zicht zou denken. Is het
twijfel of moeten we het meer in de richting van “informatie” en “vaardigheid” zoeken, wie zal het zeggen...
Maar nieuwkomers hebben het dikwijls lastig om op de juiste wijze degelijke kernvolkjes in ERK's te
plaatsen. Dit heeft dan ook dikwijls zijn gevolgen met het behaalde resultaat.
Opgeven is zeker geen optie, ervaring leert…
De "doorwinterden" in het vak hadden ook dit jaar weer resultaten om van te smullen.
Merkwaardig genoeg viel het ons op dat er weer meer "darrenbroedige" kastjes te registreren waren en ook
kernvolkjes met koninginnen die nog niet aan de leg waren toen ze het terrein verlieten.
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 dan weer 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 2015...
De paringsstand was ter beschikking vanaf maandag 1 juni en de laatste opstellingen werden gerealiseerd
op donderdag 16 juli.
Dit jaar zijn er door onze leden 720 ERK's binnen gebracht, tegenover 816 ERK’s het vorige seizoen.
RKH stelde er zelf, vanuit haar teeltwerkgroep, 242 op, tegenover 231 vorig jaar. In totaal werden er dus
962 ERK's opgesteld tegenover 1047 ERK’s in 2014. Even een lichte terugval. En nu maar hopen dat zij die
de bevruchte koninginnen hebben gehuisvest er veel succes en voldoening aan zullen beleven.
Je zal aan de cijfers merken dat de resultaten zeer gunstig mogen genoemd worden. Wanneer we dieper
kijken merken we ook dit jaar weer dat de resultaten hun gevoeligheid meedragen omwille van de
weersomstandigheden, maar ook omwille van de kennis en vaardigheid. De resultaten zijn dan ook dikwijls
zeer persoonlijk gebonden.
Minder goede resultaten behalen inzake paringsresultaat heeft zijn redenen…Ga even na waar de oorzaken
zouden kunnen liggen en doe daar iets mee. Veel heeft ook te maken met te maken met de degelijkheid
inzake 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...

2.1 Resultaat van de leden 2015.
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 ontstress-tafel blijkt haar vruchten af te werpen...en pracht van een uitvinding, die RKHvzw op haar
palmares mag schrijven..
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De weersomstandigheden hebben dit jaar, over het algemeen, niet voor echte problemen gezorgd.
Alleen ergeren we ons nog aan de vreemde opstellingen... Nog steeds zijn er bijenhouders die geen respect
kunnen opbrengen voor het paringsinitiatief en het sociaal karakter van Kreverhille.
Om dit euvel eindelijk een oplossing te geven hebben we iemand op pad gestuurd om een en ander uit te
zoeken. Het heeft zijn resultaten opgeleverd. Met deze informatie gaan we dan aan de slag.
We zijn op zoek gegaan naar de regio-opstellingen en hebben met de meesten een goed akkoord kunnen
sluiten. Verder afspraken denken we te maken in het voorjaar van 2016 om goede akkoorden af te sluiten en
de regio zuiver te krijgen zoals hij ooit was. Eén bijenstand blijkt nog niet onmiddellijk gewonnen voor
medewerking…we werken er aan.
Hierna een overzicht van de resultaten.
Opstellingen door de leden gerealiseerd:
Opstellingen

%

720

Bevrucht

74

534

Moerloos

17

140

Leeg

3

25

Nadl

3

17

Dbr

2

4

Er maakten dit jaar 48 verschillende kwekers gebruik van de paringsstand. Vorig jaar waren het er 62.
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Resultaten leden 2015
720 opstellingen

2.2 Opstellingen van RKH vzw 2015.
Opstellingen

%

242

Bevrucht

80

193

Moerloos

9

22

Leeg

2

6

Nadl

4

9

Dbr

5

12

RKH vzw zette dit jaar naar mijn mening minder goede resultaten neer. De teeltverliezen waren veel te
groot. Er gingen een aantal teelten de mist in en er moest verschillende malen een inhaalmaneuver gemaakt
worden. De paringen op de eilanden lieten te wensen over en ook daar moesten inhaalbewegingen gemaakt
worden. Dit maakte dat de bestellingen niet vlot konden aangeleverd worden en dat een aantal imkers
ongeduldig werden. Natuurlijk zijn we ook maar mensen die met goede bedoelingen trachten te werken met
de meeste zorg. Ook bij ons kan het eens mis gaan… En neen, koninginnen zijn niet zo maar uit de frigo te
halen, we hebben ze niet in stock… De vraag naar koninginnen van "Kreverhille" neemt toe. Er werden dit
jaar 187 bevruchte koninginnen geleverd. Er werden daarnaast 156 koninginnen besteld van de eilanden.
Hiervoor werden er 198 EWK’s naar de eilanden gevoerd.
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Resultaat RKH

2015

Opstellingen 242

2.3 Totaal van de opstellingen 2015.
Het algemeen resultaat is zeer goed. Vorig jaar behaalden we 75% . Aan allen die meewerkten aan deze
resultaten van harte dank en laat ons er volgend seizoen ook weer het beste van maken.
Opstellingen

%

962

Bevrucht

75

727

Moerloos

17

162

Leeg

3

31

Nadl

3

26

Dbr

2

16
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Algemeen resultaat 2015
Opstellingen 962

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.
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.
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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.

2.4 Evolutie van de paringssituatie.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

49 81,6

73 68,5 68,2 69,7

72 71,3 78,1 75,2 75,1

73 74,4 69,7 68,9

72 75,1 70,5

75 75,4

78

77

75

ellingen

98

267

403

571

703

855 1079

961

872

851 1043

956 1030

964 1020 1066 1019

980

747 799

636 1047

962

ucht

48

218

294

391

491

596

685

675

640

698

672

696

556 603

494

727

778

783

766

703

768

765

803

3. Overzicht van de screening AVB.
Er werd dit jaar slechts één verzameldag ingelegd voor de aanlevering van broedstalen, maandag 27 april. Er
werden 53 stalen binnen gebracht door 52 personen.
Er werden geen stalen weerhouden als positief. Gelukkig maar.
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.
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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!
We zijn begonnen met de renovatiewerken. Binnen in de onthaalruimte werd er begonnen met het
vernieuwen van de dakisolatie en de vernieuweng van de zolderingafwerking en de verlichting.
Er ligt nog veel werk te wachten…
De polderwerken zijn volop lopende en de aansluiting van de nutsvoorzieningen wordt aangepakt samen met
de wegverharding en de inbuizing van de beek voor het domein. Hier zal dan bij het begin van het voorjaar
een parkeergelegenheid worden geschapen.
Ook de inkom wordt vernieuwd en de bevloering van de ingang krijgt een grondige beurt.

5.Regio-imkers.
Een van de belangrijke aspecten bij het beheer van een landbevruchtingsstation is het monitoren van de regio. Op
regelmatige tijdstippen wordt onderzocht welke bijenstanden zich in de nabijheid van het bevruchtingsstation
bevinden.
Op het bijgevoegde kaartje wordt een overzicht gegeven van de locatie van deze bijenstanden en de cirkels er rond
geven de actieradius van de werksters aan (3 km).

De bijenstand “Hellegat” is een tijdelijke stand op een verlaten kampeerterrein die slechts sporadisch gebruikt wordt,
vermoedelijk in het najaar vanwege de schorren aan de Scheldeoever, waar wat lamsoor groeit. Deze stand wordt
gedurende het actieve seizoen in het oog gehouden door onze vrijwilligers om te kunnen reageren, mocht dit nodig
zijn.
De bijenstanden “H4A” en “Plattedijk” zijn permanente standen. Met deze imkers hebben we een goede
verstandhouding en in het voorjaar wordt een vergadering belegd om de noden voor het volgende seizoen vast te
leggen. Zo zorgen we ervoor dat de volken die zich daar bevinden F1 carnica koninginnen hebben, zodat er
raszuivere darren worden geproduceerd.
De stand “Waterstraat” is een commerciële onderneming waarmee we wel contact hebben, maar nog geen
overeenkomst. Daar wordt aan gewerkt.
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6.Educatie 2014 - 2015.
In oktober zijn we weer opgestart. De cursus "Inleiding tot de bijenteelt" loopt te Antwerpen en te Brusel.
“Oordeelkundige bijenteelttechnieken” loopt te Bonheiden, Meerdonk en te Sint-Laureins. De sessies
“Bijscholing” lopen te Mechelen en te Nieuwkerken-Waas
De cursus “Selectie en koninginnenteelt” is nog niet geprogrammeerd maar zal pas van start kunnen gaan
bij voldoende belangstelling.
In naam ven de vereniging,

Corneel Dewindt
Voorzitter.

De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 19 maart 2016
Zaal GOM 14.00u.
Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen

Met dank.
Het RKH vzw. team.
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