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Inleiding...
Met deze hopen we dan weer aan alle deelnemers, ook dit jaar voldoening te hebben bezorgd.
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

Jean Pierre Slootmans
Voorzitter

2. Opstellingen en resultaten 2016...
De paringsstand was ter beschikking vanaf maandag 2 juni en de laatste opstellingen werden
gerealiseerd op donderdag 14 juli.
Dit jaar zijn er door onze leden 718 ERK's binnen gebracht, tegenover 720 ERK’s het vorige
seizoen.
RKH stelde er zelf, vanuit haar teeltwerkgroep, 294 op, tegenover 242 vorig jaar. In totaal
werden er dus 1012 ERK's opgesteld tegenover 962 ERK’s in 2015. Terug een lichte stijging. En
nu maar hopen dat zij die de bevruchte koninginnen hebben gehuisvest er veel succes en
voldoening aan zullen beleven.
De cijfers van de resultaten zijn niet slecht, alleen dat er dit jaar toch weer veel “uitval” bleek te
zijn. Zeker bij de opstellingen van RKH zelf. 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.
Het “weer”, de “voeding”, de “invoertechniek”, de “vulling”, de “rijpheid”, de “gezondheid” van
de pleegvolken, de gezondheid en “conditie van de kernvolkjes”, het transport enz. zijn allemaal
toestanden die een invloed hebben op de resultaten…de een al wat meer dan de andere.
En...opletten met de aankoop van "vreemde" bijenvolkjes uit verre regio's...

2.1 Resultaat van de leden 2016.
De resultaten waren van week tot week variabel. 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 Roger van
RKHvzw op zijn 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 of onwetend zijn en sterker nog er niets willen van weten… voor
het paringsinitiatief en het sociaal karakter van Kreverhille.
Na enkele verzoeken om er een over te praten blijft een bepaalde eigenaar volharden in de
“boosheid”.
Hiernaast een overzicht van de resultaten.
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Opstellingen door de leden gerealiseerd:
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Er maakten dit jaar 56 verschillende kwekers gebruik van de paringsstand. Vorig jaar waren het er 48.

Resultaten leden 2016 door
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2.2 Opstellingen van RKH vzw 2016.
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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 en ook bij het verblijf op de paringsstand liep
het wel eens fout en er moesten weer verschillende malen een inhaalmanoeuvre gemaakt worden.
De paringen op de eilanden verliepen vlot. Maar om een grote groep van opstellingen in één maar
te realiseren is er meer nodig dan geluk… De mogelijkheden tot veilig vervoer is voor zulke grote
groep al heel wat moeilijker. Het brengt extra kosten mee die niet te recupereren zijn. Omwille
van de aparte lijn van Norderney is het niet mogelijk om alles samen terug in huis te hebben en
dus moeten we deze als afzonderlijk beschouwen en ze trachten korten bij elkaar te laten opstellen
in de geplande tijd.
Dit maakte dat de bestellingen niet vlot konden aangeleverd worden en dat een aantal imkers
ongeduldig werden.
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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…

2.3 Totaal van de opstellingen 2016.
Het algemeen resultaat is goed maar de score ligt lager dan vorig seizoen. Vorig jaar behaalden we
72% . Aan allen die meewerkten aan deze resultaten van harte dank en laat ons er volgend seizoen
ook weer het beste van maken.
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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.
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Opstellingen

Bevrucht

3. Overzicht van de screening AVB.
Er werd dit jaar slechts één verzameldag ingelegd voor de aanlevering van broedstalen, maandag
25 april. Er werden 45 stalen binnen gebracht door 45 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.
Terug naar start

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 bereidwillige!
De renovatiewerken zijn ver gevorderd doch nog niet volledig beëindigd… Binnen in de
onthaalruimte is de dakisolatie vernieuwd en een nieuwe zoldering werd aangebracht.
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 uitbuizen van de beek voor het domein. De beek is opgevuld
en kan dienen als parkeerplaats…maar voor het zover is moet er nog verharding aangebracht
worden.
Ook de inkom wordt vernieuwd en de bevloering van de ingang moet nog een grondige beurt
krijgen.

5. Toekomstvisie RKH

Terug naar start

Om de kwaliteit van de te leveren koninginnen te bewaren, wordt, naast een aantal andere interne
maatregelen, een maximum aantal te telen koninginnen vastgesteld.
Momenteel ligt onze capaciteit bij 400 koninginnen. Aangezien we 100 koninginnen nodig hebben
voor onze interne werking (keurmeesters en darrenvolken), blijven er 300 koninginnen over die
door de leden kunnen worden besteld via onze website. Om de leden te informeren over de actuele
status van het aantal resterende koninginnen, wordt op de website een tellerstand aangebracht, die
terugtelt van 300 naar 0.
Zolang de tellerstand hoger is dan 0, engageren we ons om de bestelde koninginnen te leveren,
behoudens overmacht. Bij een tellerstand van 0 kan er nog steeds besteld worden maar dan is de
levering voorwaardelijk en zal afhangen van de resultaten van de paringen en het al dan niet
afzeggen van eerder geplaatste bestellingen.
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In de volgende slide wordt een overzicht gegeven van de behoeften aan materiaal en volken voor
de teelt van 400 koninginnen.
Aangezien deze behoeften momenteel wel kunnen gedekt worden, maar het materiaal waar we
mee werken aan slijtage en veroudering onderhevig is, zal er geïnvesteerd worden in:
 nieuwe schuilhuisjes om de oudste, die al 27 jaar dienst doen, te vervangen.
 extra ERK’s en vervanging van de oudste ERK’s door ons eigen ontwerp in kunststof.
Bijkomend worden er kasten aangekocht om extra volken te kunnen opstarten.
Om een betere spreiding van de ERK’s te kunnen realiseren zullen er aan de rechter zijgang extra
posities worden ingericht. Omdat naast deze doorgang schapen grazen, zal er een ondoorzichtige
afscherming moeten worden aangebracht.
Al deze maatregelen kosten natuurlijk geld en dat heeft zijn invloed op het volgende item van de
agenda, de begroting 2017.

6. Begroting 2017
Zoals uit de navolgende slide blijkt, voorzien we een positief resultaat van ongeveer 800 Euro en
een ruimte om te investeren van 5.000 Euro.
Deze getallen zijn schattingen, gebaseerd op onze verwachtingen in verband met kosten, aantal
leden en opstellingen en verkoop van koninginnen. We zullen in 2018 zien hoe nauwkeurig de
schatting was.
Het positieve is dat we onder deze condities, moest de post educatie op termijn wegvallen of sterk
verminderen, toch kunnen blijven investeren, zij het dan in beperkte mate.
Er is dus voorlopig geen noodzaak om de tarieven aan te passen en deze blijven dan ook in 2017
dezelfde als in 2016.

8

Terug naar start

7. Ervaring met Norderney koninginnen door Maarten Meys
De powerpoint presentaties van Maarten kan door geregistreerde leden gedownload worden van
onze website.

8. Voordracht door Dr. John Kefuss over de Bond methode
Deze interessante spreker nam ons mee op zijn zoektocht naar varroa-resistente bijen en stelde zijn
aanpak voor, om op eigen stand aan selectie te doen en zo uiteindelijk te komen tot een
bijenbestand dat minder of geen varroa-behandelingen meer nodig heeft.
Aangezien de methode die hij zelf gebruikte vanaf 1999, de zogenaamde Bond methode (live and
let die) in het begin zeer grote verliezen veroorzaakt (2/3 van de volken dood), is dit niet de
manier waarop hobby-imkers moeten werken. In de plaats daarvan heeft hij de Soft-Bond methode
ontwikkeld, waarmee op termijn dezelfde resultaten kunnen worden behaald, met veel kleinere
risico’s op verliezen.
Wie geen enkel risico wil nemen, moet blijven behandelen, maar zal op den duur minder
productieve volken overhouden vanwege de schade die de chemische producten veroorzaakt aan
het sperma in de spermatheek van de koningin en bij de darren.
De Soft Bond methode bestaat er uit te selecteren op 3 niveaus:
Productiviteit en zachtaardigheid. Dat is wat we nu al doen, dus dat vergt geen extra inspanning.
De volken die het beste scoren voor deze criteria worden getest op hygiënisch gedrag.
De volken die het beste scoren voor hygiënisch gedrag, worden getest op varroa-resistentie.
De volken die het beste scoren voor resistentie leveren de teeltkoningin(nen) waarvan verder
wordt geteeld. De dochters van deze teeltkoningin(nen) worden gebruikt om de volken die minder
goed scoren op de tests, te hermoeren. Jaar na jaar wordt de resistentie zo meer en meer in het
bijenbestand verspreid. Door de meest tijdrovende tests enkel bij die volken te doen die
weerhouden werden voor het vorige criterium, beperkt men de inspanning die moet geleverd
worden om tot een aantal geselecteerde teeltmoeren te komen.
Aangezien vanaf 2017 de darrenvolken van RKH op Kreverhille dochters zullen zijn van
Kirchhain VSH positieve koninginnen, zou het opstellen van de eigen koninginnen op de
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paringsstand een extra stap naar een hogere varroa-resistentie kunnen betekenen. Tevens
vermindert men de kans op een te beperkte genenpoel, wanneer steeds op eigen stand bevrucht
wordt. Het voordeel van te selecteren op drie niveaus is dat zelfs wanneer geen varroa-resistentie
gevonden wordt, er ten minste toch broedhygiëne aanwezig is, wat broedziekten zoals kalkbroed,
AV en EVB kan voorkomen. En zelfs als er geen broedhygiëne aanwezig is, ben je nog altijd van
de meest productieve en zachtaardige volken aan het telen.
Men blijft de volken die niet weerhouden worden voor de test gewoon behandelen, zoals
voorheen, behalve wanneer blijkt dat de kolonie na de zomeroogst minder dan 5 mijten per 100
bijen heeft. Door de jaren heen zou men moeten merken dat dit aantal volken steeds groter wordt
en er dus steeds minder volken moeten worden behandeld.
Praktische uitvoering: Het beste tijdstip om te starten is net na de zomeroogst, dus voor het tijdstip
waarop er zou behandeld worden om er voor te zorgen dat de winterbijen die later geboren
worden, mijtenvrij opgroeien. Op dat ogenblik is de mijtenpopulatie maximaal. Om te testen op
broedhygiëne worden stukjes gesloten broed van 5 cm bij 5 cm ingevroren gedurende 24 u. Uit
een raam gesloten broed met purperen ogen wordt ook stukje broed van 5 cm bij 5 cm gesneden
en dit wordt vervangen door het stukje ingevroren broed. Het uitgesneden stukje broed wordt ook
ingevroren en zal later onderzocht worden, als het volk hygiënisch gedrag vertoont. Het is dus
aangewezen om de broedplakjes die worden ingevroren te identificeren zodat we later weten uit
welk volk ze komen en welke kunnen gesmolten worden en welke moeten worden geanalyseerd.
Tip: als je op bepaalde ogenblikken koninginnen opsluit op 1 raam, bijvoorbeeld om een volk
broedvrij te krijgen om ERK’s te vullen, dan kan je dat broed, dat ongewild dienst heeft gedaan als
varroa-vangraam, gebruiken om stukjes broed in de vriezer te hebben voor later. Het is echter
nodig om voor de test in alle geteste volken broed te gebruiken dat op hetzelfde ogenblik
ingevroren is, om te kunnen vergelijken. Vers ingevroren broed wordt namelijk sneller uitgeruimd
dan eerder ingevroren broed.
Na 24 u wordt het raam met het stukje ingevroren broed bekeken en geteld of geschat hoeveel
percent van het broed uitgeruimd is. Een volk dat na 24 u alles heeft verwijderd is zeer hygiënisch.
Zo nodig kan men na 48 u nog eens kijken. Een volk dat meer dan 96 u nodig heeft om alles uit
ruimen, is nauwelijks hygiënisch. Als alle volken zeer hygiënisch zijn en er dus na 24 u praktisch
geen verschil meer is, moet men de volgende keer eerder gaan kijken, bijvoorbeeld na 20 u, om
toch de beste er te kunnen uithalen.
Van de volken die het hoogste scoren voor hygiënisch gedrag, wordt het broed onderzocht op
aantal varroamijten. Dit gaat het best als het broed net uit de diepvriezer komt, want dan kan de
was worden verpulverd en blijven enkel de poppen over. Men telt het aantal moeders, dochters en
onvolgroeide mijten in 100 cellen. Het effectieve aantal mijten geeft de besmettingsgraad aan en
de verhouding tussen mijten met dochters en mijten zonder dochters geeft de graad van VSHgedrag aan. Indien gewenst kan men een staal nemen van 200 à 250 bijen en het aantal mijten op
de bijen tellen door deze in te vriezen en te wassen door een dubbele honingzeef, of via de
poedersuikermethode. Dat geeft extra informatie over de besmettingsgraad.
Zoals voor elke selectie is het belangrijk dat de voorgeschiedenis van alle volken dezelfde is en ze
dus op dezelfde wijze en met dezelfde methode werden behandeld.
Wie meer wil weten of nog eens wil overlopen wat er gepresenteerd werd: de powerpoint
presentaties van Dr John Kefuss kunnen door geregistreerde leden in het Nederlands worden
gedownload van onze website.
www.rkhvzw.be na inloggen---downloads – presentaties
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De voorjaarsvergadering is gepland op;

Zaterdag 18 maart 2017
Zaal GOM 14.00u.

In naam van de vereniging
Met dank.
Het RKH vzw. team.

Margrietstraat Meerdonk
iedereen op post!!!
Onder voorbehoud van wijzigingen
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