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Inleiding…
Er is weer een kwakkelwinter voorbij…
Deze keer geen bijenvolken dood, tot hier toe toch niet. Bij een aantal collega’s blijkt de
“verdwijnziekte” weer te hebben toegeslagen.
Er zijn momenteel een aantal wijzigingen aangebracht in de ledenlijst van RKHvzw, de effectieve
leden wel te verstaan.
De Algemene Vergadering van RKHvzw kwam samen op zaterdag 16 februari. Voldende nieuwe
leden werden aanvaard; Werner Roelands, Eric Bruggeman, De Croock Roger en Hugo
Schelfhout.
De nieuwe ledenlijst ziet er vanaf nu zo uit en vervangt de vorige.
Bruggeman Eric, Persijzerstraat 96
9080 Zaffelare
De Croock Remi, Sint-Onolfsdijk 93 9200 Dendermonde
De Stoop Yvan, Daalstraat 28 9120 Vrasene
Dewindt Corneel, Teerlingstraat 22 9170 Meerdonk
Francet François, Rechtstraat 65 9160 Eksaarde
Mortier Guido, Gentsevaart 111 4565 ET Kapellebrug
Roelandts Werner, Konijntje 10 9910 Ursel
Schelfhout Hugo, Klokke Roelandlaan 6 9112 Sinaai
Van Bastelaar Petrus, Tegelberglaan 9 4561 XR Hulst
Van de Werf Gerda, Brusselsesteenweg 236 2800 Mechelen
Vink Willy, Drieschouwen 15 4571 SZ Axel
Weemaes Jozeph, Spoorwaterstraat 19 4561 ZH Hulst

Omdat Anton Weemaes zijn ontslag gaf als lid van de Raad van Bestuur en als effectief lid van
RKHvzw en omwille van het verlies van Hillaire Claeys, zijn we overgegaan tot het aantrekken en
aanvaarden van nieuwe effectieve leden van de vzw. Inmiddels hebben we ons dan ook in orde
gebracht door de vernieuwde lijst neer te leggen bij de rechtbank van koophandel te
Dendermonde.
We hebben onder deze nieuwe leden een nieuwe penningmeester kunnen aantrekken, Roger De
Croock maakt nu deel uit van de RvB.
De afspraken naar het nieuwe seizoen zijn voor 2008 dezelfde als in 2007. Voorlopig althans want
de financiële middelen om de basisactiviteiten te kunnen organiseren zijn uiterst gering. We
voelen duidelijk aan dat de onkosten, die jaarlijks stijgen, steeds moeilijker kunnen gedekt worden
door ons “klassiek inkomen”.
In dit mapje bevindt zich een overzicht van het reglement tot deelname aan de paringsstand. Lees
het zeer aandachtig en leef de voorschriften na. Dit is in uw voordeel en dat van uw collega's.
Mogen we u er nogmaals op wijzen dat sinds vorig jaar de ERK’s op maandag en donderdag
worden aangeleverd. Vorig jaar waren er toch enkele “oud gedienden” maar ook beginners die
slecht geïnformeerd waren.
We maken het dit jaar weer mogelijkheid om aan groepen, geïnteresseerden van allerlei herkomst,
de paringsstand onder begeleiding te bezoeken. Warm aan bevolen, maak er dan ook gebruik van,
want zo kan er voldoende respect afgedwongen worden voor het noodzakelijk werk dat hier, door
vrijwilligers, wordt gepresteerd.
Indien geïnteresseerd, gelieve dan ook zo snel mogelijk contact op te nemen met de beheerders
want meerdere groepen gelijktijdig ontvangen, is een onmogelijke opgave. Ook moet er rekening
gehouden worden met de sperperiodes tijdens het paringsseizoen.
Mogen wij u met aandrang vragen om steeds uw lidkaart mee te hebben en een fotokopie van
uw gezondheidsverklaring of –verklaringen. Dit vereenvoudigt en versnelt de noodzakelijke
registratie en de kwaliteit van de controle.
Samen met u hopen we op betere weersomstandigheden en een zuivere omgeving om het nieuwe
seizoen succesvol te laten verlopen.
Veel succes!
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A.V.B. en ons project...
Er is nog niets veranderd. We hopen dat iedereen dit kan begrijpen. Het is en het blijft belangrijk
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.
Ook wij staan onder spanning maar we moeten er doorheen.
Bij mijn contact i.v.m. AVB met CODA, afdeling bacteriologie van de veterinaire dienst, kreeg ik
te horen dat we weer welkom zijn met de stalen maar dat de prijs verhoogd is. De stalen zullen
naar CODA worden overgebracht en zij zorgen ervoor dat de monsters in het labo van de
Universiteit van Gent belanden, waar ze zullen worden getest onder de deskundige leiding van Dr.
De Graaf. Bij mijn contacten met Dirk De Graaf werd volgende mogelijkheid doorgegeven.
“ Per dossier is er een vastrecht van 5,70 euro; dus dit moet je delen door het aantal deelnemers. Met 10
deelnemers is dat dus slechts 57eurocent.
Voor een analyse Amerikaans vuilbroed betaal je de dissectie (6 euro)+ bacteriologie (9,10) = samen 15,10 euro
(+ het deel in het vastrecht).
Als je ook Europees vuilbroed wil onderzoeken dan komt daar hetzelfde
bij: dus samen 30,20 euro (+ het deel in het vastrecht).
Als de kostprijs echt een belangrijke drempel is voor de imker lijkt het best dat jullie enkel op AVB laten
analyseren. Beter dat dan niks... De gecombineerde analyse zit trouwens altijd in het pakket bij een sanitaire
controle van een schutkring of bij aangifte van een verdacht staal door een imker. Dus op die manier gaan we in
de volgende maanden, jaren ook volop screenen naar EVB.”

In realiteit betekent dit dat de staalname inkluis de verzendingen nu op € 20 worden gebracht. De
procedure die volgt op het vinden van een verdacht staal brengt een extra kost van € 63 met zich
mee. Gelieve daarmee rekening te willen houden. Dat is atuurlijk niet leuk maar het moet wel
betaald worden. Het is toch niet de bedoeling dat RKHvzw opdraait voor deze kosten terwijl ze
alle moeite van de wereld doet om service te leveren.
Iedereen heeft de vrijheid zijn stalen bij een erkend klinisch labo aan te bieden naar keuze. Dit kan
o.a. bij de Duitse collega’s. Voor de Duitse labo’s is een voederkransstaal nodig.
Het ligt in onze bedoeling de leden en de belangstellenden weer te helpen met het onderzoek
naar AVB. Het is u duidelijk dat dit voordelen biedt betreffende overzicht en deelname en dat de
prijs hierdoor sterk kan gedrukt worden.
Het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA), Groenselenberg
99 te B 1180 Brussel (Ukkel) CODA onderzoekt op basis van broedmonsters. Het moeten
broedstalen zijn van gesloten broed. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat een gemiddeld
staal per 10 volken wordt genomen. De totale broedoppervlakte per staal moet overeen komen
met een oppervlakte van minimum 5 x 5 cm. Te kleine monsters worden niet aanvaard.
Wanneer ze ons toch worden bezorgd zullen we ze niet doorsturen om extra kosten van
terugzending te vermijden.
Op het plastiek zakje moet duidelijk naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en
staalnummer ingevuld zijn. De stalen moeten vers geleverd worden.
Reken er maar op dat de resultaten u bekend zullen zijn uiterlijk na ongeveer 3 weken.
Dus stuur tijdig een staal binnen. Het onderzoek via CODA, gemeenschappelijk verzonden, zal
dus € 20 kosten per staal inclusief de verzending van het gezondheidsdocument. De betaling
ervan zal vooraf moeten gebeuren, dus bij afgifte van het monster of monsters.
De resultaten komen toe op ons adres. We zullen alle deelnemers een kopie van de resultaten
toezenden zodat er geen misverstanden ontstaan.
Om koninginnen ter bevruchting aan te bieden zullen er dus eind april stalen worden
overgemaakt aan CODA. Daarom stellen we voor dat de stalen ons toekomen op
Het binnen brengen van de stalen kan geschieden op de paringsstand tussen 19.00u en 20.30u.
De stalen zullen door onze zorg, op dinsdag 22 april en 29 april naar het labo van CODA worden
overgebracht.
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Na die bewuste inleverdata staat ieder kandidaat in voor zijn eigen staalverzending en
betaling.
We bieden u dus deze service om de prijs van de onkosten laag te houden dus respecteer deze
data.
Nogmaals wees op tijd met het inleveren van de stalen. Alleen op deze wijze kan je tijdig
naar de paringsstand.
Voor meer toelichting kan contact opgenomen worden met de mensen van de beheerraad.

P A R I N G S T A ND

KREVERHILLE.
STANDREGELS 2008.

1. "KREVERHILLE" gelegen aan de langeweg 8 te Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen) is geopend
van 1 juni tot 1 augustus.
Dit jaar kunnen ERK's van maandag 2 juni tot en met donderdag 17 juli ter bevruchting
aangeboden worden. Hierdoor is het mogelijk dat de laatste ERK’s op maandag 4 augustus
opgehaald worden.
Gelieve er rekening mee te houden dat deze vooropgestelde data strikt worden gevolgd.
De kernvolkjes worden aangeleverd op de paringsstand op maandagavond en donderdag

van 19.00u. tot 21.30u.
De aangeboden kernvolkjes worden in een standboek ingeschreven op vertoon van de
lidkaart.
Breng dus steeds uw lidkaart mee. Bij middel van deze lidkaart kan een juiste en snelle registratie
worden verkregen.
2. Het domein is alleen toegankelijk voor de standbeheerders. Bezoeken kan, graag bieden wij de
uitgebreide informatie, doch alleen onder begeleiding en na afspraak.
3. De kernvolkjes met de gemerkte jonge moer (nummer en kleur), worden alleen in standaardéénraams kastjes (ERK) aangeboden.
Het kernvolkje is VRIJ VAN DARREN. De kernvolkjes waarin darren worden ontdekt bij het
aanleveren, worden niet geopend en opgesteld, maar worden terug mee gegeven. Er worden dus
geen darren ter plaatse verwijderd.
De voederruimte moet volledig tot aan het dekglaasje gevuld zijn bij het aanleveren.
Dit voeder moet stevig genoeg worden aangemaakt zodat het bij hogere temperaturen niet gaat
uitvloeien.
4. Alleen die ERK's worden aanvaard, die een volledige identiteit meedragen, naam adres en
telefoonnummer en lidnummer.
Op een zelfklevend etiket dient het nummer van de gemerkte kon. te worden aangebracht.
Er worden geen verzendingskooien in bewaring gehouden. De verzendingskooien worden bij het
afleveren onmiddellijk terug meegenomen.
5. Elke zending draagt een kopie van een recent gezondheidsattest met zich mee, afkomstig uit
een erkend labo, waaruit blijkt dat de bijenstand die de bijen leverde voor het vullen van de
ERK’s en de kolonies waarin de koninginnen werden geteeld, vrij is van vuilbroed. Er dient
eveneens een gezondheidsverklaring bijgevoegd te worden van de stand die de teeltstof leverde.
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6. De ERK's moeten degelijk zuiver zijn en de glaasjes moeten helder zijn zodat de controle
eenvoudig en ongehinderd kan verlopen. Volkjes op oude raad worden niet aanvaard.
7. De plaatsing geschiedt op eigen risico.
8. De opgestelde volkjes kunnen alleen per zending worden afgehaald. K' kunnen niet
afzonderlijk afgehaald worden. De ERK’s blijven 18 dagen op de paringsstand opgesteld. Bij
aanleveren krijgt de deelnemer de datum van ophalen mee naar huis. (Vermeld op de rekening)
9. De kernvolkjes kunnen alleen aangeboden worden door de leden, mits zij de standregels
onderschrijven.
De leden worden regelmatig van de planning en de bevruchtingsresultaten op de hoogte
gehouden. De leden bezorgen hun juiste E-mailadres om dit vlot te laten verlopen.
Als lid is men aangesloten voor € 12 voor het jaar 2008. Elk lidmaatschap rust op het hoofd van
een natuurlijke persoon. Om deel te nemen aan de paringsstand moet iedere deelnemer
afzonderlijk lid zijn. Uitzonderingen kunnen alleen na overleg worden toegestaan en deze
overeenkomst is jaarlijks wijzigbaar. Nieuwe leden zullen een eenmalige inschrijvingskost bij
betalen van € 3. Voor alle duidelijkheid: men is nieuw lid wanneer men het jaar voordien niet
aangesloten was.
10. Per aangeboden kernvolkje moet door de leden een bevruchtingsgeld worden betaald
van 2,5€.
11. De werkgroep biedt ook moeren aan die gepaard zijn op KREVERHILLE.
Deze moeren kunnen op bestelling en na afspraak worden bekomen.
De onbevruchte koninginnen zullen dan 8 € kosten. Onbevruchte moeren kunnen, alleen op
bestelling, vóór 1 juni, door de leden bekomen worden!
De op KREVERHILLE bevruchte koninginnen kosten 23 €. Niet-leden betalen 28 €.
Het noteren van de bestelling van bevruchte koninginnen op KREVERHILLE, voor het seizoen
2008, loopt tot 1 juli.
De eiland bevruchte moeren kosten 46 €. Ze worden uiterlijk besteld op 15 mei.
12. De leden onthouden zich van elke vorm van “sluikopstelling”, die de gezondheid en de
zuiverheid van de paringen in gevaar kan brengen. De leden zullen dus alles in het werk stellen
om zulke ongeoorloofde praktijken tegen te gaan en bekend te maken.
Imkers die deze regel negeren worden niet als lid aanvaard. Alleen met deze overtuiging en
discipline kunnen goede resultaten verwacht worden.
13. Misbruik maken of niet naleven van de standregels kan leiden tot uitsluiting.
14. In de omstandigheden die niet in de standregels genoemd zijn, beslist de Raad van Bestuur.

Veel succes, raadpleeg ons wanneer er vragen of problemen zijn.

De Raad van Bestuur
RKH vzw.
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AFSTAMMING VAN DE DARRENVOLKEN.
Dit jaar zullen er voldoende krachtige volken van de afstammingen van de teeltgroep “SchleswigHolstein en Hamburg” opgesteld staan op Kreverhille. De voorbereide volken die in augustus
2007 flink zijn ingewinterd, zijn allen actief. Het is reeds het tweede jaar. Het is de bedoeling dat
in 2009 nieuwe darrenvolken de dienst zullen uitmaken.
Verder, zorgen we voor een bestendig vakkundig toezicht. De darrenvolken worden met
regelmaat aan behandelingen tegen de varroamijt behandeld.
Het zijn dus ook dit jaar dochters van een uitgelezen volk die de gewenste eigenschappen moeten
garanderen. Op deze wijze kunnen weer afstammingen, vreemd aan de afstamming van de
vadervolken worden aangeleverd. Zeer goede resultaten worden er verwacht met de stammen met
afkomst “Spiekeroog”. Teeltgroep “Züchtering Aller Wümme”
Zoals in de standregels duidelijk staat vermeld, kunnen kernvolkjes vanaf maandag 2 juni
worden aangevoerd. De laatste zending dient te gebeuren op donderdag 17 juli.
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Teelt van RKHvzw…
Ook dit jaar is het mogelijk dat geïnteresseerde imkers, bevruchte en onbevruchte moeren kunnen
aanschaffen van de afstamming Spiekeroog. De collega's die dus niet opstellen kunnen weer
rekenen op onze teeltactiviteiten en dus gepaarde moeren aankopen.
Door de dochters, de geteelde koninginnen 2006-2007 met afstamming ‘Spiekeroog’, te laten
paren met darren van de oorspronkelijke teeltlijn van Sylt, (zoals schema hierboven aangeeft)
verwachten we weer dat de verkregen kolonies van deze gepaarde moeren een bijzondere vitaliteit
zullen vertonen met behoud van hun gekende eigenschappen. Uiteraard kunnen er eens
uitzonderingen zijn maar dit is zeer miniem. De natuur is ondoorgrondelijk en niet altijd goed te
bedwingen. Ook uw keuze van de teeltlijn voor de teelt van jonge koninginnen bepaald mee de
reactie van de nakomelingen, dus let op, niet alle Carnicastammen zijn hier te gebruiken. We
willen ook stellen dat de rust en de zachtaardigheid van de nakomelingen niets te maken heeft met
inteelteffecten.
Laat ons maar hout vast houden….we zullen uit onze doppen moeten kijken om kapers van de
kust te houden! Wie helpt daaraan mee? Ook dit jaar zullen er voldoende inspanningen
moeten geleverd worden via verschillende kanalen om kwaadwilligen weg te houden en
respect te vragen voor de paringssituatie waar iedere deelnemer in gelooft.
En dus weer met volle hoop dat we dit seizoen niet gestoord worden met storende opstellingen.
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Onze selectieopdracht blijft eveneens bestaan. We moeten immers aan de toekomst denken en
eveneens aan het vervangen van de koninginnen van de vadervolken voor het volgende
paringsseizoen en paringsseizoenen. Er zal in de loop van de maand mei een keuze gemaakt
worden voor de teelt van de dochters van afstamming Spiekeroog en de afstamming Sylt.
We zullen dit jaar opnieuw reinteelt koninginnen op Norderney aanbieden. We houden vol.
Hierdoor versterken we onze nieuwe lijn die we dit jaar voor het eerst goed in het vizier kunnen
krijgen.
Wanneer dan de resultaten gunstig zijn, zullen we in de toekomst ook lijnen van een andere
herkomst kunnen aanbieden. Het blijft natuurlijk een doel dat het behoud van vitaliteit en de
zachtaardigheid de doorslag geeft.
Naast de voormelde teeltvolken wordt er nog geteeld van uitgelezen reinteelt moeren die ons
nieuwe keurkolonies moeten opleveren en de bestaande moet aanvullen en of vervangen, voor de
selectie van de toekomst.
De weersomstandigheden zullen uiteraard weer onderdeel uitmaken van de paringsresultaten.
Groepen of individuele imkers kunnen ook "reinteeltmoeren" bestellen. Wees echter goed op tijd
met het doorgeven van uw bestelling. Door de nu al aangekondigde bestelling van reinteelt
koninginnen zullen we twee zendingen voorzien naar de Duitse wadden, dus zorg dat je erbij
bent. De prijs ervan is te lezen in het deelname reglement. We verwachten eventuele bestellingen
uiterlijk op 15 mei. Nu al hebben we reeds een bestelling genoteerd van 21 reinteelt moeren. 20
daarvan moeten voor een selectieproject in Chile geleverd worden.
Wees eveneens op uw hoede met het aanleveren van jonge koninginnen, waarvan de afstamming
onduidelijk is. Het is niet zo dat door een verzekerde bevruchting de eigenschappen automatisch
het gunstige beeld zullen brengen. Nare nevenverschijnselen bij paringen op KREVERHILLE zijn
dus niet noodzakelijk te wijten aan de darren. Er moet nog steeds een gunstige vererving zijn en
dit hangt in ieder geval af van het kansspel en het samenspel van het erfelijke bestand. Dit is alleen
in te schatten met ervaring, de zogenaamde “koppelbaarheid” met behoud van eigenschappen.
Koppelingen, vreemd aan de afstamming van onze beschikbare teeltstof, kunnen eveneens goede
resultaten opleveren, maar... het risico tot nadelige heterogeniteit is dan wel veel groter. Schiet
dus niet op “de pianist” en vooral durf een afstammingsschema vragen van de geleverde teeltstof
bij uw teeltstofleverancier. Een gezegde zoals " het is van de beste soort", of “dit is geheim” is een
zwak argument en geeft geen garantie.
De teeltlimiet voor bevruchte moeren is 1 juli. Hou daar rekening mee wanneer je denkt
koninginnen van RKH te willen aanschaffen. Bestel ze dus tijdig!.
Wij vragen U met aandrang, er mee over te waken, dat tussen 15 mei en 15 augustus geen
vreemde bijenvolken worden opgesteld. Verdachte opstellingen kunnen, liefst onmiddellijk,
gemeld worden bij één van de bestuursleden, zie reglement tot deelname.

Keurmeesterdag…
Op zaterdag 8 april komen de keurmeesters samen om het teeltschema vast te leggen.
Samen, wordt de situatie doorgenomen inzake de keuze van de teeltstof en het gebruik van
pleegvolken.
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Bekomen van teeltstof …
In dit rooster vind je de adressen van de imkers die over zuiver koppelbaar materiaal beschikken.
Indien men via deze weg teeltstof wenst te bekomen, gelieve contact op te nemen om de juiste
afspraken te maken. De onderstaande teeltstof verdelers verbinden zich ertoe een kopie van de
gezondheidsverklaring een afstammingsbewijs mee te leveren.
De Pauw Marco
De Puydt Roger
De Croock Roger
Françet François
Muys Ad
Van Deursen Germain
Bertels Roger
Van Iersel M.J.

Vaartstraat 6
Vlieguit 10
Sint-Onolfsdijk 9
Rechtstraat 65
Oude Rozendaalsebaan 1A
Vakebuurtstraat 308D
Zittaart 24
Kreitenmolenstraat 108

9850
9830
9200
9160
4751
9990
2275
5071

Hansbeke
Sint-Martens-Latem
Dendermonde
Eksaarde
TD Oud Gastel
Maldegem
Poederlee
BJ Udenhout

0032 9 3716285
0032 9 2828048
0032 5 2222718
0032 9 3468665
0031 165315908
0032 50 713604
0032 14 210680
0031 135113463

Gebruik van eenraamkastjes…
Besteed veel aandacht aan het vullen van de ERK's en niet in het minst aan het voeder!

Λ
De kwaliteit van de jonge moeren wordt mee bepaald door de opkweeksituatie in het
pleegvolk en de evolutie na de geboorte. Het is niet zo dat een een koningin die in het bijenvolkje
“rond loopt” aanvaard is. Ze wordt wel eens alleen “gedoogd”. Om aanvaard te zijn moet ze
erkend worden als “koningin”. Wees dus op uw hoede wanneer je uw koninginnen in vreemde
werksters wenst in te voeren. In volken waarin deze koninginnen zijn opgekweekt is dit meestal
geen probleem, maar dit kan wel een probleem geven met “mengbijen” of bijen vreemd aan het
pleegvolk. “Laat ze op hun moder roepen”, juist, laat ze goed moerloos zijn. Tussen 2 en 12u
moerloosheid van de kernvolkjes geeft de meest zekere resultaten.
Λ Het voeder dat ter beschikking wordt gesteld bleek wel eens minderwaardig…
Hierdoor kunnen zeer grote verschillen opduiken in de groei naar geslachtsrijpheid, het
paringsgedrag en het nestgedrag in het productievolk. Honger lijdende volken en volkjes die het
moeilijk hebben om zich te “koelen” tijdens warme periodes, leveren achteraf meestal problemen.
Eventueel verloren gaan van moeren voor en tijdens de paringsvluchten zal zeker voor een stuk
hiermee te maken hebben.
De wijze waarop de jonge moeren in het pleegvolk worden opgekweekt bepaald mee de
kwaliteit!...
Let ook op de techniek van het merken! Te veel lijm kan beschadiging veroorzaken!
Ook de kwaliteit van de merkjes zelf zouden eveneens de bestendigheid van de merkplaatjes
bepalen…
Λ
Zorg ervoor dat er geteeld wordt uit kolonies met lage varroa-druk en vul eveneens de
ERK’s met bijen die geen varroa-stress hebben geleden. De levenslengte en de kwaliteit van de
kernbijen worden hierdoor mee bepaald.
Te onthouden…

Λ Let op de afmetingen van de ERK’s. Ze moeten passen in de schuthuisjes!
Λ Let op de zuiverheid van de kastjes en de doorzichtigheid van de ruitjes en gezondheid.
Λ Geen darren! Controleer eerst de ERK’s op de aanwezigheid van darren vooraleer ze naar de
paringstand te brengen.

Λ Vul steeds de voederruimte opnieuw bij, vooraleer ze aan te leveren.
Λ Vul met eetbaar voedsel, te hard voedsel bezorgt de bijen honger, te vloeibaar voedsel geeft
gevaar op massale verdrinking. Additieven zijn niet nodig, suiker en honing volstaat en is veilig.

Λ Op de bodem van het kastje kunnen dode bijen de verluchting beletten. Schud de dode bijen
er eerst uit vooraleer aan het transport te beginnen. Daarom is het ook nuttig dat de
verluchtingsgaas demonteerbaar of uitneembaar is.

Λ Geen nageltjes gebruiken om de draad vast te maken! Het belet de vlotte opstelling en levert
bovendien het risico dat daardoor de vliegopeningen (ERK-Schuthuis) niet correspondeert.
Gebruik dus duimspijkers, ze bezorgen meesten geen hinder.

Λ Zorg voor een goede aanduiding van uw naam, adres en telefoonnummer, lidnummer en
het nummer van de jonge moer.

Λ Schrijf ook op de reiskooien, duidelijke leestbaar uw naam en adres. (Misschien geschilderd
of gebrandmerkt. Geen losse onderdelen!)

Λ Een degelijk afgesloten kooi met gaas, belet dat ontsnapte bijen in het vervoermiddel rond
vliegen.

Λ De raatjes degelijk vastsmelten aan de zoldering van het kastje. (Soldeerbout). Het voorkomt
uitzakken en dus war-bouw. Geen volledige raatjes, een strookje van ongeveer 3cm is voldoende.

Λ Maak de bijen niet te nat! Doorweekte bijen zijn beschadigd!
Λ Het moeten standaard-E.R.K.'s zijn, want één mm langer of breder kan het plaatsen in een
schuthuisje op de bevruchtingsstand bemoeilijken.

Λ De vlieggatschijf mag niet vooruit steken en is dan ook best ingewerkt.
Λ NIEUWE kastjes moeten vooraf goed behandeld worden met een of andere beits die
bijenvriendelijk is.

Λ Al gebruikte kastjes moeten degelijk schoongemaakt worden. Een schrobber en warm
water doet wonderen. Ook uitstomen is een degelijke methode. Het bespaart daarbij nog veel
arbeid. Een degelijke ontsmetting wordt verkregen bij middel van propolisbeits in methanol en
met uitstomen. Uitlogen met NaOH kan ook maar is onder normale omstandigheden niet
noodzakelijk. Oude onbetrouwbare kastjes kunnen hiermee grondig gereinigd worden. De
verschillende lagen propolisbeits worden door het gebruik van NaOH volledig weggehaald.

Samenstellen van het voeder voor
ERK's…
Bij oudere E.R.K.'s is er een veel te kleine ingang tot de voederruimte. Het is dan ook aan te
raden, een deel van het tussenschot weg te nemen zodat de bijen over de volle breedte aan de
voederdeeg kunnen.
Na het vullen van de voederkamer moet het glaasje over het ganse oppervlak vast op het deeg
aansluiten!
Dit voeder wordt bloot gesteld aan temperatuurswijzigingen en vooral aan verhoogde vochttoestanden. Hierbij moeten we in gedachten houden dat de bijen het voeder "belopen".
Wanneer deze voedermassa te zacht is aangemaakt, is het risico groot dat het oppervlak te kleverig
wordt waardoor de zich voedende bijen verstrikt geraken.
Het ganse voederoppervlak wordt na korte tijd bedekt met dode verdronken bijen die een
afstotende werking hebben.
Anderzijds moeten we ook stellen dat een te droge voedermassa, de oplosbaarheid in het
"beschikbare vocht", en dus de opneembaarheid voor het kernvolkje zeer sterk vertraagt en zelfs
onmogelijk maakt. Uiteraard is ook dit nadelig voor de vitaliteit van het kernvolkje en dus de
toekomst van de koningin...
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Een juiste verhouding tussen de droge massa en de vloeibare massa is dus van vitaal
belang voor dit kleine hulpvolkje.
Slechte voederkwaliteit brengt verhongeren of leegvliegen met zich mee.
Op de bevruchtingsstand wordt "noodvoedering" klaar gehouden, de eventuele bijkomende
kosten zullen doorgerekend worden.

SAMENSTELLING VAN ZELFGEMAAKTE VOEDERDEEG.
Gebruik geen kristalsuiker!
De basis en de voornaamste inhoud is POEDERSUIKER;
Deze poedersuiker kan bekomen worden door extra vermalen of pletten van kristalsuiker of kan
worden aangekocht.
Per 10 kg poedersuiker is 3 kg vloeibare honing nodig.
De honing mag niet met water verdund worden. De voederdeeg zal dan later geen harde korst
krijgen, dit kan alleen de opname voor de bijen ten goede komen.
Licht opgewarmde vloeibare honing (35Ε tot 40Εc) vereenvoudigt het kneedwerk.
Dit kneedwerk kan op een eenvoudige wijze tot een goed einde worden gebracht in een brooddeeg
kneder.
Wanneer men daar niet over beschikt, zijn spieren en energie de enige oplossing.
Ook de bakker om de hoek kan een oplossing bieden om de voederdeeg naar behoren te kneden.
Het zou een uitstekende oplossing zijn om grote massa’s aan te maken wanneer in groep aan teelt
en verzending wordt gedaan.
Wanneer de voorgestelde hoeveelheid gehalveerd wordt kan in een zuivere emmer met een steel
of roerstaaf de massa eerst tot een hanteerbaar geheel worden omgeroerd.
De rest van de bewerkingen, het echte kneedwerk, gebeurd op een met poedersuiker bestrooide
tafel. De voederdeeg wordt tot gebruik bewaard in een goed sluitend, luchtdicht recipiënt.
(Honingemmer)
Kleinere hoeveelheden kunnen aangemaakt worden in een keukenrobot of voederdeeg uit de
handel zal zeer zeker volstaan.
Veel succes!

Educatie…
We programmeren eveneens cursussen in het najaar, waarvoor u zich nu al kandidaat kan
stellen;
Cursussen die lopen;
Bijscholing voor imkers te Sint-Laureins. 22 ingeschreven cursiten waarvan 20 regelmatig
aanwezig.
Excursies;
Vraag op tijd uw groepsbezoek aan, we kunnen slecht één groep per halve dag ontvangen.
Per groep wordt € 50 aangerekend. Groepen zijn maximaal tussen 20 en 25 personen groot.
Geïnteresseerden doen er goed aan contact op te nemen met de voorzitter of de secretaris om de
nodige informatie te verkrijgen.
Dank bij voorbaat.
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Opschoondag 2008.
Zaterdag 29 maart gaan we de paringsstand weer gebruiksklaar maken en dus poetsen. Grote
winterschoonmaak. Dit doen we in samenwerking met leden die ook eens graag meemaken wat
een paringstand aan zorgen nodig heeft. Mogen we hopen dat er genoeg belangstellenden zijn.
Vanaf 9.00u vliegen we erin tot ongeveer 16.00u.
Wij zorgen voor drankjes en hapjes. Het is dan wel belangrijk dat de gegadigden zich melden want
we moeten voor de nodige kost zorgen.
Er is van alles te doen, vb.;
Klaarmaken EWK’s, poetsen van het lokaal, poetsen van de bijenstal, in orde zetten van het
atelier, schilderen en poetsen van rompen, tuinwerk enz.
Wie doet mee?
Dank bij voorbaat.
De volgende bijeenkomst is gepland in het najaar;

Zaterdag 15 november 2008
Zaal GOM
Meerdonk 13.30u.
Onder voorbehoud van wijzigingen
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