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Inleiding…
We zijn de winter meer dan beu, maar wat doen we eraan, geduldig afwachten is de boodschap.
Vergeet niet dat de bijen inmiddels verder werken en dat alles zijn gangetje gaat. Dat kost voer...
Even natrekken dat we niet dringend moeten ondersteunen met voederdeeg.
De wintersterfte slaat weer grote bressen in onze standen.
Dus dit jaar weer doen we wat we moeten doen... We gaan eerstdaags ons teeltschema opstellen
en een planning opstellen om tot actie over te gaan.
De afspraken naar het nieuwe seizoen zijn onveranderd. Alleen dat we enigszins op de vraag
ingaan om het paringsstaion langer open te houden. Dit wil zeggen dat we één extra aanleverdag
op 18 juli voorzien. Nu kijken of dit baat....
De lidgelden blijven dit jaar nog ongewijzigd en voor volgend jaar zien we wat de onkosten ons
brengen zullen.
Inmiddels is ons lokaal dus ruimer en functioneler ingevuld. In de toekomst zal de voorzitter
tijdens de openingsmomenten zich, in de mate van de mogelijkheden, nog alleen met het onthaal
en de bezoekers bezig houden. Ophalen van koninginnen zal dus enigszins anders worden
georganiseerd. Mogen we u ook vragen om u in de toekomst te melden voor je naar de
paringsstand komt? Dat maakt het ons mogelijk om ons goed te organiseren en geen onnodige tijd
te verspillen.
In deze aankondiging bevindt zich, naar jaarlijkse gewoonte, 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.
Iedereen weet inmiddels al dat we op Kreverhille ter beschikking staan op maandagavond en
donderdagavond. Kijk eerst even naar de juiste data.
We staan ook voor groepen te beschikking. Het voorbije jaar was er minder belangstelling, we
hopen dat met de vernieuwde tuin, er meer belangstelling komt. We verzorgen dan rondleidingen
en geven een geanimeerde uiteenzetting van het “reilen en zeilen” van RKHvzw en de
paringsstand. Warm aan bevolen dus. Men zege het voort, want dit evenement houdt ons in de
aandacht.
Indien geïnteresseerd, gelieve dan ook zo snel mogelijk contact op te nemen met de beheerders
want meerdere groepen gelijktijdig ontvangen, is een onmogelijke opgave.
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 een succesvol bijenseizoen… en een zuivere omgeving om het nieuwe
seizoen succesvol te laten verlopen.
Veel succes!

3

Bestelling koninginnen2013...
Wij bieden u dus ook weer koninginnen aan die gepaard zijn op Kreverhille. Deze koninginnen
zijn niet automatisch beschikbaar. Bestel ze tijdig om zeker te zijn van de levering. Late
bestellingen zijn een risico, niet alleen omwille van de tijd van het jaar maar voor onze organisatie
en de teeltopvolgingen die we moeten realiseren. Bestel ze via de website www.rkhvzw.be of
telefonisch via 03 7733232.
De onbevruchte koninginnen kosten 8 €. 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 2013, loopt tot 30 juni.
De eiland bevruchte moeren kosten 46 €. Ze worden uiterlijk besteld op 15 mei.
Omwille van de stijgende kosten, en dit in verband met het transport zullen we waarschijnlijk
verplicht worden om naar volgend jaar de prijs te laten stijgen en een betere organisatie op touw te
zetten ivm verzameltransporten.
Wanneer er groepen zijn die geïnteresseerd zijn in een organisatie van verzameltransporten, die
kunnen altijd bij ons terecht.
We zetten onze teeltplanningen op de site zodat je misschien kan meereizen en een hulp zijn om
zelf te telen.

A.V.B. en ons project...
Iedereen weet inmiddels dat er een sanitair document nodig is, verplicht is, om toegelaten te
worden tot de paringsstand. Uiteraard is dit dwingend voor wat betreft de bijenvolken waarin je
wenst te telen en waarvan je wenst te telen.
Dit document moet afgeleverd worden door een erkend labo. Het betreft hier een document dat
bewijst dat de bijenvolken recent zijn onderzocht en vrij zijn van Amerikaans vuilbroed, AVB.
Het is en het blijft belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt.
We bieden u de mogelijkheid om stalen aan te leveren op maandag 15 april. De verzamelde stalen
zullen dan in groep naar CODA worden gebracht. Deze stalen kunnen worden verzameld op
verschillende plaatsen bij collega’s die dan uiteindelijk ervoor zorgen dat ze bij ons terecht komen.
Kijk maar eens op de website…
Bij het aanleveren van de monsters vragen we u om contant te betalen. Het monsteronderzoek kost
nog steeds € 20.
We willen u nogmaals op het hart drukken, stalen te nemen van “ blanke raat”. Te oude raat levert
risico’s voor verder onderzoek omdat ze dikwijls bij de eerste test als “verdacht” worden
bevonden. De procedure die volgt op het vinden van een verdacht staal bracht in het verleden een
extra kost van € 63 met zich mee. Gelieve daarmee rekening te willen houden. Dat is natuurlijk
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 deze service te leveren en zo zuinig
mogelijk met de centen om te springen.
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.
Dus ook dit jaar kunnen de leden en de belangstellenden weer monsters afleveren voor onderzoek.
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
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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. Er is
geen bezwaar als er darrenbroed wordt aangeleverd.
Op het plastiek zakje moet duidelijk naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer,
mailadres 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.
Stuur dus tijdig een staal binnen wanneer je dit op zelfstandige basis doet.
We verzamelen monsters op maandag 15 april.
Het binnen brengen van de stalen kan geschieden op de paringsstand tussen 19.00u en 20.30u.
De stalen zullen door onze zorg, naar het labo van CODA worden overgebracht.
Na die bewuste inleverdata staat ieder kandidaat in voor zijn eigen staalverzending en
betaling. De resultaten komen toe op ons adres. We zullen alle deelnemers een kopie van de
resultaten elektronisch toezenden zodat er geen misverstanden ontstaan. In ieder geval blijven de
copies op de paringsstand bewaard.
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.
De resultaten worden niet per post doorgestuurd, maar blijven beschikbaar op de paringsstand.
Wanneer we uw mailadres hebben zullen we het u elektronisch bezorgen.

STANDREGELS

2013.

P A R I N G S T A ND

KREVERHILLE.

1. "KREVERHILLE" gelegen aan de Langeweg 8 te Ossenisse (ZeeuwsVlaanderen) is geopend
van donderdag 30 mei tot en met donderdag 18 juli ter bevruchting aangeboden worden.
Hierdoor is het mogelijk dat de laatste ERK’s op maandag 1 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 21u. De laatste ophaling is voorzien op maandag 5 augustus.
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 standaard
éénraamskastjes (ERK) aangeboden.
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Het kernvolkje is VRIJ VAN DARREN. De kernvolkjes waarin darren worden ontdekt bij het
aanleveren, worden niet geopend noch 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.
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 2013. 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.
Voor de opstelling van ERK's wordt 2,5 € aangerekend.
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
2013, loopt tot 1 juli.
De eiland bevruchte moeren kosten 46 €. Ze worden uiterlijk besteld op 15 mei.
De betaling geschiedt bij afhaling, dus niet vooraf betalen!.
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.
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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.

AFSTAMMING VAN DE DARRENVOLKEN.
Dit jaar zullen er voldoende krachtige volken van de afstammingen van de Hofmannlijnen van
Spiekeroog opgesteld staan op Kreverhille. Dit is het eerste seizoen van de twee seizoenen die
zullen volgen.
De vadervolken zullen aanvang mei worden opgesteld. Verder, zorgen we voor een bestendig
vakkundig toezicht. De darrenvolken worden met regelmaat tegen de varroamijt behandeld.
Zeer goede resultaten worden er verwacht met de stammen met afkomst “Sylt”.

♀Vadervolken 2012- 2014

♂Vadervolken 2009-2010

KREVERHILLE

KREVERHILLE

♀RKH De Croock.

♂ Dochters van

57-85-51-2009

6-39-717-2009 Spiek

♀RKH Francet

♂

♀6-39-717-

♂

Kaat52-08-508
Spiek

6-39-519-2002
Spiek
Prill

2009
Aribert Prill

To¨6-39-5192002
Prill

Teelt van RKHvzw…
De koninginnen die je wenst aan te schaffen zijn afkomstig van een uitgelezen moer van 2011 van
de afstamming Sylt. De collega's die dus niet opstellen kunnen weer rekenen op onze
teeltactiviteiten en dus gepaarde moeren aankopen.
Door de dochters, de geteelde koninginnen 2011 met afstamming ‘Sylt’, te laten paren met darren
van de oorspronkelijke teeltlijn van ‘Spiekeroog’, (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 resoluut 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 Carnica stammen 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
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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.
Hopelijk krijgen we wat meer krediet van de weergoden dit jaar, want vorig jaar is echt een jaar
om snel te vergeten op gebied van paringen.
Onze selectiewerk is een blijvende opdracht. Zonder voldoende uitleesmogelijkheden zijn we
gedoemd om te verdwijnen. Dit jaar lezen we weer goede teeltstof uit voor paringen op
Spiekeroog, op Sylt en op Norderney. Op deze wijze blijven we werken aan de genetische
variabiliteit, zonder dat de nadelige ondoorzichtige neveneffecten zoals agressiviteit de kop op
steekt.
Inmiddels kunnen we stellen dat de afstammingen van Sylt ons de beste voldoening
schenken.
Het blijft dus de bedoeling om de vitaliteit en de zachtaardigheid te behouden en zelfs te
versterken.
Naast de voormelde teeltvolken wordt er nog geteeld van uitgelezen reinteeltmoeren die ons
nieuwe keurkolonies moeten opleveren en de bestaande moet aanvullen en of vervangen, voor de
selectie van de toekomst.
Groepen of individuele imkers kunnen ook "reinteeltmoeren" bestellen. Om onze planning te
kunnen realiseren, is een goede agenda nodig. Koninginnen zijn niet uit de mouw te schudden.
Dus bestel tijdig! We proberen dit jaar slechts in één maal zending te realiseren naar de eilanden.
We plaatsen ons teeltplannen op de website zodat eventuele deelnemers aan de reis weten wanneer
we deze reis plannen. We verwachten eventuele bestellingen uiterlijk op 15 mei.
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 geadviseerde afstamming, 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 koninginnen
wenst aan te schaffen. 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.

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.
Wanneer er nog meer omlarvers paraat zijn, gelieve zich te melden…
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Beukeleers Jef
De Pauw Marco
De Croock Roger
Dupont Pieter
Schelfhout Hugo
Van Deursen Germain
Van Iersel M.J.

Sneppelaar 4
Vaartstraat 6
Sint-Onolfsdijk 9
Vinkstraat 62
Klokke Roelandstraat 6
Vakebuurtstraat 308D
Kreitenmolenstraat 108

1840
9850
9200
3150
9112
9990
5071

Londerzeel
Hansbeke
Dendermonde
Wakkerzeel
Sinaai
Maldegem
BJ Udenhout

0479 514604
0032 9 3716285
0032 5 2222718
016 605 695
03 7725835
0032 50 713604
0031 135113463

Te onthouden…
Let op de afmetingen van de ERK’s. Ze moeten passen in de schuthuisjes!
Let op de zuiverheid van de kastjes en de doorzichtigheid van de ruitjes en gezondheid.
Geen darren! Controleer eerst de ERK’s op de aanwezigheid van darren vooraleer ze naar de
paringstand te brengen.
Vul steeds de voederruimte opnieuw bij, vooraleer ze aan te leveren.
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.
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.
Geen nageltjes gebruiken om de draad vast te maken! Het belet de vlotte opstelling en levert
bovendien het risico dat daardoor de vliegopeningen (ERK-schuilhuisje) niet correspondeert.
Gebruik dus duimspijkers, ze bezorgen meesten geen hinder.
Zorg voor een goede aanduiding van uw naam, adres en telefoonnummer, lidnummer en
het nummer van de jonge moer.
Schrijf ook op de reiskooien, duidelijke leestbaar uw naam en adres. (Misschien geschilderd
of gebrandmerkt. Geen losse onderdelen!)
Een degelijk afgesloten kooi met gaas, belet dat ontsnapte bijen in het vervoermiddel rond
vliegen.
De raatjes degelijk vastsmelten aan de zoldering van het kastje. (soldeerbout). Het voorkomt
uitzakken en dus warbouw. Geen volledige raatjes, een strookje van ongeveer 3cm is voldoende.
Maak de bijen niet te nat! Doorweekte bijen zijn beschadigd!
Het moeten standaard-ERK.'s zijn, want één mm langer of breder kan het plaatsen in een
schuthuisje op de bevruchtingsstand bemoeilijken.
De vlieggatschijf mag niet vooruit steken en is dan ook best ingewerkt.
NIEUWE kastjes moeten vooraf goed behandeld worden met een of andere beits die
bijenvriendelijk is.
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.
Laat de kernvolkjes de volledige tijd op de paringsstand staan. Vroegtijdig ophalen brengt de
organisatie alleen maar in problemen.
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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...
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 tot 3,5kg 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 (35° tot 40°c) 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!
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Educatie…
Cursussen die lopen;
Vernieuwende bijenteelttechnieken te Sint-Laureins, te Nieuwkerken-Waas en te Mechelen
Bijscholing te Sint-Laureins
Selectie en koninginnenteelt te Meerdonk
Cursussen die geprogrammeerd zijn;
Inleiding tot de bijenteelt te Nieuwkerken-Waas en Mechelen vanaf half oktober en te … nog te
bepalen data.
Bijscholing te Mechelen, te Sint-Laureins en te Nieuwkerken-Waas vanaf aanvang oktober
www.rkhvzw.be
Andere cursussen kunnen in samenwerking met ons team worden georganiseerd. Geïnteresseerd,
laat maar iets weten. Doch denk eraan dat succes ook afhangt van de tijdige aankondiging en
organisatie.
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.

Activiteiten 2013.
Onze paringsstand zal dan voor iedereen open staan. We plannen extra activiteiten en iedereen kan
er dan een kijkje komen nemen en iets komen drinken.
22/06/2013 Open bijendag in samenwerking met kwekerij “De Hemelsleutel” te Ossenisse
13/07/2013 Landelijke open imkerdag.
Zaterdag 17 en zondag 18 augustus ambachtelijk weekend.

Dank bij voorbaat.

De volgende bijeenkomst is gepland in het najaar;

Zaterdag 16 november 2013
Zaal GOM
Meerdonk 13.30u.
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