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1. Welkom – inleiding
We beginnen met het droeve nieuws.

2. In memoriam Roger De Croock
Op 6 februari kreeg ik een mail van Roger met de boodschap: ik voel me al een paar weken niet zo
goed en weet niet wat er scheelt, ik doe niets anders dan slapen. Ik moet volgende week een
onderzoek laten doen. Ik hou je wel op de hoogte.
Een week later kreeg ik weer een mail: het ziet er niet zo goed uit, als het zo verder gaat, wordt dit
mijn laatste jaar.
Weer wat later schreef hij: je zal wat taken van mij moeten overnemen, want ik heb geen fut meer.
Op 10 maart gebeurde dan het onvermoede: Roger verliet ons. Het heeft niet langer dan zes weken
geduurd om hem van ons af te pakken.
Normaal wordt er dan nu een minuut stilte ingelast om onze geliefde overledene te gedenken, maar
ik ga dat niet doen. Ik zou graag hebben dat iedereen die Roger gekend heeft, dat voor zich doet, op
een rustig ogenblik, daar mag een glaasje wijn of een pintje bij zijn, dat had hij kunnen appreciëren,
en er meer dan een minuut voor uittrekt.
In de plaats daarvan ga ik enkele anekdotes vertellen.
Nadat half juli de aanleveringen van ERK’s op Kreverhille gestopt zijn en er enkel nog afhalingen zijn
van koninginnen en ERK’s, wordt het na 20 u soms zeer rustig. Corneel is dan in de tuin iets
onbestemd aan het doen met koninginnen en Piet hetzelfde met de tractor.
Roger en ik zaten dan samen te wachten op die laatste imker die nog moest binnenspringen en wat
doen twee imkers als ze samen zijn en tijd te doden hebben: praten over de bijen natuurlijk. Bij één
van die gelegenheden hadden we het echter over de toekomst van RKH en de impact van ons werk
op het bijenbestand. Hij zei me toen: je mag dat niet onderschatten want ik verdeel nu al zoveel
jaren elk jaar honderden larfjes in de streek van Dendermonde en Aalst en je merkt toch dat jaar na
jaar de standparingen zachtere volken opleveren.
Wetende dat hij geen fan was van Norderney, vroeg ik hem: moesten we nu zoveel jaren geleden
varroa-tolerante volken van Norderney gehad hebben, en je zou daar even veel larfjes van hebben
verdeeld, zou je dan nu niet gezegd hebben: je merkt toch dat er jaar na jaar minder varroadruk is en
er minder moet behandeld worden?
Daar moest hij even over nadenken en dan lachte hij zijn speciaal lachje. Ik dacht, nu heb ik hem
overtuigd. “Misschien wel”, zei hij, “en als dat de weg is die RKH inslaat, dan zal ik daar zeker aan
meewerken, maar vraag me niet om mijn stand vol Norderney te steken”. Hij was altijd bereid te
helpen en actief mee te werken, ook als hij niet helemaal overtuigd was van het resultaat en dat
typeerde hem. Ik heb als voorzitter van RKH maar twee jaar zeer nauw samengewerkt met Roger,
maar hij heeft nooit nee gezegd, als ik het iets vroeg.
Toen vorig jaar doctor John Kefuss hier was voor onze najaarsvergadering, had die gevraagd of hij
een paar dagen eerder mocht komen om enkele gerenommeerde imkers te bezoeken, liefst van elke
strekking, één. Voor de zwarte bij had ik Henk Kok uitgenodigd, voor Buckfast zijn we Roger De Vos
gaan bezoeken en voor de carnica’s zijn we bij Roger geweest. Om het gesprek op gang te trekken
vroeg “den John”, zoals Roger hem noemde, steeds: “de zuren waarmee je je bijen behandelt, zou je

die zelf ook opdrinken?”. Roger schudde natuurlijk hevig neen. Dan begon het gesprek over de
alternatieven om niet meer te hoeven behandelen.
Toen John Kefuss op de vergadering aan Roger echter dezelfde vraag stelde, kwam er een brede
glimlach op zijn gezicht en zij hij overtuigend knikkend “ja, zeker!”. Den John had dat natuurlijk niet
verwacht en was even zijn kluts kwijt. Dan zei hij verwijtend: “toen we bij jou thuis waren, zei je dat
je het niet wou opdrinken!”. Als Roger iemand kon beetnemen op een subtiele manier, dan kon hij
het niet weerstaan. Als dat bij jou gebeurde, dan gaf dat aan dat hij je goed kon hebben.
Roger is nooit RKH keurmeester geweest, dat was niet te combineren met zijn werk voor het
selectieproject van de KVIB. Maar hij fungeerde wel als onze genenbank. Als er koninginnen waren
die we wilden bewaren wegens te waardevol om een beetje dood te doen en als plan B, moest er
ergens een uitbraak zijn van AV, dan werden die bij Roger opgesteld op zesramers. We waren er dan
ook gerust in dat ze goed de winter zouden doorkomen. Hij had dus alle drie de lijnen die we voeren
op zijn stand en kon die met elkaar vergelijken.
Roger was niet alleen een eersteklas imker, hij had de unieke eigenschap, dat hij aan een bijensteek
kon voelen van welke lijn de stekende werkster afkomstig was. Als we aan zijn bijen aan het werken
waren of wat in zijn bijenhal aan het rommelen waren, en hij kreeg een steek, dan ging het steeds
van: dedju, da’s weer een van Norderney!
Ik hoop dat deze korte anekdotes u helpen u Roger te herinneren als een begeesterd man met een
groot hart voor de bijen en de imkersverenigingen, een doorwinterde imker met een scherp verstand
en een visie, nooit bevreesd om iets nieuws te proberen, die ons een bedrijfsmethode heeft
nagelaten die hij zelf de “Vernieuwde biotechnische varroabestrijding” noemde, maar die ik in de
toekomst, als ik er naar refereer de “methode Roger De Croock” ga noemen.
Roger, we zullen u missen!

3. Algemene vergadering van 10 maart
De raad van bestuur ziet er als volgt uit:
•
•
•

Voorzitter: Jean Pierre Slootmans
Ondervoorzitter: Piet Van Bastelaar
Waarnemend secretaris-penningmeester: Corneel De Windt

Bestuurders:
•
•
•
•

Maarten Meys
Alexander Gillis
Jens Moens
Nikolai Samilik

Leden:
•
•

Bjorn Van Ombergen
Frans Francet

4. RKH en het nieuwe selectieproject Vlaanderen
INLEIDING...
Het woord “selectie” heeft te maken met uitkiezen. Uitkiezen houdt in, dat er bepaalde
verwachtingen worden gekoesterd door de “uitkiezer”. Men kijkt uit naar…

Deze verwachtingen worden in sterke mate beïnvloed door de verzuchtingen van de gebruiker van
het levend materiaal dat nuttig is, het "erfelijk materiaal", de imker in dit geval. Dit “beeld” wordt
dan ook in alle gevallen versterkt door de hoge verwachtingen en de idealen die men voorop stelt. Ik
denk dat dit de “rode draad” is die iedereen koestert die met "selectie" bezig is of met de
ontwikkeling van “nieuwe varianten”.
Hij/zij is m.a.w. op zoek gaan naar een bepaald beeld, een bepaald doel. Hij/zij gaat op zoek naar
“beter” materiaal, op zoek... naar een ideale toekomst…
Het uitkiezen of uitlezen van levende organismen, zoals bijen, is een zeer complexe bezigheid.
Er wordt verondersteld dat men zijn doel kent. Er wordt eveneens verondersteld van de uitlezer, dat
hij of zij het materiaal goed kent waaruit moet worden uitgezocht of geselecteerd. De “uitlezer” volgt
daarbij een degelijk leesplan, dat op schema werd gebracht, dat hij/zij hanteert en dat hem/haar in
staat moet stellen om op de meest objectieve wijze situaties en resultaten in te schatten. Op deze
manier kan men het beoogde doel “zeer kort” benaderen.
Men moet m.a.w. weten wat men kan verwachten, wat dus binnen de mogelijkheden ligt van de
geaardheid van de teeltstof en van de zoektocht.
Van " uitlezen" wordt veronderstelt dat men gaat vergelijken, beoordelen en uitkiezen, om dat
“verder te gaan. Er moeten dus vergelijkbare elementen zijn.
Men moet dus in de eerste plaats werken met vergelijkbare organismen, (soorten, ondersoorten,
rassen of stammen) in vergelijkbare milieusituaties (regio’s of streken) die op een vergelijkbare wijze
worden bewerkt of behandeld (teelttechniek). Deze laatste speelt een zeer belangrijke rol in het
vergelijkingsproces en dus de oordeelkundigheid van de inschattingen.
We gaan ervan uit dat er een hoofddoel wordt vooropgesteld dat een oordeelkundige en
wetenschappelijke onderbouw heeft.

We wensen van het gehanteerde ras, dat het ons in goede en slechte jaren
steeds voldoening zal schenken; Zachtaardige en gezonde bijen,
productieve en vitale bijen, rasvaste, zelf teelbare, zwermtrage bijen die
het “eenvoudig imkeren” toelaten.

De bij waarvoor wij kozen en dat ons nu, deze eigenschappen kan geven en ook beschikt over een
ruime erfelijke, betrouwbare variabiliteit, is de hedendaagse ondersoort CARNICA met het ras
troiseck van;
De selecties “Ratzeburger Züchterring (Sylt),de telersgroep “Schleswig-Holstein en Hamburg”,
met de paringsstand Tal 2 List op Sylt opgericht in 1949.
De selecties door de telersgroep “Züchtering Aller Wümme”, gesticht op 1 februari 1953
In 1960 stelde het verbond van de Hanoverse Imkers de bevruchtingsstand op Spiekeroog ter
beschikking.
 De selecties door de telersgroep Toleranzzucht Kirchhain Toleranz Inselbelegstelle Norderney.
De teelt van koninginnen is in onze hedendaagse imkerij één van de belangrijkste zorgen geworden.
Naast de problemen met het verloederde biotoop dat zijn diepe nefaste sporen nalaat op de
kwaliteit van de bijen, is men ervan overtuigd dat het genetisch draagvlak tegen “verzwakking” kan

opgekrikt worden.
Het is belangrijk omdat de smeltkroes van bijen en hun verschijningsvormen in onze streken, ons
heden meer zorgen baart dan voldoening brengt. Wat de natuur in meer dan 30 miljoenjaar heft
verwezenlijkt heeft de mens met zijn eigenzinnigheid en de drang naar MEER, op een zeer kleine
tijdspanne weten te verknoeien. Heel wat ondersoorten zijn vermengd geworden en hebben de
“imkerij” en de “bij” veel leed bezorgt.
De heterogeniteit van eigenschappen maakt dat de imkerij voor veel imkers meer op een
nachtmerrie lijkt dan op een aangename bezigheid. Komt er nog bij dat we steeds meer af te rekenen
krijgen met dichte woonsituaties waardoor het sociale aspect, van het bijen houden, zwaar gaat
doorwegen.
Het gedragspatroon van de honingbij, het dichtbevolkte karakter van de streek en de zorgeloze
hardnekkig gehanteerde vrijheid van de “bijenman” bezorgt de gemeenschappelijke imkerij zware
nachtmerries.
Het tot leven roepen van een “ei leggend orgaan” in het bijennest, dat haar geaardheden
overdraagt op haar nakomelingen, heeft verregaande gevolgen voor het gedragspatroon van
dat bijennest en de bijennesten in de omgeving.

Rechtstreeks heeft het zijn gevolgen voor de wijze waarop het “bijen houden” wordt bedreven.
Meestal is men onvoldoende doordrongen van het belang van de oordeelkundige en
gespecialiseerde teelt met degelijke moeren.
Koninginnetelers hebben dan ook een zware verantwoordelijkheid te dragen. Niet zelden wordt deze
taak al te licht opgenomen.
“Koninginnen telen” is immers een stempel drukken op de onmiddellijke omgeving, de imkerij.
Hoe dan ook, met het bedrijven van “koninginnenteelt”, gaat men in feite een groot deel van de
vrijheid van de imkerij aan banden leggen! Zij die dit niet inzien beseffen niet waar ze mee bezig zijn
en ze zijn dan ook dikwijls oorzaak van verwarring, onrust en tal van uit de lucht gegrepen
tegenbewijzen en misverstanden.
Genetica is geen eenvoudige zaak… Al te dikwijls interpreteert men dit op een al te vluchtige en
simpele wijze.
Bijen zijn geen erwten of konijnen, schapen of canarie’s. Het erfelijk patroon, dat zich laat vertalen in
de chromosomen, laat ons vermoeden dat er een zeer grote diversiteit ontwikkeld wordt in de eitjes
die ze legt.
Anderzijds worden de eitjes waaruit vrouwelijke individuen ontstaan nog bevrucht door een brede
verzameling van sperma dat in de spermateek van, de koningin beschikbaar is en afkomstig is van
meerdere darren…
Het is een rariteit dat je een document kan lezen in tijdschriften, of publicaties die de ”werkelijkheid”
omschrijft rond het genetisch samenspel van de kolonievormende bijen en hun “toekomst”.
De genetische variabiliteit tussen de “halfzussen” is dus enorm groot… het is dan ook de interactie
tussen die samenhang van individuen die een “resultante” vormt van het “aanvoelen” van de
waarnemingen die de imker heeft over de “kolonie”. A priori heeft elke bijenkoningin de
mogelijkheid om minstens 65.635 genetisch verschillende eicellen te produceren, versus eieren te
leggen. (16 paar chromosomen maakt een opdeling in gameten tot 216 mogelijk) Ga daar nu maar

eens enkele koninginnen uit telen…die de gemiddelde waarde van uw waarnemingen zal dragen… ge
zijt nog niet aan de “nieuwe patatten”…
Dan zullen deze nieuwe koninginnen nog moeten paren… weer een gokje… hoeveel darren neemt ze
tot haar genoegen en dus hoeveel genetisch verschillende zaadcellen zullen bij welke eicellen
samenkomen…
We weten van een bijenkolonie dat de koningin omgeven is door tal van verschillende “klusters”
werksters/halfzussen die genetisch, kleine tot zeer grote verschillen dragen. Het ganse pakket aan
werksters vormt een mooi raderwerk die het voortbestaan van de kolonie moet verwezenlijken.
Maar waar we meestal niet blijven bij stilstaan is het feit dat ze door hun genetische belasting ook
verschillende levenslengtes hebben en niet allemaal er dezelfde tijd over doen om van ei naar
volwassen bij te evolueren. De bijen hebben onze boeken niet gelezen…
Binnen de ondersoorten van de Apis meliffera’s (ligustica, iberica, caucasica, carnica, scuttelata,
intermissa, sahariensis, macedoniaca, anatoliaca, jemenitica, enz enz.) is er een klein tot zeer groot
verschil in ontwikkelingsperiode. (Ei – imago). Ook waar genomen binnen onze eigen Europesen
ondersoorten en of rassen.
De genetische mengeling maakt er “klusters” van binnen het werksteraanbod. Er zijn er die vlugger
geboren worden er zijn er die veel later geboren worden… (18,.. – 22,.. dagen)
Het verschil licht hem in kleine mate in het open broedstadium maar manifesteert zich vooral in het
verpoppingsstadium… ra ra ra wat er dan gebeurt met de populatie snelheid, de aangroei van de
kolonie, de ontwikkelingssnelheid van de varroamijt en andere kwalen. (Dikwijls uitgedrukt in
vitaliteit in de waarnemingen.) Ook tegen de verweerbaarheid tegen andere kwalen heeft dit zijn
gevolgen.
Praktisch gezien is dit zeer duidelijk waar te nemen bij de koninginnenteelt want het zijn “halfzussen”
van het teeltvolk. Is het geen schering en inslag dat, ondanks we goed vertrekken met de controle
van de eileg, er duidelijke verschillen waar te nemen zijn in het geboren worden van een teelt
koninginnen. Er zijn teelten waar er soms tot twee dagen verschil is tussen de eerste en laatst
geborene! (waarnemingen in broedstoof)
De selectie van de teeltsnelheid van koninginnen zit dus mee in het selectieprogramma en moet ons
toelaten om sneller verder te komen in de opstelling van de selectieopstellingen. Ook en controle in
de selectievolken inzake geboortesnelheid zou al een hele stap vooruit zijn.
Ik heb het geluk dit te kunnen waarnemen kunnen waarnemen in de inmiddels sterk gehybridiseerde
ondersoorten in Noord-Afrika.
Hiermee wil ik maar aantonen dat selectie en de verwachting van het nakomelingschap wel groot kan
zijn. Maar het heeft voor een groot stuk ook te maken heeft met een beetje geluk, om hetgeen je
waarnam in de moederkolonie te verkrijgen of zelfs te verbeteren in de dochterkolonies. Geduld is
een mooie deugt om te volharden…
Wees op je hoede als je dus ongecontroleerde paringen hebt…dan wordt ze “zee” nog woeliger en
troebeler.
Redenen genoeg om te zeggen dat het van zeer groot belang is dat deze bepalende bezigheden, op
een degelijke en open wijze kunnen worden gevolgd, zeker door de omwonende imkers en eveneens
door de “ruimere imkerij”. Er zijn geen geheimen in deze optiek alleen waarheden en respect.
De bijenteelt is een gemeenschappelijk goed dat oordeelkundig en stevig in de juiste banen moet
worden gehouden. Er wordt van de omwonende imker dan ook voldoende begrip en vertrouwen en
eventueel medewerking verwacht, die nodig is, om deze belangrijke en steeds blijvende opdracht te
ondersteunen. Vraag is of dat het vertrouwen wel gegeven wordt of beter gezegd begrijpt men de
basisgegevens wel inzake erfelijkheid en selectie…

Weet dus dat bezig zijn met “selectie” en “teelt en verspreiding”, een zeer ernstige zaak is en die ook
aldus moet worden bedreven. Een groep van mensen doe “samen” bezig zijn met een selectieplan
moet goed gestuurd worden. …BIJEN ZIJN NIET ZOMAAR BIJEN…
De deelnemers aan dit selectieplan worden keurmeesters genoemd en de selectieleider wordt de
“selectiecoördinator” genoemd. Samen werken ze in de “keurwerkgroep”.
(Keurwerkgroep KREVERHILLE)

We hopen dat U een beter begrip verwerft in de keurproblematiek, in de moeilijke studie van het
selectiewerk en de wijze waarop samen moeten tewerk gaan om positief resultaat te komen.

Met de wijze hoe men momenteel om zal gaan met het “nieuwe selectiewerk in Vlaanderen” hebben
we op zijn minst gezegd problemen uit genetisch-wetenschappelijk oogpunt en gekoppeld aan de
jaren ervaring van het degelijk onderbouwd selectiewerk met bijen. Bijen zijn geen konijnen…

5. AVB staalname 2017
Uiterlijk op zondag 23 april
Binnen brengen van stalen bij:
Jean-Pierre Slootmans
Corneel Dewindt
Roger Tanghe
Maarten Meys
Hugo Schelfhout
Piet Van Bastelaar
Peter Hospel

Sint-Gillis-Waas
Meerdonk
Maldegem
Zele
Sinaai
Hulst
Kasterlee

0487 321699
0475 862648
0472 036474
0478 620037
03 7725835
0031 114 310511
0468 318784

Per staal wordt € 25 betaald bij binnenbrengen
5 x 5 cm minimum
In goed gesloten plastiek zakje met ritssluiting met de duidelijke vermelding van uw naam en
volledig adres, telefoonnummer en E-mailadres.

6. Standregels en koninginnen 2017
De tijd van de opstelling blijft ongewijzigd. Dit is 18 dagen.
Op de afrekening wordt de afhaaldatum vermeld.
De paringsstand is in 2017 open elke maandag- en donderdagavond tussen 19:00u. en 21:00u.
Eerste levering donderdag 1 juni, laatste levering donderdag 13 juli.
Mogen we met aandrang vragen niet achter de inschrijftafel te komen aub. het stoort de administrators
en veroorzaakt aldus fouten die voor problemen zorgen…
…ook bezoeken in de tuin tijdens de openingsuren worden best niet ondernomen, we hebben onze
volle inzet en aandacht nodig voor de opdracht waarmee we bezig zijn.
De rest van de standregels zijn niet gewijzigd.

7. Paringsstand – darrenvolken 2017
Er worden twee reeksen van 5 volken opgesteld.
De eerste reeks zijn dochters van een door Ronny De Vylder aangekochte VSH+ Kirchhain moer.
De tweede reeks zijn dochters van een door Maarten Meys geselecteerde Norderney reinteeltmoer.

8. Regio-imkers
Huidige situatie

De cirkels hebben een straal van 3 km en geven het vliegbereik van de werksters van die stand aan.
•
•
•

Groen: RKH op Kreverhille
Oranje: regio-imker in Hengstdijk
Paars: regio-imker in Walsoorden (H4A-terrein)

•

Rood: regio-imker in de Waterstraat te Walsoorden met Buckfast volken (vorig jaar 4, nu een
zestal en volgend jaar waarschijnlijk 9).

Aktieplan: in 2018 een bufferstand oprichten te Walsoorden met 10 extra darrenvolken en de regioimker op het terrein van H4A zal dan ook een tiental volken opstellen met de geschikte RKH-moeren.
In 2019 een extra bufferstand oprichten ten westen met ook hier een tiental buffervolken.
De situatie is dan als volgt:

Deze maatregelen zullen de verhouding gewenste/ongewenste darren te goede komen.
Waar we echter niets kunnen tegen doen is de praktijk die door een imker uit de streek wordt
toegepast: hij heeft in het verleden de darren uit zijn Buckfast volken verzameld en ze in de buurt
van Kreverhille komen lossen. Aangezien er geen strafbare feiten worden gepleegd, kunnen we dit
enkel ondergaan. Daarom ook het belang van de grote aantal darrenvolken om dit effect, moest de
praktijk herhaald worden, te minimaliseren.

9. Tips en trucs
Germain Van Deursen heeft ons de truc met de lucifer uitgelegd
en we willen de aanwezige leden daar ook deelgenoot van
maken. Koninginnen worden geleverd in een geel invoerkooitje
met een vijftal werksters. Voor het invoeren van de koningin is
het best om de werksters uit het kooitje te verwijderen. Dat
loopt niet altijd van een leien dakje.
De truc: steek een lucifer door het tweede gaatje vanaf het
deegcompartiment in de zijkant van het kooitje tot ongeveer
halverwege. Wacht tot enkel de koningin achter de lucifer zit
(tussen de lucifer en het deegcompartiment) en schuif de lucifer
voorzichtig verder tot in het corresponderende gaatje aan de
overzijde (zonder antennes of poten door het gaatje te persen).
Schuif voorzichtig het dekseltje een halve centimeter open en de
werksters kunnen ontsnappen.
Trek de lucifer voorzichtig terug en je kan hem gebruiken om het kooitje op te hangen.
Roger Tanghe heeft ons de truc met het voederbakje meegedeeld.
Als je ERK’s vult om naar Kreverhille te voeren of mee te geven
naar de eilanden, dan moet je ervoor zorgen dat, voor je
vertrekt de voerbakjes terug volledig gevuld zijn.
Dat bijvullen is een lastig, tijdrovend werkje en kan vermeden
worden. Bij het gereedmaken stop je een ping-pong balletje
deeg vanonder in de ERK aan de zijde tegenover het vlieggat,
zoals gebruikelijk. Je vult echter ook het compartiment naast
het voerbakje volledig met deeg. Op het ogenblik dat de ERK’s
op transport gaan (ongeveer een week na het vullen, ttz. 3
dagen in de kelder en ±4 dagen thuis invliegen) zal het
voederbakje nog volledig gevuld zijn.

10. Varroa resistentie integreren bij selectiewerk
Op de najaarsvergadering van 2016 werd door dr John Kefuss een methode voorgesteld om de
controle op varroa-resistentie in het selectieprogramma in te bouwen. Zie hiervoor het verslag van
deze vergadering. Nu wordt aan de hand van een praktijkvoorbeeld in enkele stappen uitgelegd wat
juist wanneer moet worden gedaan.
Een imker met 10 volken wil uit eigen materiaal selecteren en laten bevruchten op Kreverhille om
maximaal VSH+ na te streven.
Hij kiest na de zomeroogst uit zijn 10 volken de twee beste volgens de normaal geldende criteria:
haaldrift (honingopbrengst), zachtaardigheid, raamvastheid, … in volgorde naar keuze.
Nota: gelieve niet meer te selecteren op weinig propoliseren omdat ondertussen gebleken is dat
sterk propoliserende volken hygiënischer zijn en een sterker immuunsysteem hebben.

Uit één of twee volken uit de reeks van 8 die niet geselecteerd zijn, wordt een plakje gesloten broed
van ongeveer 5 x 5 cm gesneden (of een vergelijkbare oppervlakte met andere afmetingen als de
draden in de weg zitten). Deze plakjes worden ingevroren en bij voorkeur na 24 gebruikt.
Bij de twee geselecteerde volken worden een plakje gesloten broed uitgesneden met dezelfde
afmetingen als de eerder ingevroren plakjes. Dit broed moet verkleurende (purperen) ogen hebben.
Ook deze plakjes worden ingevroren.
In de uitgesneden ramen worden de plakjes vervangen door de eerder ingevroren plakjes.
Na 24 u wordt gecontroleerd hoeveel percent van de oppervlakte van de ingebrachte plakjes
uitgeruimd is. Dit percentage geeft een indicatie over het hygiënisch gedrag. Volledig uitgeruimd na
24 u is zeer hygiënisch. Goed hygiënisch gedrag is niet alleen gunstig om de varroabesmetting aan te
pakken maar ook tegen broedziekten zoals AV, EV en kalkbroed.
Om te testen op varroa-resistentie worden de plakjes gesloten broed met verkleurende ogen
geanalyseerd. Men opent 100 cellen en telt het aantal mijten met en zonder nageslacht. Het absolute
aantal mijten geeft een indicatie van de besmettingsgraad en de verhouding mijten met en mijten
zonder nageslacht geeft een indicatie van het VSH-gedrag.
Bij volken met 0% VSH zullen 80 % van de mijten nageslacht hebben en 20% geen. Hoe groter de
verhouding, hoe meer VSH+ gedrag er is.
Men kiest dan voor de koninginneteelt het jaar nadien het volk dat op beide criteria het beste scoort.
Indien de koninginnen op Kreverhille bevrucht worden en dus door darren met een VSH+ afkomst,
moet het resultaat jaar na jaar beter worden.
Bijkomend kan men bij alle volken het aantal mijten op de bijen tellen. Er worden 3 verschillende
methoden getoond.
De bijen worden steeds uit het broednest gehaald, liefst van ramen met open broed.
Eerste methode (destructief): doe een honderdtal bijen in een plastic zakje en stop dit voor enkele
uren in de diepvriezer. Doe dan de bijen in een dubbele honingzeef en spoel goed af met lauw water.
De bijen blijven op de bovenste zeef en de mijten op de onderste (fijne) zeef. Tel het aantal mijten
Tweede methode: maak een doosje voor de poedersuikermethode – twee botervlootjes, één met
een origineel deksel en één waarvan het deksel uitgesneden is en voorzien van een rooster (zelfde
gaas als voor de varroabodem). Zie foto.

Doe een honderdtal bijen in een botervlootje en plaats het deksel met het gaas. Schud voldoende
poedersuiker door het gaas, zodat alle bijen goed gepoederd zijn. Plaats het gesloten deksel bovenop
het gaasdeksel en schud het botervlootje gedurende een minuut. Verwijder het deksel en plaats het
botervlootje omgekeerd op het lege botervlootje. Schud de poedersuiker door het gaas in het lege
vlootje. Doe een beetje lauw water in het vlootje met de suiker en roer. De mijten komen
bovendrijven. Tel het aantal mijten
Derde methode: neem een nieuw, leeg CD-doosje en verwijder de houder voor de CD en de labels.
Plak de opening langs de scharnierzijde dicht met doorzichtige plakband. Doe het doosje vol bijen en
sluit het deksel (zonder bijen te pletten). Neem foto’s van de bijen aan beide zijden en tel de mijten
(en bijen) op de PC.
Bij minder dan 5 mijten per honderd bijen, is behandelen niet strikt noodzakelijk.
Het is een fabeltje dat oxaalzuur onschadelijk is voor de bijen. Het is niet omdat ze er niet direct door
doodvallen, dat ze er niet door geschaad worden. Als een behandeling kan vermeden worden, is dat
een voordeel dat zich vertaalt in hogere overlevingskansen voor de kolonie.

11. Educatie
“Inleiding tot de bijenteelt” loopt te;
Wondelgem, zaal De Zulle
Nieuwkerken-Waas, zaal De Buiten
Mechelen, zaal Olivetenhof

“Oordeelkundige bijenteelttechnieken” loopt te;
Berchem, zaal De Finale
Zaventem zaal Brussels AirPort

12. Activiteiten 2017
Volgende activiteiten zijn gepland:
8 juli:

open deur dag op Kreverhille met rondleiding, doorlopende presentatie op TV en
verkoop van bijenproducten

5 augustus:

BBQ op Kreverhille. Dit is een evenement waarvoor men niet kan inschrijven, maar
waarvoor men moet uitgenodigd worden. Iedereen die in het voorbije jaar (vanaf
1/9/2016 tot 1/8/2017) vrijwillig en positief heeft bijgedragen aan de werking van
RKH, wordt uitgenodigd om samen met zijn partner aanwezig te zijn. RKH draagt alle
kosten. Positieve bijdragen zijn: helpen tijdens de openingsavonden, op klusdagen of
tijdens evenementen, een bestuursfunctie uitoefenen of keurmeester zijn, een
transport verzorgen of materiaal construeren voor de vereniging, enz…

19 en 20 augustus: Ambachtelijk weekend op Panneweel. We plaatsen onze tent voor de bijenhal en
geven tekst en uitleg over de bijen en de imkerij. We verkopen bijenproducten en
organiseren een activiteit voor de kinderen.
18 november: Najaarsvergadering / studienamiddag. We brengen u op de hoogte van het reilen en
zeilen van de vereniging en nodigen een externe spreker uit die iets interessant te
vertellen heeft over onze hobby.

13. Opschoondagen 2017
Dit voorjaar zijn er nog 2 klusdagen, namelijk 8 april en 13 mei.
In het najaar staan gepland: 9 september – 14 oktober – 11 november
Wees welkom en geef vooraf een seintje dat je komt, zodat de catering zijn werk kan doen
(jpslootmans@rkhvzw.be).
De vergadering wordt beëindigd om 16 u 45.

