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AVIB-Nieuws

Wat te doen deze maand ? :

De warme dagen zijn voorbij, hier en daar nog een opflakkering van de 
temperatuur, en onze bijen maken zich klaar om de lange wintermaanden door 
te komen. Vooral rust hebben ze nu nodig. Controle op de hoeveelheid voer 
hebben we kort geleden, toen het nog warm genoeg was, nog uitgevoerd en 
eventueel bijgestuurd.

Varroabehandeling was ook reeds gedaan en we wachten nu tot december 
wanneer we de winterbehandeling toepassen. Verschillende methoden leggen 
we uit in de nieuwsbrief van December.

:
 

Van de bestuurstafel 

Tellling bijenvolkeren

Zoals vorig jaar zullen we ook dit jaar via de online ledenadministratie een telling doen van 
het aantal bijenvolken. Het is belangrijk dat we dit de nodige aandacht geven. De verdeling 
van Europese financiële middelen per land hangt immer van het resultaat van deze telling.  
Konvib wordt gevraagd deze gegevens (anoniem) ter beschikking te stellen van de overheid 
ten laatste tegen 15 januari.
Vanaf december zal er steekproefsgewijs door de administratie contact opgenomen worden 
met de afdelingen en imkers om de betrouwbaarheid van de gegevens te verifiëren. Tracht 
bijgevolg zo correct mogelijk te zijn. Iedereen, imkers, afdelingen, provincies en Konvib 
hebben er belang bij betrouwbare getallen van zoveel mogelijk leden in te voeren in het 
besef dat dit jaarlijks zal moeten worden uitgevoerd. Op deze manier kunnen we de 
werkwijze ook in de toekomst zo eenvoudig mogelijk houden. We wijzen er ook op dat deze 
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Hernieuwing van lidmaatschap voor 2019
graag storten vóór 30/11/2018

Leden wonend in België:
A-lid met het Ros Bieke per post : 30 €
A-lid met het Ros Bieke enkel digitaal : 25 €

B-lid met het Ros Bieke per post : 10 €
B-lid met het Ros Bieke digitaal : 5 €

Leden wonend in Nederland:
A-lid met het Ros Bieke per post : 35 €
A-lid met het Ros Bieke enkel digitaal : 30 €

Rosse Bie : BE24 9731 1250 1038



telling enkel gebruikt wordt ten behoeve van de verdeling van de Europese financiële 
middelen ter ondersteuning van de imkerij. 

De overheid heeft uitdrukkelijk verklaard dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor 
FAVV, BTW administratie of de administratie van belastingen.

Mag ik daarom vragen om het aantal bijenvolkeren dat u eind oktober hebt ingewinterd door 
te geven : 
1. Ofwel telefonisch: 0468155937
2. Ofwel per e-mail: toon.jacobs@derossebie.be
3. Ofwel vermelding bij de betalingsmededeling van de storting lidgeld 2019 
            (lidgeld 2019, uw naam, aantal volkeren: ..  )

TJ

Teerfeest  2018

Op vrijdag 14 december 2018 viert De Rosse Bie zijn jaarlijks teerfeest om alle 
leden de gelegenheid te geven om mekaar te ontmoeten en beter te leren 
kennen op informele en gezellige wijze.

Dit feest gaat door in de Heischuur, Schuurhoven 2 te Oud-Turnhout
met ruime parking naast de Heischuur.

 
met het volgend Progamma :

19.00   Ontvangst met aperitief

19.30  Feestmaal:
voorgerecht  Noorse visschotel
soep             Koninginnensoep
hoofdgerecht  Witloof met hesp en kaassaus en puree

       Ook vegetarisch alternatief mogelijk indien 
bij de inschrijving opgegeven

nagerecht Tiramisu

Dranken : water, bier,frisdrank en wijn inbegrepen

Na het eten : Bingo / iedereen prijs
De eerste prijs is een onbevolkte bijenkorf

Voor dit alles vraagt uw vereniging een democratische bijdrage van 29,50 € pp.

Inschrijven door te storten ten laatste op maandag 10/12/2018
op de rekening van De Rosse Bie : BE24 9731 1250 1038

   ☺ ☺ ☺ ☺
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vvvvvvvvvvv

Bijen in de fruittuin
zorgen voor des eigenaars fortuin.

Vvvvvvvvvvvvvvvv

Duidelijker kan het niet !

               ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Eens iets anders . . .

Wij kregen dit najaar een spaghetti-pompoen van Mieke. Ken je dat ?

Pompoen wel ...en spagetti ook  maar ….
Het bleek een mooie ovale gele pompoen, bijna zo groot als een Rugby-bal.
Wij kregen ook nog een eenvoudig recept mee. Thuis gekomen gingen we 
onmiddellijk aan ‘t werk het was zo gebeurd en lekker !

We kunnen alleen maar zeggen :
Nog veel plaats in de tuin? Plant volgend voorjaar een spaghetti-pompoen!

1.  De bloemen worden door onze bijen bevlogen.
2.  Het is erg lekker de spaghetti van deze pompoen.

Recept:
Snij de pompoen overlangs in
twee en haal de pitten eruit. 
Bestrooi met peper, zout en
provinciaalse kruiden. Giet er wat
olijfolie over. 
Zet ze in de oven, voorverwarmd
op 180°C , 45 minuten. 
Klaar. 
Het pompoenvlees lijkt op slieren
spaghetti.

Je kan er de ‘spaghetti’ uithalen en er spaghettisaus bij eten, maar ook 
vlees/visgerechten met saus. 
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Slingerlokaal

Na enkele jaren aandringen/verzoeken/vergaderingen heb ik voor onze vereniging  De Rosse
Bie dan toch kunnen bekomen dat de Stad Turnhout een ruimte/lokaaltje heeft voorzien in 
een bijgebouw/schuurtje van de Kleine Engelandhoeve. 

Het is de bedoeling om voor de bezoekers van de Kleine Engelandhoeve enkele dagen in het
jaar een slingerdemonstratie te geven zodat zij een inzicht hebben in de productie van het 
Streekproduct honing.

Een andere doelstelling is om leden van onze vereniging de kans te geven om hun honing te 
oogsten in een aangepast, hygiënisch lokaal zoals dat het beschreven is in  “De Gids voor 
goede Bijenteeltpraktijken”

De laatste zaterdag van de zomermaanden april, mei, juni en juli zullen wij er een slinger-dag
houden in zover er in de maand april reeds honing is om te slingeren (afhankelijk van het 
weer). 
Om dit alles vlotjes te laten verlopen heeft De Rosse Bie een tweede slinger aangekocht, een
volautomatische wentelslinger voor 6 ramen waarbij enkel de ramen moeten ingebracht 
worden. 

De imkers krijgen hierdoor meer tijd om de ramen te ontzegelen en met een tasje koffie, 
mede of pintje bier de bezoekers te woord te staan en ervaringen uit te wisselen.

En indien de weergoden ons goed gezind zijn zouden dit best aangename activiteiten 
kunnen zijn.

Meer info volgt nog maar je kan misschien al eens een kijkje nemen op: 
http://www.kleinengelandhoeve.be/                                                                      de voorzitter,

                          

oorraad- / materiaalruimte
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Slingerruimte

Een voor onze bijen interessante bodembedekker, zie op het einde van dit Ros 
Bieke 

Prunella vulgaris (Bijenkorfje)
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T E   N O T E R E N 

Op  vrijdag 14 december 2018 om 19.00 : Teerfeest + Bingo  :  
in de Heischuur, Schuurhoven 2,  Oud-Turnhout

Dit jaarlijks feest voor alle leden en hun partners
blijft de Rosse Bie organiseren ondanks het

jaarlijks teruglopen van het aantal deelnemers.

Het is een enige gelegenheid om mekaar te ontmoeten
op een informele en gezellige wijze:

Daarom stellen we het volgende programma voor:

Ontvangst om 19,00 uur met een drankje
vervolgens een uitgebreid maal vanaf 19,30 uur

na het eetmaal een Bingo met als hoofdprijs een bijenkorf 
(zonder bijen) en iedereen prijs.

Vervolgens verder natafelen.

Allen hartelijk welkom

Op donderdag10  januari 2019 om 19,30 : ledenvergadering :   
Voor de eerste ledenvergadering van 2019 :Apitherapie
in de Stadsboerderij, Veldekensweg  Turnhout
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Tip:
Om het niet te vergeten,

Noteer op uw kalender en / 
of agenda.



datum Activiteiten   eind 2018  –  2019
Vr.  14  dec 2018  Teerfeest

Do. 10 jan.  2019  Ledenvergadering : Apitherapie

Di.  15 jan. 2019 Bestuursvergadering

Do. 7  feb. 2019 X  Ledenvergadering : Rizen op koolzaad + Etiketten drukken

Di.  12 mrt.  2019 Bestuursvergadering

Zo.  31  mrt.2019  Plantenruil en Bijenmarkt

Do  11  apr. 2019  Ledenvergadering : Koninginnenkweek

di.   7  mei 2019  Bestuursvergadering

do.   9 mei 2019 Praktijkles : Overlarven

ma.  20  mei 2019 Bevruchtingsvolkjes samenstellen + Ko invoeren

Zo. 23  juni  2019 Rosse Bie  BBQ

za.  29  juni  2019 Van 1400 tot 16  Slingeren : slingerlokaal

do.  22  aug.  2019  Ledenvergadering : Inwinteren

di.   3 sep.  2019 Bestuursvergadering

do.  10 okt.  2019  Statutaire ledenvergadering + Verkiezing + Uitwinteren

di.   5 nov.  2019  Bestuursvergadering

do.   7 nov. 2019  X Ledenvergadering ; Snoeien van drachtstruiken

vr.  13 dec  2019  Teerfeest

Aaaaaaa

Opmerking

De ledenvergaderingen van februari en november 2019
werden verplaatst naar de eerste donderdag van de maand:

Reden lokaal niet vrij
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Bij op Chinees bieslook



Honingkeuring 2018

Op donderdag 8 november was het weer zover. Onder leiding van keurmeester 
Pierre Sanders konden leden hun honing laten proeven en keuren. 7 imkers 
brachten een totaal van 16 verschillende honingpotten mee. Deze honing werd 
gekeurd op geur en smaak.
De winnaar kreeg een fles mede, tweede en derde een vermelding in het Ros 
Bie.
Dit jaar was er klein probleempje omdat er een gedeelde hoogste score was en 
er maar 1 fles mede voorzien was.
De eindstand: op een gedeelde eerste plaats Willy Lenaerts en Toon Jacobs: 73
punten
              tweede Bert Sluijter: 71 p
              derde Bert Sluijter: 70 p

Voor de puntentelling 
kreeg Pierre Sanders 
(rechts) ondersteuning 
van de secretaris Luc 
Pauwels

Enkele 
honingkeurders: 
Jesse, Dieter van 
Tongerlo, Bert Sluijter,
Raf Van Gestel
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0XUVAR ®

Schotanus

Het oxaalzuur wordt in Europa aangewend voor de bestrijding van de 
varroamijt, omdat het geen risico voor residuvorming inhoudt en omdat 
het op een eenvoudige manier kan toegepast worden. 
OXUVAR® werd ontwikkeld met het oog op een behandeling door 
bedruppelen en tevens om te beantwoorden aan de hoge eisen die aan 
een diergeneeskundig middel gesteld worden.

Bekend varroabestrijdingsmiddel
In Oost-Europa  en Azië was oxaalzuur reeds midden de 80-ger jaren als 
bestrijdingsmiddel tegen de varroa in bijenvolken bekend . In Midden-Europa 
werd het oxaalzuur in de 90-er jaren als sproeimiddel aangewend. Omwille van 
de omslachtige werkwijze zocht men als snel naar andere 
toepassingsmethodes. Zo kwamen op het einde van de 90-er jaren het 
bedruppelen en het verdampen tot stand
.  
Oxaalzuur druppelen
De idee om oxaalzuur te druppelen kwam van imkers in Italië. Een team van 
wetenschappers in Zwitserland, heeft in de periode 1998-2001 dit initiatief 
overgenomen en de druppel-methode gedetailleerd  onderzocht en verder 
verbeterd op het vlak van de effectiviteit tegen de varroa  en de 
verdraagbaarheid door de bijen ..
Dit onderzoek toonde aan dat met een optimale oxaalzuurconcentratie, 
gemengd met een juiste hoeveelheid saccharose, een effectiviteit van meer dan
96 % tegen de varroa kan bereikt worden in broedloze bijenvolken, die zo 
goed als geen nadeel ondervonden van de  behandeling. 
Zich baserend op de resultaten van dit onderzoek, lanceerde  de firma 
Andermatt Biovet AG een product dat beantwoordt aan de kwaliteitseisen die 
gesteld worden aan een diergenees-kundig middel.

Ontwikkeling van OXUVAR®
Het grootste probleem lag in het feit dat een oxaalzuur-saccharose-oplossing  
erg onstabiel is en daardoor slechts een beperkte houdbaarheid heeft. Het 
mengsel van oxaalzuur, water en saccharose  veroorzaakt een zogenaamde 
Maillardreactie, waarbij de saccharose karamelliseert. Bij kamertemperatuur 
ontstaat daarbij als nevenproduct het HMF ofte het hydroxymethylfurfural, dat
voor de bijen giftig is.
Om dat probleem te omzeilen, bedacht men de meest eenvoudige oplossing 
door het contact tussen oxaalzuur en de saccharose te vermijden, tot op het 
ogenblik van gebruik.
Door de gescheiden verpakking van de twee componenten (oxaalzuur en 
saccharose), kan een reactie en ook de vorming van schadelijke 
nevenproducten voorkomen worden.
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PackardToon
Doorhalen

PackardToon
Doorhalen

PackardToon
Tekstvak



Zo bestaat het aangeboden OXUVAR ® uit twee duidelijk van elkaar 
onderscheiden verpakkingen:
1. een ronde 750 ml-flacon met brede halsopening en schroefdeksel, 
met daarin het reeds  
      opgeloste oxaalzuurdihydraat;
2. een bekleed papierzakje met gemakkelijk oplosbaar 
saccharosepoeder.

.
OXUVAR® in gescheiden verpakking:
L.: flacon met opgelost oxaalzuur-
dihydraat;
R.: zakje met saccharosepoeder

Gebruik
Het oxaalzuur is reeds als verdunde oplossing  in de flacon voorhanden en 
daardoor is het gezondheidsrisico voor gebruiker  sterk beperkt. 
Het mengen met de bijgeleverde saccharose is zeer eenvoudig, waardoor het 
oxaalzuurmen-gsel vers kan ingezet worden

De imker schudt het  saccharosepoeder 
via
de brede halsopening in de doos en 
bekomt
aldus een kant-en-klaar-oplossing van 
500 ml. 

De reserveruimte van 250 ml in de
doos is
bedoeld om het toevoegen en het
mengen door
schudden te vergemakkelijken
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Met een injectiespuit de benodigde 
hoeveelheid per volk opzuigen…..     

…en  5-6 ml van de oplossing in 
elkebezette ratenstraat druppelen.

Dosering:
30 ml voor kleine volken;
40 ml voor middel-sterke volken;
50 ml voor sterke volken.
Eén verpakking is toereikend om 10 à 15 volken te behandelen.

Tijdstip van behandeling:
In broedloze volken;
bij een omgevingstemperatuur van min. + 5° C;
Het product tot handwarm voorverwarmen.
Slechts eenmaal tijdens de winterzit.

Te nemen voorzorgen:
Handschoenen – bril – beschermende kledij.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Contact met de huid kan irritatie veroorzaken;
In voorkomend geval overvloedig met zuiver water spoelen.

Wettelijk aspecten
In België is er geen product op basis van oxaalzuur wettelijk erkend als 
geneesmiddel. In Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland wel. Maar op voorschrift 
van een dierenarts van bij ons, kan een apotheker een magistrale bereiding 
maken met dezelfde samenstelling als het handelsproduct OXUVAR. 
Het Lab voor Zoofysiologie van de univ.Gent treedt op als  voorschrijvende 
dierenarts voor de imkers die erom verzochten. OXUVAR is ook verkrijgbaar in 
de handel voor bijenteeltmaterialen. 

 Bijen vallen compleet stil tijdens totale zonsverduistering
(bron: Scientias 11/10/2018  Caroline Kraaijvanger)
Ze stoppen gewoon met vliegen.

't Ros Bieke 2018 – 6 – 13 -



Dat melden onderzoekers in het blad Annals of the Entomological Society of 
America. Ze baseren zich op onderzoek dat plaatsvond tijdens de complete 
zonsverduistering van vorig jaar. “We verwachtten – gebaseerd op de literatuur 
– dat de activiteit van de bijen af zou nemen naarmate het licht tijdens de 
verduistering afnam en minimaal zou zijn als de zon helemaal verduisterd was,”
aldus onderzoeker Candace Galen. “Maar we hadden niet verwacht dat de 
verandering zo abrupt zou zijn, dat de bijen zouden blijven vliegen tot de zon 
compleet verduisterd was en dan pas compleet zouden stoppen (…) Dat 
verraste ons.”

Het onderzoek
Galen en collega’s baseren hun conclusies op een onderzoek op zestien 
verschillende plekken in de staten Oregon, Idaho en Missouri. Op elke locatie 
werden kleine microfoontjes opgehangen nabij bloemen die door bijen en 
hommels worden bestoven. Op sommige plekken werden ook licht- en 
temperatuurmetingen uitgevoerd.

Stilte
Het onderzoek wees uit dat de bijen gewoon actief waren terwijl de zon 
gedeeltelijk verduisterd werd. Pas op het moment dat de zon compleet 
verduisterd was, stopten de bijen op alle locaties met vliegen (op alle zestien 
plekken werd in de periode dat de zon compleet verduisterd was slechts één 
keer een zoemend geluid opgevangen).

Langere vlucht
Wat verder opviel, was dat de bijen kort voor en kort na de complete 
zonsverduistering wat langer in de lucht bleven dan in de periode daarvoor en 
daarna. Dat is mogelijk te verklaren doordat de bijen bij verminderd licht wat 
trager vliegen of doordat ze in die perioden terugkeerden naar hun nest. We 
weten dat bijen doorgaans trager vliegen in de schemering en ’s nachts 
terugkeren naar hun nesten. Het lijkt er dan ook op dat die gewoonten werden 
gestimuleerd door de complete zonsverduistering, ook al vond die midden op 
de dag plaats. “De eclips bood ons de mogelijkheid om ons af te vragen of die 
nieuwe omgevingscontext – het is midden op de dag, het is helder – de reactie 
van bijen op verminderd licht en duisternis zou veranderen. En we ontdekten 
dat complete duisternis hetzelfde gedrag oproept onder bijen, ongeacht de 
timing of context. En dat is nieuwe informatie omtrent de cognitie van de bij.”
De onderzoekers zijn voornemens om tijdens de volgende zonsverduistering – 
in 2024 – opnieuw onderzoek te doen naar bijen. Hopelijk kan dan worden 
vastgesteld of bijen zodra de zon compleet verduisterd is, werkelijk terugkeren 
naar hun nest.

BELANGSTELLING voor BODEMBEDEKKERS ?

Waarom zijn bodembedekkers onze belangstelling waard?
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 Er kunnenn verschillende oorzakenzijn zoals:

 Ze kunnen in veel gevallen het gras vervangen. We kunnen dat niet doen als 
het een functie van rust heeft. Het zou in ieder geval wel een kleurige bijdrage 
leveren in de aanleg van tuin of park. Het inplanten met bodembedekkers is bij
de aanleg duurder dan gras doch na enige tijd kan het goedkoper worden als 
de keuze en de aanleg goed gebeurt. Voor de imker ligt hier een goede kans 
maar vooral ook een taak (drachtplanten). Met hun uitlopers of 
breeduitstoelende takken zorgen de planten voor een snelle en volledige 
bodembedekking, zodat minder gewenste (on)kruiden weinig kans krijgen. 
Daardoor is er minder arbeid nodig voor het wieden en er zijn minder of geen 
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen nodig, dus milieuvriendelijker, dit is 
tegenwoordig een belangrijk argument.

- Het zijn gewassen die niet als eenling, maar in grote groepen van een soort 
aangeplant worden.
We kunnen toch een combinatie maken van verschillende plantengroepen. 
Bodembedekkers moeten normaal vaak een harde strijd om hun bestaan 
voeren, het zijn daardoor vaak echte landveroveraars. Bij hun onderlinge strijd 
om plaats moet dan wel eens worden ingegrepen, om te voorkomen dat de 
sterkste plant heel de tuin in bezit neemt, voorbeelden hiervan zijn: speenkruid,
zenegroen, klein en groot hoefblad en draadereprijs. Om dit te voorkomen 
kunnen we variatie aanbrengen in het milieu iedere plant vraagt zijn eigen 
grondsoort.

- De vroegbloeiende bodembedekkers zijn vooral de soorten die hun bloei 
achter de rug moeten hebben voordat de bomen of hogere heesters hun het 
licht ontnemen door het gevormde bladerdek. Bolgewassen zijn daar goed 
voor te gebruiken, deze bloeien vaak zeer kort o.a. bosanemoon en 
winteraconiet. Of ze moeten met hun bloemen door de sneeuw breken om hun 
concurrenten voor te blijven o.a. crocus, sneeuwklokje en scilla. .

Als we een keuze uit planten maken moeten we zorgen voor:

- Grote groepen van dezelfde soort.

- Een keuze uit goede drachtplanten.

- Vroeg- of laatbloeiende planten (stuifmeel).

- Op de juiste plaats staan voor zon en schaduw.

- Planten of groepen die elkaar opvolgen in bloei.

Plantengroepen op de zuidzijde uit de wind worden beter bevlogen. De hommels 
vliegen bij 5°C, de bijen vanaf 9 á 10°C. 

't Ros Bieke 2018 – 6 – 15 -



De planttijd is er weer, maak nu je plan voor het volgende seizoen. Vandaar deze 
lijst met bodembedekkende drachtplanten.

Botanische 
naam

Nederlandse 
naam

bloeitij
d

cm.

hoog

Kleur/

bloem
grondsoort   N   P

Ajuga reptans Zenegroen  4 – 6 20 blauw Alle-vochtig   5 2

Arabis caucasia Randjesbloem 4 – 8 20 Wit Alle 3 1

Armeria maritimaEngelsgras 5 – 10 15 Rose/wit 
zand 
humusrijk 

2 2

Asperula odorataLievevrouwbedstro 5 – 6 15 Wit Alle 3

Aubrietia hybr 4 – 5 15 Blauw/ 
rose

Kalkrijk 3 1

Caltha palustris Dotterbloem 3 – 5 20 geel Nat zuur 2 3

Campanula 
garganica

5 - 7 10 blauw Alle 3 2

Fragaria 
ananassa

Bosaardbei 4 – 6 20 wit Zurig 1 3

Helianthemum 
hybr

Zonneroosje 8 – 10 15 Wit/geel Droog kalkrijk 3 3

Iberis 
sempervirens

Scheefbloem 5 – 6 25 wit Alle 2 1

Prunella vulgaris Bijenkorfje 5 – 9 20 paars Alle 5 1

Pulmonaria ssp Longkruid 3 – 5 25 Lila Alle vochtig 1 1

Sedum acre Muurpeper 6 – 7 15 Geel zand droog 3 3

Sempervivum 
tectorium

Huislook 7 – 8r 15 Rose Alle 1 1

Thymus 
serpyllum

Kruiptijm 6 – 9 5 Rose zand droog 4 3

Veronica repens Ereprijs 4 – 6 10 blauw Alle 3 3

Vinca minor Maagdepalm 3 – 5 15 Blauw Alle 3 2
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