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Van de bestuurstafel
Bestuursverkiezing 2019
Op de laatste algemene vergadering in februari werd er reeds melding van
gemaakt dat er op de volgende algemene vergadering in oktober dit jaar een
volledige bestuur herverkiezing is.
Al de bestuursleden zijn ontslagnemend. Eén of meerdere van hen hebben
reeds te kennen gegeven zich niet meer herverkiesbaar te stellen. Daarom
zoeken we nog meerdere kandidaten.
Eén lid (Gerd Van Dijck) heeft reeds te kennen gegeven te willen toetreden.
Wat behelst de taak van bestuurder? Een 6-tal bijkomende bestuursvergadering
per jaar volgen. Dit om de planning en werking van de vereniging te verzekeren,
zonder bestuur geen werking.
Daarom doe net als Gerd en geef je op als kandidaat bestuurder bij één van de
huidige bestuursleden.
Uit de aanvaarde bestuursleden op de algemene vergadering van oktober
zullen op de bestuursvergadering van november de mandaten als voorzitter,
secretaris, penningmeester … toegewezen worden.
Duurtijd mandaat bestuurslid is 3 jaar zoals in de statuten is bepaald.
De voorzitter,
Slingerlokaal De Klein Engelandhoeve

Voor het eerst in ons bestaan gaan we gezamenlijke slingerdagen organiseren.
Dit gebeurd in de Klein Engelandhoeve, (http://www.kleinengelandhoeve.be )
Klein Engeland 29 te Turnhout op de laatste zaterdagen van de maand aprilmei-juni-juli.
Leden brengen mee: hun honingzolder(s) en emmers (of rijpers) mee en
voorzien eventueel nog een extra emmer of zak voor hun ontzegelwas.
Twee elektrische slingers, een ontzegeltoestel, ontzegelvorken staan ter
beschikking.
Indien je zelf over een ontzegeltoestel beschikt kan je dit ook meenemen omdat
er kans is dat dit van de vereniging reeds in gebruik is.
In principe maakt elk lid de slinger na gebruik proper, slechts indien het voor de
volgende gebruiker niet nodig is, hoeft het reinigen niet te gebeuren. De laatste
gebruiker van de dag zorgt steeds dat het lokaal en de slinger proper achter
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blijft. Op hulp van de andere slingeraars die nog aanwezig zijn wordt hierbij ook
gerekend.
Enkele dagen voor de slingerdag zal Toon Jacobs een bericht sturen zodat een
eventuele planning kan opgemaakt worden.
Heb je zelf geen honing te slingeren: geen nood kom gerust langs met andere
geïnteresseerden om dit gebeuren te volgen en/of te helpen. Een gezellige
babbel en wat napraten kan in het slingerlokaal of de aangrenzende taverne
met terras.
Ps. Indien je niet kan op de vastgestelde data kan eventueel een andere dag
afgesproken worden, mail dan naar toon.jacobs@derossebie.be

☺☺☺☺
Bijen vliegen veel minder ver na blootstelling aan pesticiden
Van: redactie op 7 mei 2019 in Duurzaam nieuws.

Bijen die zijn blootgesteld aan pesticiden vliegen amper een derde van de
afstand die ze normaal zouden afleggen. Dat is van cruciaal belang voor de
dieren, die grote afstanden moeten afleggen op weg naar voedsel, maar ook
voor de land- en tuinbouw.
Bijen op zoek naar voedsel zijn essentiële bestuivers voor veel van de
gewassen die de mensheid voeden. Elke factor die de vluchtpatronen en
capaciteit van de bijen beïnvloedt, kan daardoor die bestuivingsfunctie
aanzienlijk bedreigen.
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Uit een studie van het Imperial College London in het vakblad Ecology and
Evolution blijkt dat blootstelling aan pesticiden precies dat effect heeft. Het
vermindert de uithouding van de bijen ernstig en beperkt zo niet alleen de
vluchtduur, maar ook de afstand die de bijen afleggen.
De onderzoekers richtten zich op "imidacloprid", een van de neonicotinoïdenvarianten die op grote schaal gebruikt worden. Bijen die blootgesteld zijn aan
het middel in doses die ze doorgaans in het veld kunnen tegenkomen, vliegen
heel wat minder dan normaal en leggen een veel kortere afstand af. Daardoor
krimpt het gebied dat ze kunnen doorzoeken op zoek naar voedsel met wel 80
procent.
Rush
“Neonicotinoïden zijn te vergelijken met nicotine in die zin dat ze de neuronen
stimuleren en zo een ‘rush’ of hyperactieve uitbarsting van energie
veroorzaken”, zegt Daniel Kenna, hoofdauteur van de studie. “Maar uit onze
studie blijkt dat er ook een kost verbonden is aan die eerste snelle vlucht: een
veel lagere uithouding.”
De wetenschappers vergelijken hun bevindingen met de fabel van de schildpad
en de haas, die leert dat een rustig en gestage tred de race wint. “Net bij als de
haas betekent sneller vliegen niet noodzakelijk dat je altijd sneller op je
bestemming komt”, zegt Kenna. “De blootstelling creëert een korte buzz maar
zal uiteindelijk het uithoudingsvermogen aantasten.”
Voedsel
Een lager uithoudingsvermogen heeft grote gevolgen van de kansen van de
bijen om voedsel te vinden. “Uit eerdere studies door onze afdeling was al
gebleken dat bijen die zijn blootgesteld aan neonicotinoïden minder voedsel
meebrengen naar de kolonie”, zegt hoogerlaar Richard Gill, die meewerkte aan
het onderzoek.”Deze studie rond vliegperformantie kan mogelijk het
mechanisme verklaren voor die bevindingen.”
De blootstelling aan insecticiden verkleint dus het gebied dat de bijen kunnen
uitkammen op zoek naar voedsel. “Blootgestelde bijen kunnen zo mogelijk niet
langer bij voedingsbronnen komen die vroeger wel nog bereikbaar waren”, zegt
Gill. “Of ze zijn niet langer in staat om voedsel terug naar het nest te brengen
na een bezoek aan behandelde bloemen.”
Bestuivers
De bevindingen hebben lang niet alleen implicaties voor de bijen zelf, maar ook
voor de land- en tuinbouw. “Dit heeft niet alleen gevolgen voor de omvang,
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diversiteit en voedingskwaliteit van voedsel rond een bijenkolonie”, zegt Gill.
“Het kan ook hun functie als bestuivers beperken.”
In Europa geldt sinds vorig jaar een verbod op imidacloprid en twee andere
verdelingsmiddelen in de open teelt, precies omdat steeds meer studies
waarschuwen voor de schade aan bijen.

vvvvvvvvvvv

Wil dus niemand prijzen om zijn schone gestalte,
En niemand minachten om zijn uiterlijk.

De bij is maar nietig onder al wat er vliegt,
Maar wat zij voortbrengt, overtreft al het andere.
Vvvvvvvvvvvvvvv
Bijbel ( Ecclesiasticus 11 : 2 – 3 )

Honingbij op klimhortensia
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Bijenmarkt & Plantenruil 2019

Mooie nieuwe banner

Afbeelding 1: Algemeen zicht op de aangeboen volken
–6–
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De zaal was bomvol

van l.n.r. Jef, Luc, Toon en omroeper Maarten
't Ros Bieke 2019 – 3

–7-

TE

NOTEREN

Tip:
Om het niet te vergeten,
Noteer op uw kalender en /
of agenda.

Op Zondag 23 juni 2019 om 16.00 : Jaarlijkse barbecue
Bij Mieke en Gert, Eelstraat 17, Ravels

16.00 u : Aperitief
17.30 u : Aan tafel
Lekker eten
: Lekker drinken
Gezelliigheid troef
Zie ook verder in dit Ros Bieke : inschrijven verplicht
Op zaterdag 29 juni 2019 om 14.00 tot 16.00 : Slingeren :
in de Klein Engelandhoeve, Klein Engeland 29, Turnhout

Zie vooraan in dit Ros Bieke
Op donderdag 22 augustus 2019 om 19.30 : Ledenvergadering
in de Stadsboerderij, Veldekensweg Turnhout

Het bijenjaar is om de imkers denken aan het volgende dus :
Over inwinteren
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datum

Activiteiten

2019

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 16.00 uur 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

Aazazazazaza

Jaarlijkse barbecue.
Op 23 juni 2019 nodigen we jullie uit op onze vijfde bbq.
Blokkeer deze dag dus in jullie agenda !
We kunnen gezellig eten, drinken en praten over onze bijen.
We verwachten de aanwezigheid van al onze leden;
A en B leden
Leden met en zonder gedrukt Ros Bieke
Oudere en zeker veel jongere leden
met of zonder patners.
Wanneer ? : 23 juni 2019
Waar ?
: Eelstraat 17, te Ravels
Hoelaat ? : Start 16,00 uur, eten 17.30 uur
Kosten ? :# 10 euro leden en partners,
3 gratis consumpties p/p
# 20 euro niet-leden en partners
3 gratis consumpties p/p
# Kinderen tot 12 jaar gratis.
Inschrijven vóór 15 juni door overschrijving op
de rekeningnr. Van De Rosse Bie : BE24 9731 1250 1038
De betaling is ook de bevestiging van je deelname
Wz hopen op jullie en op mooi weer !
't Ros Bieke 2019 – 3
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Hierna volgt een artikel dat het Ros Bieke reeds publiceerde in 2009. U zal
merken dat het nog steeds geldig is.

Voorlopige opslag.
Het kan gebeuren dat we nieuw bloed op onze stand willen brengen met
aangekochte koninginnen.
Daarvoor kunnen we terecht bij koninginnetelers uit binnen- en buitenland.
Maar wat moeten we doen wanneer we die bestelde koninginnen niet
onmiddellijk kunnen invoeren in onze bijenvolken, nadat ze met de post
aangekomen zijn ?
Dat kan verschillende oorzaken hebben: bij gebrek aan tijd kunnen we niet elke
dag naar de bijen omkijken. De leverancier kan zijn moeren ook vroeger
toegestuurd hebben dan afgesproken werd.
De weersomstandigheden kunnen zo bar slecht zijn, dat we niet in de bijen
kunnen werken.…
Kortom, er kunnen zich allerhande omstandigheden voordoen, waarbij we onze
pas ontvangen koninginnen voor kortere of langere tijd ergens voorlopig moeten
opslaan, in afwachting dat we hen op hun definitieve bestemming kunnen
brengen.

In die tussentijd
moeten we goed
zorgen voor deze
dure dames. We
moeten erop
letten dat ze niet
gestresseerd
geraken, want dat
zou hun leven in
gevaar zou
kunnen brengen.
En dat zou dan
toch wel
bijzonder jammer
zijn van ons goeie geld en van al onze moeite.
Als de zending afkomstig is van een koninginnenteler uit het binnenland, dan
zijn de moeren meestal niet meer dan twee of drie dagen onderweg geweest. In
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dat geval kan het hen aan weinig ontbroken hebben. Maar bij temperaturen als
die van vorig jaar tijdens de hittegolf, zijn zelfs twee of drie dagen toch al erg
genoeg.

Het inspectielokaal
Onze eerste aandacht gaat naar het lokaal, waar we de pas toegekomen
zending zullen inspecteren. Daar mag tijdens de voorafgaande dagen geen
insectendodend middel gebruikt geweest zijn, niet onder de vorm van strips,
van sprays, van verdampte tabletten of van wat dan ook.
Als je daar niet zeker van bent, vraag het dan eerst aan moeder-de-vrouw.
Indien dat wel het geval is geweest, dan kunnen we beter met het pakje naar de
bijenhal trekken om het daar open te maken en te inspecteren.

Water
Wat de bijen het meest hebben gemist tijdens hun transport, is water. Onze
eerste zorg bestaat er dan in om enkele druppels water op het gaas van het
verzendingskooitje te laten vallen. Met de plantensproeier gaat het ook, maar
houd hem op voldoende afstand van het verzendingskooitje.
Maak de bijen niet doornat, want dan krijg je binnen in het verzendkooitje een
kleverige troep. Dan laten we de bijen even tot rust komen, beschermd tegen
rechtstreeks zonlicht en al te grote tocht.

Voorraad
Van zodra het geroezemoes in de verzendingskooitjes is stilgevallen,
inspecteren we de meegezonden voorraad. We schuiven het bodemplaatje van
de kooitjes ver genoeg naar voren, om het suikerdeeg te kunnen controleren.
Het deeg moet voldoende zacht zijn en niet te droog. Als dat in orde is
bevonden, zoeken we een goed onderkomen voor de zending.

Korte termijn-opslag
Meestal zitten er in één zending meerdere kooitjes. De aanwezigheid van
verscheidene koninginnen op zo’n enge ruimte, maakt ze onrustig. Het is dus
maar beter dat we voor elk van hen een afzonderlijk bewaarplekje voorzien. Als
de buitentemperatuur zacht genoeg is, kunnen we bijv. telkens één kooitje
leggen op de dekplank, onder het dak van de kast waarin deze koningin binnen
korte tijd zal terechtkomen.
't Ros Bieke 2019 – 3
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Apideakastjes of kastjes van het Kirchainmodel, zijn uitstekende bergplaatsen;
beide zijn goed verlucht en uitstekend geïsoleerd. Let wel: de koningin en de
begeleidende bijen blijven daarbij in het verzendkooitje ! Tijdens de 4-5-6 dagen
dat ze aldus opgesloten zitten, moeten we ze dagelijks enkele druppels water
toedienen, om uitdroging te voorkomen.

Koninginnenbank (KB)
Indien we voorzien dat de toegekomen koninginnen langer dan een week in
afzondering moeten blijven, treffen we andere maatregelen.
Dan kiezen we op onze stand een sterk volk dat we tot ‘pleegvolk’ promoveren
van al die koninginnen. Een dergelijk pleegvolk noemt men een
koninginnenbank (KB).
Dit volk moet bulken van de voorraden. Bovendien kan het aantal voedsterbijen
niet groot genoeg zijn.
In theorie is het
mogelijk om
zowel een
moergoed als
een moerloos
volk als KB in te
richten, maar in
de praktijk kiest
men meestal
toch voor
moerloze
kolonies. Kies je
toch een
moergoed volk,
dan moet de koningin van het pleegvolk in de onderste broedkamer onder een
moerrooster afgezonderd worden

Dan laten we de begeleidende werksters vrij. De verzendkooitjes met de
koningin, plaatsen we in een leeg raam. We laten voldoende ruimte tussen de
kooitjes, zodat de voedsterbijen aan alle kanten rond de kooitjes kunnen
samenklitten. Het is trouwens voor de gemoedsrust van de koninginnen ook
beter dat ze niet te kort bij elkaar zitten.
De verzendkooitjes moeten gesloten blijven, zodat geen enkele koningin de
kans krijgt om uit te lopen. Aan weerszijden van het raam met de opgesloten
– 12 –
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koninginnen, plaatsen we zo mogelijk ramen met open broed, zodat grote
aantallen voedsterbijen in die buurt aangetrokken worden.
Daarmee zorgen we meteen voor een constante temperatuur in die omgeving.
Het is al gebleken dat in een KB gedurende weken jonge koninginnen kunnen
gehouden worden.

Noodoplossing
Toch moeten we het opslaan van koninginnen voor kortere of langere termijn
als een noodmaatregel beschouwen. Zelfs indien de koninginnen er geen
hinder van ondervinden, dan blijft hun gevangenschap economisch gezien, toch
een verliespost. Al de tijd dat de koningin opgesloten zit in de koninginnenbank,
kan ze niet de prestaties leveren waarvoor we ze uiteindelijk hebben
aangeschaft en dat is: eitjes leggen waaruit een productievolk moet groeien.

A.S.
Nog eentje vanuit de oude doos maar toch interessant nu we allemaal veel
honing gaan hebben : Bijenteelt VBBN 1986

HONING IN DE DIEPVRIES
De meeste honingsoorten kristalliseren na kortere of langere tijd. Hoewel dit
een normaal verschijnsel is en kristallisatie niet nadelig is voor de kwaliteit van
de honing geven veel imkers en hun "honingklanten" de voorkeur aan vloeibare
honing.
Gekristalliseerde honing kan men gemakkelijk weer vloeibaar maken door
verwarmen in bv, een pannetje warm water, waarbij men er op let dat de
temperatuur niet hoger wordt dan 40-50 °C.
Een andere methode die wel wordt toegepast is de honing na het slingeren en
afvullen in de diepvries bewaren. Wanneer er dan behoefte is aan vloeibare
honing moet men slechts de honing uit de diepvries te halen om deze te laten
ontdooien.
Tijdens een thema-avond over HONING' georganiseerd door de afdeling
Varsseveld, vroegen een aantal imkers die met deze methode goede ervaringen
hebben opgedaan ons of invriezen van honing mogelijk nadelig kan zijn voor de
kwaliteit van de honing. Om een antwoord op deze vraag te kunnen geven
werden door ons enkele oriënterende proeven uitgevoerd.
Belangrijke veranderingen die optreden bij verhitting en bij langere bewaring
van honing ziin:
1. verlaging van het gehalte aan het enzym diastase
't Ros Bieke 2019 – 3
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2. vorming van hydroxymethylfurfural (HMF) door omzetting van fructose
(vruchtensuiker)
De concentraties van diastase en HMF in honing ziln dan ook belangriike
kwaliteitskenmerken en in het Honingbesluit van de Warenwet worden aan deze
waarden ook duidelijke eisen gesteld.
Door ons werd nagegaan of bovengenoemde nadelige veranderingen als
gevolg van verhitting mogelijk ook optreden door invriezen vervolgens
ingevroren bewaren en ontdooien van honing
Onderzocht werden koolzaad-, fruit- en zomerhoning. Van elke honingsoort
werden 6 flakons genomen, waarvan 3 flakons bij kamertemperatuur gedurende
6 maanden werden bewaard en de overige 3 gedurende dezelfde periode in de
diepvries (-20 °C)'.
Na het slingeren en na de bewaarperiode werd in de honing het gehalte aan
diastase en HMF bepaald Bij de koolzaad- en fruithoning die bij
kamertemperatuur was bewaard werd dit gedaan in de gekristalliseerde honing
en tevens nadat de honing door plaatsing in een waterbad van 40 °C weer
vloeibaar was gemaakt.
De zomerhoning die bij kamertemperatuur was bewaard bleek na 6 maanden
gegist te zijn en werd niet verder onderzocht.
De honing uit de diepvries werd onderzocht na ontdooien bij kamertemperatuur.
De in onderstaande tabel vermelde waarden zijn het gemiddelde van de
resultaten van 3 flakons
Diastase en HMF in honing na bewaren bii kamertemperatuur en in de diepvries
Tijdstip bepalingen

diastase'rndex

HMF(mg/kg)

K

F

Z

K

F

Z

na slingeren

16

27

77

0

0

0

na 6 maand kamertemp.

12

24

–

4

3

–

idem + vloeibaar maken
bij 40 °C
na 6 maanden dlePvries

12

24

–

6

5

-

16

27

78

0

0

0

K=koolzaadhoning F:fruithoning Z:zomerhoning
Uit de tabel blijkt dat diepgevroren bewaren, ln tegenstelling tot bewaring bij
kamertemperatuur' geen verlaging van het diastasegetal en geen meetbare
vormlng van HMF geeft.
De bij kamertemperatuur bewaarde honing voldoet overigens nog ruimschoots
aan de eisen van het Honingbesluit, nl. diastase-index minimaal 8 en HMF
maximaal 40 mg/kg.
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Wat verder opviel was dat de koolzaad- en fruithoning die diepgevroren
bewaard waren, fijn kristalliseerden tot een goed smeerbaar zalfachtig produkt
De kristallisatie van de bij kamertemperatuur bewaarde honing was duidelijk
grover.
De diepgevroren bewaarde zomerhoning was in tegenstelling tot de bij
kamertemperatuur bewaarde zomerhoning niet gegist.
Gezien de resultaten van de bovenbeschreven oriënterende proeven lijkt
diepvriezen een goede methode voor het bewaren van honing te zijn.
Vanuit kostenoogpunt is dit overigens alleen interessant wanneer in een al
aanwezige diepvries nog plaats is voor een aantal flakons honing.
Speciale aanschaf van een diepvrieskist voor het bewaren van honing zou de
honing wel erg duur maken.
Keuringsdienst van waren in het gebied ZutPhen.
E, de Boer, G H. Hàgele, J.W Hoevers

Honingbij op Geranium
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WAARNEMINGEN AAN HET VLIEGGAT IN MEI
Bij onze waarnemingen aan het vlieggat moeten we ook de plaats onmiddellijk voor
de bijenkast niet vergeten. Daarom is het raadzaam om een twee meter voor de
bijenstand vrij te houden van plantjes. We zullen dan een beter overzicht hebben.
Met de maand mei treed in de natuur de tijd van de grote bloei aan. Onze bijen halen
enorme hoeveelheden stuifmeel binnen van vele verschillende planten; Op basis van
de kleur en het jaargetijde kan men een goed inzicht verwerven in de verschillende
drachten:

Kleur

Zwavelgeel

plant

herik, hondsdraf

Bleekgeel

esdoorn

Donkerrood

kastanje

Zwart-bruin

klaver

Zwart

klaproos

Bruinachtig

aardbei

Rood-geel

brem

Halen de bijen goed wat stuifmeel binnen maar bij een kast duidelijk minder dan heeft
dit volk vermoedelijk minder broed te verzorgren. Dit volk is dan waarschijnlijk
moerloos. Het is verstandig om dan even te controleren. Is ze inderdaad moerloos
dan kan men dit verhelpen door te verenigen en daardoor de bijen redden.

In de maand mei verbruikt een volk veel meer voedsel als in april, indien door
omstandigheden er een te kort aan voedsel is. De imker zal dan best bijvoeren.
Liggen er poppen van darren op de vliegplank, dan is er zeker een te kort aan
voedsel; De larfjes en poppen van de darren worden dan eerst opgeofferd. Het kan
ook zijn dat door plotse kou het volk het darrenbroed niet meer kan warm houden. Het
darrenbroed sterft dan af en worden verwijderd door de werksters.

Imker waak over uw bijen
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