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Een informatiebrief
Nieuws aan het eind van de winter? Van een
imkervereniging? Dat kan toch niet. Alles,
inclusief de imker, is in diepe rust. Niet alles en
niet iedereen. Af en toe, als de temperatuur en de
wind het toelaten, zie je ze voor de dag komen.
Zowel de bijen als de imkers. Ook de redactie,
en uiteraard het bestuur kent nauwelijks iets
van rust. Al druk met de voorbereidingen van
het voorjaar bezig. En natuurlijk even achterom kijkend. Wat ging er goed het afgelopen jaar

en wat is voor verbetering vatbaar. Gezien de positieve reacties die we tot nu toe hebben gehad na het
verschijnen van “De Warbere Bijker” gaan we nog
een jaartje door. Een blad is snel gevuld, maar het
moet wel de moeite waard zijn om het te lezen. Er
is veel kennis onder de imkers, maar er zijn ook
vast leuke (sterke) verhalen te vertellen. Wij publiceren ze graag. Schrijven jullie ook?
De redactie
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Hebben jullie dat nu ook?
Het moet dit jaar weer anders en beter.
Na een aantal indrukwekkende lezingen (Romée v.d.Zee,
Tjeerd Blacquière en Job
van Praegh) en een landelijk
gezondheidsonderzoek hebben we heel wat om over na
te praten. Bovendien heeft de
NBV de alarmbel geluid
bij het ministerie van LNV
over de terugloop van het
aantal bijenvolken met het
verzoek om ondersteuning
bij onderzoek en voorlichting.
Tegelijkertijd is de nieuwe
beginnerscursus alweer volgeboekt, dus aan belangstelling geen gebrek. Zelf heb ik
het volste vertrouwen in onze bijen; ze bestaan tenslotte
al meer dan 100 miljoen jaar!
We moeten maar goed naar
hen luisteren.
Tot op de vergadering,

Us grutste soarch fan dit momint liket wol te wêzen hoe't wy
ús folken frij fan sykten goed troch de winter helpe. De Varroa hat djip yngripende lêst jûn en freget wol it hele jier ús
oandacht. Sa'n tritich jier lyn koene wy noch heel wat soargeleazer bijkje as nó. Op ferieningjûnen, kursussen en yn persoanlik treffen hawwe wy it faak oer sykten ensa. De sitewaasje
twingt ús om nei te tinken oer nije teeltmetoaden en nije bestridingsmiddelen. Wis, in útdaging! It jout in protte foldwaning as it dan ek noch slagget. Dan is der tiid en romte om
mei nocht fan it bijehâlden te genietsjen. Sadree it
bijkjen inkeld noch soarch en teloarstelling is ferlieze wy de
wille deroan. Grif binne der frij wat bijkers dy't om dy reden
der mei ophâlden binne. Spitich as de soarch it wint fan de
freugden dy't de bijehâlderij ús noch altyd te bieden hat.

Hein Hogenhuis.

Tjitte Piebenga

AGENDA:
2 april 2009
Voorjaarsvergadering
Leeuwarden

As bijkjen inkeld in soarch wurdt...
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Stalnieuws

Stalactiviteiten 2009

Activiteiten op de bijenstal
Lang leve Kobi en haar activiteiten voor Groep Friesland! Er zijn dit jaar al weer zes
nieuwe praktijkcursisten te verwelkomen op de stal. De stal leent zich uitstekend
voor dit werk en de praktijklessen zijn zeer enthousiasmerend. Het is ook een daalders plekje!
De stalcommissie Gerrit, Kobi en Hein komen deze maand weer bijeen om het jaarplan voor 2009 vast te leggen. Vorig jaar waren de laatste zaterdagen van de maand
interessant en gezellig, maar nog niet zo druk bezocht. Op de vergadering hopen we
jullie enthousiast te maken voor deze bijeenkomsten, bijvoorbeeld door het beschikbaarstellen van al dan niet bevruchte Schier F1 zwermcelmoeren voor een geschikt
bedrag.
Vorig jaar zijn twee leden in "nood" geholpen met een flinke aflegger en kregen cursisten een drieramer mee als starter. Binnenkort wordt het informatiebord over de
stal geplaatst aan het fietspad langs de Potmarge. Dit bord is door het AOC gesponsord. We hebben een goede relatie met het AOC.
Hein.

Monitor Bijensterfte 2009
START 23 MAART 2009

In Europa, China en de USA,worden bijenhouders regelmatig geconfronteerd met ernstige, onverklaarbare en plotselinge bijensterfte. Het internationaal wetenschappelijk netwerk Coloss heeft projecten opgezet om de onderliggende oorzaken op te sporen en te onderzoeken. Dit moet leiden tot
de ontwikkeling en verspreiding van noodmaatregelen en duurzame beheermaatregelen om verliezen
op grote schaal te voorkomen.
Het is van groot belang om vast te stellen waar, en op welke schaal bijensterfte zich ontwikkelt. Om
deze reden heeft Coloss het initiatief genomen om betrouwbare en internationaal gestandaardiseerde
gegevens te verzamelen over bijensterfte, die vergeleken kunnen worden tussen landen en van jaar
tot jaar. Verschillende manieren van gegevensverzameling zullen worden uitgevoerd om een representatief resultaat te bereiken.
Op deze site nodigt Coloss bijenhouders uit – wereldwijd – om een korte vragenlijst in te vullen.
De vragenlijst is beschikbaar vanaf 23 maart 2009. Informatie via www.beemonitoring.org
Het Coloss netwerk stelt uw medewerking op prijs.
Romée

Dubbele honingzeef enkele dagen in bruikleen gevraagd voor bijenonderzoek
Kun je je zeef enkele dagen missen, mail je telefonnummer dan even aan Romee@Romee.name (Romeé van derZee).

Leden

Nieuwe leden: Job Santema te Boksum
Romée van der Zee te Tersoal
Bedankt:
Dhr R. Smid te Nes (Ameland)

Honing hoestdrankje
(dat vooral erg lekker is en daarom! helpt)
50 gr. zoute drop, 50 gr. laurierdrop, 1 theelepel tijmolie, 1 eetlepel klaver- of accaciahoning, ½ liter water.
Los de drop op in het warme water en voeg de tijm-olie en honing toe. Liefst als het water
weer wat afgekoeld is. Roer dit alles goed door elkaar en geef de 'patient' hiervan ieder uur
een dessertlepel. Gecombineerd met wat liefde is het een wonderdrankje.
N.B. U kunt dit mengsel, mits bewaard op een koele plaats in een afgesloten fles, niet langer
dan 7 dagen bewaren.
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Voorjaarsvergaderinig op 2 april 2009 bij het AOC aan de
Jansoniusstraat te Leeuwarden
Aanvang vergadering 19.30 uur

Pollenanalyse en meer
Vorig jaar november heb ik in Roden een
cursus stuifmeelonderzoek en mede maken gevolgd. De cursus was georganiseerd
door “het Bijkersgilde” die door een paar
enthousiaste leden van de vereniging Zuidlaren opgericht is. Het doel van het gilde is
om de kennis over honing en honingproducten te verbreiden en de kwaliteit van de
producten die imkers op de markt gebracht brengen te verhogen.
Aanvankelijk zou ik alleen de cursus stuifmeelonderzoek gaan volgen maar manlief’s oogjes begonnen bij het woord ‘mede’ erg te glinsteren en tja, ik moet hem
met al mijn bijengedoe te vriend houden.. Dus staat er nu, onder grote belangstelling van de overige gezinsleden, 10 liter geestrijk vocht in een vat in de kelder na te
gisten. Als het aan de mannen lag waren er al verschillende proefsessies geweest
maar ik heb hen daar tot nu toe van kunnen weerhouden. Volgens de instructies is
de mede pas na een goed jaar klaar om er van te nippen. Het gistingsproces in het
begin was het meest spectaculaire deel, als je het oor tegen het vat te luister legde
kon je een zacht geruis van het gisten horen. Het geplop in het waterslot van het
ontsnappende CO2 klonk verwachtingsvol. Maar langzamerhand werd het stil in het
vat en de vloeistof werd helderder. Na een maand heb ik de drank overgeheveld en
het lange wachten is daarna begonnen. Lekker? Geen idee, ik zal jullie het resultaat op de najaarsvergadering laten proeven!
Marieke Mutsaers heeft ons met haar aanstekelijke enthousiasme een beetje wegwijs gemaakt in de wereld van de pollen. We zijn door haar naar huis gestuurd met
de opdracht om vooral goed naar bloemen te kijken en te proberen om zelf een
soort databank van verschillende pollen aan te leggen. Martine Kamphorst is ook
enthousiast, we gaan samen aan de slag. Zij woont in het oosten van Leeuwarden,
ik in het westen, misschien kunnen we door de analyse van onze honing zien of er
een duidelijk verschil in dracht in de stad is. De smaak van de honing zal door een
analyse weliswaar niet veranderen maar het is erg intrigerend om de prachtige verschillende vormen van pollen door een microscoop te bekijken. En wie weet, misschien kunnen we ze op den duur op naam brengen!
Kobi
Onderstaand enkele pollen welke polair geprojecteerd zijn

Paardenbloem, Taraxacum officinale

Klein hoefblad,

Tussilago farfara

Reuzenbalsemien, Impatiens glandulifera

Colofon
‘De Warbere Bijker’ is de nieuwsbrief van de Imkervereniging Leeuwarden en omstreken. Het aantal verschijningen per jaar is afhankelijk van het aanbod aan intern en extern nieuws. Uw bijdrage dus. De redactie bestaat uit Tjitte Piebenga en Jos Heemstra.
Redactieadres per post: De Tsjerne 4, 9051 HV te Stiens of per mail: tsjerne@planet.nl
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2 april 2009

BIJENHOUDEN voor DE NIEUWGIERIGE NIET-IMKER

NBV publicatie:

Op de voorjaarsvergadering is voor ieder één exemplaar van de

Voorjaarsbijeenkomst Leeuwarden: 2 april 2009
Op de vergadering laten we jullie als imker aan het woord. Elke imker heeft zo zijn eigen methode. De vraag is of en hoe je de aanbevelingen van Job van Praagh daarin
een plaats wil geven. In het kort komen deze aanbevelingen op het volgende neer:
*goed bestrijden van varroa, afleggers maken met onbebroede (kunst-)raat,
*niet de jonge volken versterken met (delen van )oude volken,
*aan het einde van het seizoen de oude volken opheffen.
Dit opheffen zou als volgt moeten gaan: Na de laatste dracht de moer kooien en na
het uitlopen van het broed en mijtbestrijding het volk afslaan in één van de jonge volken. Jonge volken kunnen op elke gewenste sterkte gemaakt worden. Een drieramer
met een al of niet bevruchte moer kan tot een wintervolk uitgroeien, maar later in het
seizoen, als de jonge moeren bevrucht zijn (Kirchhainer) kan een flink bezette zes of
tienramer ook. Ik heb zelf de stoom wassmelter ingezet in het najaar om alle oude
ramen om te smelten.
Hein

Verslag van de vorige vergadering
Een gemakkelijker taak als die van secretaris was er het afgelopen jaar eigenlijk niet. Het
verslag van de laatste twee bijeenkomsten bestaat, vergadertechnisch, uit niets anders dan
de opening, de aankondiging van de spreker en daarna het bedankje van de voorzitter en
de sluiting. Inhoudelijk werd er niet vergaderd en dus is er ook geen vergaderverslag. Dat
de spreker op de laatste bijeenkomst klare taal sprak hoeft geen betoog. Daar is door de
secretaris echter geen verslag van gemaakt. Er is echter voldoende leesbare stof over de
rotatie methode van Job van Praagh te vinden. We hebben het er de komende vergadering
vast wel over.

Agenda
1. Opening om 19.30 uur.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Verslag vorige ledenvergadering (bovenstaand)
4. Verslag verenigingsjaar 2006
5. Verslag penningmeester en goedkeuren der boeken.
6. Bestuursverkiezing, Rienk Rienks treedt af en
is niet herkiesbaar.
7. Nieuws uit de regio en van de NBV
8. Bijenstal nieuws.
9. Thema: Celler rotatiemethode, hoe hier toe te passen
10.Rondvraag
11. Sluiting

Bestuur, bijenstal en vereniging informatie
Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge

Hein Hogenhuis, voorzitter
Matthé van Hout, penningmeester
Jos Heemstra, secretaris
Rienk rienks, alg. bestuurslid
Vacature, alg. bestuurslid

Gerrit Fokkema, voorzitter
Kobi de Boer, penningmeester
Hein Hogenhuis, secretaris

De vereniging Leeuwarden e.o.
Aantal leden
Secretariaat
De Tsjerne 4
9051 HV Stiens

53

