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Het bijenjaar 2011 begon al vroeg. Na een goede winter, die de bijen de nodige rust bracht,
ging het voorjaar met veel zonnekracht van start. Tijdens de voorjaarsvergadering hebben we
ook mogen constateren dat het aantal gestorven of verdwenen volken binnen onze vereniging
niet verontrustend was. Door het mooie voorjaar hebben de volken zich goed kunnen ontwikkelen, regendagen waren zeldzaam en de omstandigheden waren bijna zomers. Veel leden
hebben hiervan geprofiteerd, er werden goede honingopbrengsten gemeld. Maar toen het
koolzaad zich aandiende bleek dat een warm en droog voorjaar ook zijn nadelen kent, het
gewas stond er karig bij. Mede doordat lang niet al het zaaigoed opgekomen was, wat o.a. te
wijten viel aan het natte najaar van 2010 in combinatie met een late vorstperiode. Er waren
genoeg boeren die een deel of zelfs hun hele areaal koolzaad hadden omgeploegd. Wie dit jaar
koolzaadhoning kon oogsten was één van de gelukkigen.
En na het koolzaad kwam de langverwachte regen,..... regen en nog eens regen. Het hield
maar niet op. De zomer veranderde in herfst en in september kon de korte broek weer aan,
niets zo veranderlijk als het weer. Als imker moet je er maar tegen kunnen, zelf word ik altijd
wat onrustig en prikkelbaar als de bijen in de zomer wekenlang met regen te kampen hebben.
De bijen zelf zullen het ook niet prettig vinden en toch verbaas ik me over hun overlevingskracht en aanpassingsvermogen. Dit blijkt ook wel uit het feit dat één van mijn volken in twee
weken tijd toch nog een volle honingkamer lindehoning bij elkaar bracht. Persoonlijk vind ik
dat alijd de charme van het imkeren, hoeveel zorgen ik me ook maak: de bijen hebben mijn
piekeren niet nodig. Als ik hun basisbehoeftes tegemoet kom doen zij de rest. Wat hebben we
toch een mooie hobby!
Nadat het laatste wintervoer is gegeven en het voergat gesloten is voel ik mezelf een beetje als
een dar tijdens de darrenslacht...... ik wil zo graag in de kast kijken maar ik mag er niet meer in,
er is geen plaats meer voor mij, de bijen regelen het vanaf nu helemaal zelf. En nadat ik eindelijk afgekickt ben van weer een bijzonder bijenjaar is het tijd om terug te blikken en vooruit te
kijken. Evalueren en plannen maken. Daarbij is het ook goed elkaar te ontmoeten. Want we
mogen leren van elkaar, ook dat is zo bijzonder aan het imkeren, kennis en successen mogen
worden gedeeld, imkers zijn over het algemeen open en eerlijk over hun gebruikte methoden.
Daarom hebben we u weer uitgenodigd voor de najaarsvergadering. We
zijn benieuwd naar uw ervaringen van
het afgelopen jaar. Ook willen we samen nadenken over een praktisch imkerthema: "Het voorbereiden van volken op een specifieke dracht". Zie
voor meer info elders in deze Warbere
Bijker. Graag tot ziens! Menno de Haan.

Praktijkperikel
Naast een Kirchhainer trof ik deze
‘verzameling’ bijen aan: de onbevruchte moer
wilde op bruiloftsvlucht maar kon door een
niet volledig ontwikkelde vleugel niet vliegen.
De hofstaat hield bij haar de wacht.
Kobi
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Stalactiviteiten

Verslag van de bijenstal 2011
Een zestal enthousiaste cursisten hebben dit jaar weer praktijklessen in de bijenstal gevolgd.
Mooi is het om te zien dat na verloop van een aantal lessen de basishandelingen in een volk
zelfverzekerder worden uitgevoerd en verschillende stadia sneller worden herkend. Maar
het blijft lastig hoor om eitjes te vinden als het bewolkt weer is, laat staan een ongemerkte
moer!! Hein heeft voor de cursisten een mooie handleiding opgesteld waar men vóór het
openen van de kast en het werken in een volk aan moet denken. Op de stal ligt tijdens de
les bij ieder volk een geplastificeerd exemplaar. Deze lijst is ook besproken met en uitgedeeld aan onze medecursisten van de lerarenopleiding bijenteelt A.
Als bijlagen zullen we ze met de digitale Warbere Bijker meezenden
We streven ernaar om de cursisten, die nog geen bijen hebben, een startvolkje in een 3ramer mee te geven met een F1 moer of F1 moerdop. Het succes van een dergelijk startvolkje is wisselend, we moeten nog eens goed nadenken hoe we die resultaten kunnen verbeteren. Ondersteuning door mentoren van de nieuwbakken imkers is onontbeerlijk, want
iedereen weet het: imkeren is een boeiend maar ingewikkeld vak! Het is daarom belangrijk
dat de adviezen aan beginnende imkers in lijn liggen met de bedrijfsmethode zoals die in
het cursusboek van Friedrich Pohl beschreven is. Een aflegger maken met de oude moer,
doppen breken en behandelen tegen varroa volgens het
schema van de NBV .
Vanwege de toenemende belangstelling voor een cursus
bijenhouden ziet het er naar uit dat er volgend jaar twee
groepen praktijklessen op de stal zullen volgen. Met het
oog daarop heeft Hein inmiddels extra volken op de stal
geplaatst.
De Open Stal Dagen zijn door de intensieve PR campagne van Martine Kamphuis naar de diverse media zeer
succesvol verlopen. We zullen het aantal gastheren/ -vrouwen volgend jaar moeten uitbreiden om de bezoekers goed te woord kunnen staan. Als attentie hebben we kleine potjes
honing uitgedeeld en natuurlijk is er honing van de stal verkocht. Er zijn dit jaar ook meer
kinderen op bezoek geweest en het demonstratievolk in de kast van Gerrit ‘die fertuten’ om
op een veilige manier een en ander over bijen uit te leggen en te laten zien. Twee jonge dames (2 en 4 jaar) kwamen met moeder op bezoek en hadden een bosje bloemen voor de
bijen meegenomen. Natuurlijk hebben we de bloemen direkt in een beker water vóór de
kasten neergezet en gelukkig(!) vlogen een paar bijen op de bloemen af…..
Kobi
MEI SMARTFOAN OF TABLET NEI DE BIJEN?

Is de kastkaart by jo al ferline tiid en binne jo oerstapt op de smartphone of in tablet? As wy de
ûntwikkelingen mei de soasjale media wat folgje liket de konklúzje: der is gjin ûntkommen oan!
Bijkers wiene altyd de behâldende kant it neist, mar dat is mei al dy nije methoaden hurd oan it
feroarjen. In kwesje fan tiid en wy stappe mei de iPhone nei ús folken ta. In draachtaske om de
nekke en dopkes op de fingers, wolle de toetsen net fêst reitsje troch klútsjes propolis. In stapke
fjirder en bijkers bouwe straks in eigen netwurk: www.beebook.nl want it moat wól op syn Ingelsk. Yn "Bijen" fan oktober stiet wat mear ynformaasje oer de digitale kastkaart. Dêr wurdt
hivetracks.com neamd. It Nederlânsktalige beetight.com stiet der net by. Beide siden binne dus
kommersjeel fan opset. Ik leauw, ik wachtsje noch mar efkes oant de earste foartrekker de balâns opmeitsje kin. Oant salang hâld ik it mar by de meastentiids smoarge, kleverige kastkaart.
Tj.P.
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AOC te Leeuwarden

De najaarsbijeenkomst op donderdag 17 november staat in het teken van de dracht en
het op het juiste moment op sterkte hebben van de volken voor een bepaalde dracht.
Iemand die ons hier het nodige over bij kan brengen is de heer Th.J.A. de Ronde (Theo)
uit Utrecht. Het onderwerp van deze avond is dan ook:

19.30 uur

Voorjaarsbijeenkomst 17 november 2011

Najaarsbijeenkomst 17 november 2011

Ontwikkeling en voorbereiding van een
volk op een specifieke dracht
Komt derhalve in groten getale om hier te luisteren, maar ook mee te praten en voor
degenen die het ook denken te weten, de discussie aan te gaan.
We beginnen om 19.30 uur en hebben zoals gebruikelijk een strak schema want
om tien uur moeten we er weer uit!
Na de opening van deze avond hebben we nog een agendapunt van de vorige vergadering in te vullen. Er moet nog gestemd worden over de aanpassing van het bedrag in de
contributie voor de afdeling Leeuwarden. Deze kan met jullie instemming verhoogd
worden van 4 naar 5 euro per jaar.
Daarna kunnen we los met ons thema.

Goed nieuws voor Imker en Bij
BRUSSEL/STIENS - Het landschap zal de komende jaren veranderen. In ruil
voor Europese toeslagen zullen boeren minimaal drie gewassen moeten telen.
De maatregel heeft vooral verstrekkende gevolgen voor gebieden met mono-culturen,
zoals aardappelen. Daarnaast worden de landbouwers verplicht om 7 procent van het
areaal in te richten als ‘ecologisch focusgebied’. De Leeuwarder Courant wijdde op 8 oktober 2011een artikeltje op de voorpagina aan deze landschapsverandering.
Een meerderheid in de Europese politiek is voor behoud van de inkomenssteun voor de
boeren. Ze vinden een gezonde boerenstand van belang voor de voedselzekerheid. Bovendien is steun logisch, zo is de redenering, omdat Europa scherpere eisen stelt aan dierenwelzijn en milieu dan gangbaar is op de wereldmarkt.
Over dracht en biotoopverbetering is vorig jaar door een werkgroep van de NBV groep
Fryslân een rapport verschenen. Hierin worden allerlei ideeën over een plantenrijk en
bijenvriendelijk Fryslân uitgewerkt en toegelicht. De moeite waard om het te lezen en bij
de plaatselijke politiek, waterschap of beheerder van agrarisch of natuurgebied onder de
aandacht te brengen. Het rapport is als pdf down te loaden op de site van de NBV op de
groepswebsite van Fryslân (http://friesland.bijenhouders.nl/)

Leden:
Einde lidmaatschap Popko Schram
Joop Leertouwer
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: tsjerne4@gmail.com
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Van de redactie
Alweer de negende nieuwsbrief. Of hij echt in de smaak valt is bij de redactie eigenlijk niet erg bekend. We vinden het zelf wel mooi, en dat geeft een stuk voldoening,
maar we kunnen ons ook indenken dat we al weer achterlopen. Het bestuur heeft het
in de afgelopen periode al eens gehad over een website. Zou die meer gelezen worden dan de Warbere Bijker? In ieder geval bereik je dab een groter publiek, want de
informatie wordt gemeengoed. Wel gemakkelijk als je het publiek wilt informeren.
Alleen maar even verwijzen naar www.dewarberebijker.nl en alles wat je kwijt wilt is
ter plekke. Maar de dingen die je niet wilt delen dan. Verslagje en foto’s van bijeenkomsten, een vermanende opmerking van een voorzitter, een oproep om naar de
vergadering te komen. Moet je die dan nog wel op de oude manier brengen? Papier
heeft ook wel wat. We houden het deze keer nog maar bij deze pennenvrucht en beraden ons intussen hoe een website er uit moet zien en wie hem gaat onderhouden.
Wie dit kan en wil melde zich bij de redactie.

Een bijzondere bijvangst,
Als imker heb ik een geweldige hobby. Vele malen per jaar ben ik blij met mijn bijen
en valt het uiteindelijk weer mee om met piekdrukte en tegenslag om te gaan. Maar dit
jaar heb ik wel een heel bijzondere 'bijvangst' gedaan tijdens het imkeren. Net terug
van vakantie ging ik de eerste zaterdag van september een controle uitvoeren. Alles
ging zoals gebruikelijk en 's avonds zat ik lekker aan tafel voor de warme maaltijd. Totdat ik ineens een gek plekje ontdekte vlak bij m'n oksel. Het leek een puist te zijn met
daar precies bovenop een teek. Nu heb ik de afgelopen 20 jaar tientallen teken gehad
maar deze keer was het toch anders. De 'puist' was nieuw. Vorige teken gaven niet een
dergelijke reactie. Maar goed, teek verwijderd en gewoon verder tafelen.
Na twee weken was de puist echter een grote rode vlek geworden, en weer twee weken later bleek er van de vlek een grote rode kring over........... ik dus snel naar de huisarts. Mijn vermoeden werd daar bevestigd: het ging om de ziekte van Lyme. Gelukkig
in het vroege stadium en dus goed te genezen. Na een antibioticumkuur van veertien
dagen is de kring weg en de puist is nog deels zichtbaar.
Als je zoals ik een open stand hebt voor de bijen tussen struikgewas en onder bomen, of
wanneer je met de bijen reist, is het verstandig
om jezelf na een bijencontrole ook jezelf te
controleren op teken. Steeds meer teken blijken besmet met de bacterie die Lyme kan veroorzaken. En niet alle besmette teken geven na
een beet een rode kring als signaal van de besmetting af...... Eigenlijk is voorkomen beter
dan genezen; je lichaam dus goed bedekken in
het veld. Het bezitten van een tekentang is ook
verstandig, deze zijn te verkrijgen in o.a. apotheken en drogisterijen, ook zijn daar folders
verkrijgbaar over de ziekte van Lyme. Van een
rode vlek en de kring erom is een foto bijgevoegd zodat jullie een idee krijgen van hoe
dat er uitziet.
Menno de Haan.
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Voorjaarsveiling aankondiging
Iemand die de vereniging een warm hart toedraagt heeft een aantal drieramers beschikbaar gesteld. In de voorjaarsvergadering op 17 april 2012 zullen ze bij opbod aan
de leden worden verkocht. De opbrengst van deze verkoop gaat in de kas van de vereniging. Heeft u ook iets in te brengen: meldt het even bij Jos en het wordt op de veilinglijst toegevoegd. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de vereniging en komt ons
allen weer ten goede.
JOOP LEERTOUWER GAAT ONS VERLATEN
Bijna 40 jaar heeft Joop Leertouwer, Harlingen, bijen gehouden. Hij heeft nu met bloedend hart moeten besluiten om er mee te stoppen. Op zijn nieuwe appartement is er
geen ruimte meer voor. Als bioloog wilde hij altijd op ieder moment zijn bijen kunnen
waarnemen. Op de komende ledenbijeenkomst is Joop nog aanwezig. Hij neemt dan
een rijke collectie nu overtollig materiaal mee: te koop of te geef.
Uiteraard is het bestuur op de hoogte van zijn vertrek.

Honing-toren
Tijdens een voettocht
door een enorm manukabos aan de oevers van de Marlboroughsound NZ zagen we deze hooggestapelde spaarkast.
Een voor ons begrip in
de nazomer ongekende opbrengst. Manukahoning is een
mondiaal zeer gewild
product door de antibacteriële werking.
Tj.P.

Waar gebeurd…
Elke imker verkoopt wel eens een potje honing. Ik ook dus. Een collega nam
een postje mee, rekende af en ging heen.
Een tweetal weken later opende ik mijn mailbox (mijn emailadres staat op het
etiket) en viel haast van mijn stoel. Niet vanwege het compliment over de heerlijke honing maar wel van de vraag of ze het recept ook kon krijgen…….
Jos
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RIENK RIENKS: AL 50 JIER WROTTER YN DE BIJEN

in Warbere Bijker

Warber

Sûnt Rienk Rienks (* 1946, St.Annepar.) as oankommend timmerman op syn 18e syn earste
bijekast makke hawwe bijen him yn de besnijing hâlden.
Yn it begjin wiene it meastal sa’n 3-4 folken, de lêste jierren sawat 12 folken.Yn dy tiid hat hy
murken dat de folken frijwat sachtaardiger wurden binne. De swarte bij is der no frijwol net
mear en de carnica wint terrein en ynfloed. Fanút syn wenplak Bitgummole reizget Rienk mei
in diel fan syn kasten nei it fruit, koalsie, phacelia ensa, f’ral yn it Bildt en net fjirder as sa’n 15
km. fan hûs. In diel fan de folken bliuwt thús.
Hy moat no ienris bijen om him hinne hawwe.
De grutste feroaring dy’t Rienk yn al syn bijejierren meimakke hat is de opkomst fan nije sykten, troch tadwaan fan de Varroa. Lang hat hy besocht om bestriding oan de folken séls oer te
litten. Der wie gjin ûntkommen oan en dus moast’er séls yn it spier mei sachtaardige, effektive
middels. Dat giet yn tsjin syn opfettingen oer natuerlike seleksje en ûntwikkeling. As puer natuerman is hy ek folle yn it fjild te finen, f’ral yn de aaisikerstiid en yn de perioade fan
neisoarch. Ek it meitsjen fan nestelmooglikheden foar solitaire bijen hat syn omtinken.
Mar leafst sa’n 30 jier hat Rienk bestjoerslid west fan de ôfdieling Ljouwert. Meardere kearen
hat hy jonge, startende bijkers praktysk begeliede.

De bijestâl
fan Rienk
Rienks: fakwurk dus!

Hy soe wolle dat der mear jonge oanwaaks is yn de bijkerij, mar sjocht f’ral tanimmende fergrizing om him hinne. Hy is der lang net wis fan dat dat
op’en doer wol goedkomme sil.
Ek Rienk Rienks is in man dy’t syn hiele aktive libben grif wrotter yn de bijen bliuwt en net
earder opjout -lyk as safolle oare âldere bijkers - as it te dreech wurdt en net langer kin. Wy
hope dat Rienk noch lang by de wurken bliuwt.
Tjitte Piebenga
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