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Het meest gebruikte woord in 2020 is nu al bekend. Het virus heeft ons leven behoorlijk
in de greep, en dat zal het nog wel even doen, ook in de imkerij. Cursussen zijn afgelast,
ledenvergaderingen verschoven naar later datum en de altijd zo gezellige
voorjaarsbijenmarkten zijn afgeblazen. Het reizen met volken voor bestuivingswerk is
een lastige als je van hulp van anderen afhankelijk bent. En zo is nog wel meer op te
noemen. Velen zien ook mogelijkheden, mede dankzij de digitalisering, om het
verenigingsleven voort te zetten. Deze Imkernieuws heeft vanzelfsprekend een wat
andere toon dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar.

Waaraan heb je nu als NBV-er behoefte?

Die vraag stelden we op 3 april aan alle leden. Men reageerde met uiteenlopende opmerkingen
en wensen. Voor velen is er de opluchting dat men in principe door kan gaan met het werk in de
volken, met inachtneming van de voorwaarden van de Rijksoverheid. Maar er is ook bezorgdheid
over het kunnen reizen met de volken, de aanstaande zwermtijd en nog veel meer.
Op de webpagina met NBV Coronaberichten en in de rubriek Veel gestelde vragen meer
informatie.
Lees meer

Kans op besmetting via bijenproducten?

Veel vragen aan de NBV over risico's van overdraagbaarheid van het Coronavirus.
De kans dat een Coronabesmette imker het virus overdraagt op een ander via honing, was of
propolis is eigenlijk nul. Bijen dragen het virus ook niet over.
In de rubriek veel gestelde vragen (FAQ) vind je hopelijk antwoorden op jouw vragen
Lees meer

Imkeren met Corona-beperkingen

Zo veel mogelijk thuisblijven is het advies. Maar wat te doen als jouw bijenvolken niet vlak bij huis
staan en je ze vanwege kans op zwermen vaker wilt controleren? Hoe kun je met minimale
ingrepen het zwermen voor zijn en betrekkelijk eenvoudig het seizoen doorkomen? De nodige
tips kunnen daarbij helpen.
Lees meer

Enquête uitwintering bijenvolken
Vul je ook de vragen in?

De jaarlijkse enquête wordt gebruikt om de landelijke wintersterfte van bijenvolken te berekenen.
Daarnaast worden in samenwerking met COLOSS een aantal verdiepende vragen gesteld over
zaken waar u als bijenhouder mee te maken krijgt gedurende het jaar.
Hoe meer bijenhouders meedoen, hoe completer de informatie over de bijenhouderij. De 30
vragen vragen zijn ongeveer in 10 minuten ingevuld. Dat kan tot uiterlijk 1 mei. Vervolgens wordt
half mei het landelijke wintersterftecijfer bekend gemaakt.
Vul de enquête in

*Advertentie*

Airfree

Met dit 3-laags imkerjack ben je zeer goed beschermd tegen bijensteken. Het jack bestaat uit een
fijne binnen- en buitenlaag van gaasstof voor goede ventilatie. De tussenlaag voorkomt dat de
angel van de bij de huid raakt.

Bijentelweekend 18 &19 april

Het Bijentelweekend is een van de weinige bijengerelateerde activiteiten die geen hinder heeft
van onze contactbeperkingen. Welke bijen en hommels zie je in jouw tuin of op het balkon? Het
telformulier is direct te downloaden evenals een handig gidsje. Daarin staan de meest
voorkomende soorten beschreven die je in je tuin kunt aantreffen.
Lees meer

Wat gaat er wel door en wat niet?
In het onderdeel Agenda op de NBV website houden we zo goed mogelijk bij welke evenementen
wel of niet zijn afgelast. Voor de maand juli daarna staan bijvoorbeeld onderstaande twee nog op
het programma.

Veenendaalse Bijenmarkt
4 juli - nieuwe opzet

De welbekende zwermbijenmarkt in Veenendaal heeft met ingang van dit jaar een geheel andere
opzet. Van de derde dinsdag van de maand juli is overgestapt op de eerste zaterdag, dit jaar op
4 juli.
De markt is voor niet alleen imkers maar ook een breder publiek interessant en een bezoek meer
dan waard.
Lees meer

Landelijke Open Imkerijdag
11 en 12 juli - 11e editie

Veel verder kijken dan 28 april, de dag waarop het besluit valt de huidige beperkingen al dan niet
voort te zetten, kunnen we niet. We hebben stille hoop dat de 11e Landelijke Open Imkerijdag (11
& 12 juli) kan doorgaan. Binnen de lokale verenigingen zijn draaiboeken al uit de kast gehaald.
Aanmelden kan!
Meld je aan

Bijenwerk op hoogtepunt van het voorjaar

Op zondag 5 april werd de kou het land uit geblazen en liep de temperatuur op naar lenteachtige
waarden met zelfs uitschieters naar meer dan dat. De natuur krijgt een boost en onze volken ook.
De koninginnen gaan in de hoogste versnelling en met een dagproductie van 1500 eitjes of meer
zijn de kasten snel overvol.
Lees meer

Q & A - BijenBlog: Koninginnenteelt

Op het BijenBlog verschijnen met grote regelmaat berichten over actuele imkerhandelingen. Op 6
mei, vanaf 20:30 uur houdt blogger Ben Som de Cerff een vrij toegankelijke Q & A over
koninginnenteelt. Meld je van tevoren aan voor de ontvangst van de YouTube toegangslink.
Lees meer

MijnNBV anders ingedeeld

De ledenpagina's MijnNBV op de NBV website wordt steeds populairder. De inhoud met allerlei
ledengerelateerde onderwerpen groeit gestaag. Om toegang te krijgen moet je met
lidmaatschapsnummer en bijbehorend wachtwoord inloggen. Uit de websitestatistieken kan
worden afgeleid dat leden er veel gebruik van maken. Eind 2019 stond de teller op bijna 27.000
paginabezoeken, tegen slechts ruim 1000 het jaar daarvoor.
Lees meer

Geen diploma’s Basiscursus 2020

De circa 1200 deelnemers aan de NBV basiscursus Imkeren dit jaar kregen helaas te horen dat
aan de vooravond van de praktijklessen de voortzetting van de cursus is opgeschort.
Praktijklessen vinden veelal plaats in groepjes per bijenvolk. Social distancing van minimaal 1½
meter is daarbij onmogelijk. Dat betekent voor de meesten wachten op voortzetting in 2021.
Organisatoren en docenten hebben regelingen met hun cursisten getroffen. De NBV heeft op
haar beurt besloten dit jaar geen diploma’s uit te reiken. Cursisten blijven gedurende de cursus
gratis NBV-lid, dus ook in 2021.

IMKERKALENDER
Onder voorbehoud!
4 juli
11 en 12 juli
Veenendaal
Landelijk
Zwermbijenmarkt (onder voorbehoud)
Landelijke Open Imkerijdag (o.v.)

