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Woordje van het bestuur (Eric Deprins)
Tja…zijn we er nu bijna met die Corona crisis? Wie zal het zeggen. In ieder geval doen we
voorzichtige stappen om onze imkervereniging terug te laten opleven. We blijven voorzichtig, we
beperken het aantal mensen in de Zoem-in en we dragen mondmaskers wanneer het afstandhouden
te moeilijk wordt.
Zo hebben we in ieder geval reeds een mooie en succesvolle loogdag gedaan, en hebben onze leden
hun honing kunnen slingeren. De zomerslingerdag komt eraan in juli, zonder tegenbericht gaat die
ook door. Of we de open workshops door Eric kunnen laten hervatten wordt nog bekeken, op deze
momenten is de sociale afstand heel moeilijk te handhaven, dus moeten we wel zeker zijn dat het
gevaar geweken is.
Ook voor de IBB hebben we reeds 2 keer geslingerd en al een mooie oogst vergaart. De kasten in de
Zoem-in zijn mooi op sterkte en waarschijnlijk gaan we in juli nog een mooie zomeropbrengst
hebben. Nu ook nog hopen op jaarmarkten en plantenbeurzen om deze aan de man te brengen. In
tussentijd kunnen jullie uiteraard de honing van de club ook kopen aan 6€ per potje van 500 g. Laat
iets weten aan iemand van het bestuur of vraag het via de website, dan zorgen we ervoor dat je
potje(s) terecht kom(t)en. Op 18 juli slingeren we onze zomerhoning tijdens de slngerdag.
Wat onze bijtjes betreft zijn we midden in de actie. Er worden afleggers gemaakt, honing
geoogst…na het darrenraat snijden beginnen we binnenkort aan de echte varroa bestrijding. Velen
zetten de moer in arrest, anderen beginnen na de oogst met de behandelingen. En nog anderen doen
helemaal niets in de hoop resistente bijen te kweken. En zo komt het imkerlatijn tot stand, waarin
iedereen zijn eigen gelijk heeft.
In september hebben we Geert Steelant uitgenodigd om ons mee te nemen in de wereld van de
roofmijt. We zijn allemaal benieuwd of dit een nieuw normaal zou kunnen worden.
In ieder geval willen we allemaal hetzelfde…Moeder natuur een handje helpen om mooie en sterke
bijenvolken te hebben. Daar doen we het allemaal voor. Ik wens jullie allemaal een mooie zomer toe,
en vergeet niet: we zijn nu met de bijtjes bezig die onze winterbijen gaan grootbrengen.
Interessante artikels die je in je literatuur vindt, verslagen van voordrachten of gewoon je eigen
ervaringen zijn altijd welkom als inhoud van de Zoem-uit. Steeds interessant te zien waarmee
iedereen bezig is…en tenslotte stoppen we toch nooit met bijleren en ervaringen delen. Ik heb jullie
hulp nodig om deze nieuwsbrief elke maand weer interessant te maken
Tot volgende maand, dan komt weer iemand anders van het bestuur aan het woord
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Mag ik me voorstellen ? (Michel Van Laere)
In deze rubriek willen we elke maand iemand van de IBB meer bekend maken bij de leden. Deze
maand heb ik het gevraagd aan Michel die de zorg van de bijen op het Befferveld voor zijn rekening
neemt

“Imkeren kan je niet alleen”
“Ik heb dringend een nieuw project nodig.” Dat zei ik lachend aan
tafel op vakantie aan de Gorges de la Dourbie in het zuiden van
Frankrijk zeven jaar geleden. Twee minuten later was dat dan beslist.
De man van wie we de gîte huurden was imker en mijn oudste zoon
Jonas (toen 17) zei heel enthousiast: “Zullen we samen imker worden?”.
Het weekend daarop waren we in de Zoemin al mee aan het ontzegelen
tijdens de zomerhoningoogst en waren we ingeschreven in een
imkercursus.
Je kan geen imker worden zonder een goeie cursus. Voor ons waren
dat enkele cursussen van Corneel Dewindt. En die hebben we dan een tijdje gecombineerd met de
schitterende praktijklessen van Eric in de Zoemin. Topcombinatie moet ik zeggen. Vooral ook Eric gaf
ons de liefde en passie door en leerde ons de bijen ‘lezen’. Jonas en ik haalden 18/20 op het
eindexamen (we zaten naast elkaar en maakten dezelfde fout ;-). Toen we ons startvolkje van de IBB
kregen, hebben we onze stoel erbij bijgezet en (geloof het of niet) we hebben allebei de koningin op
bruidsvlucht zien vertrekken. Het was onze doopvlucht in die wondere wereld van de bijen.

Michel en zoon Jonas aan hun kasten op het Befferveld

Imkeren doe je niet zonder eerst een cursus,
dus. Maar imkeren doe je ook niet alleen. Al
vond ik het begin best wel moeilijk omdat we
heel veel goedbedoelde informatie, suggesties,
goede raad van ervaren imkers kregen. Toch
hadden we vaak het gevoel als starter dat
iedereen het net iets anders doet of anders
uitlegt. Niet gemakkelijk. Stilaan kwam het
inzicht dat iedereen ook zijn eigen imkersstijl en
-geloof heeft. Lid zijn van IBB is een zegen. Ik
koop heel bewust geen slinger: het is fijner om
samen een dagje te slingeren met leden die ook
geen slinger hebben. En wat een service: samen
waswafelen of smelten of de uitleendienst. Ik
ben lid geworden van de vrijwilligerswerking van
IBB. Ik geloof in: als je iets krijgt, geef je ook iets
terug

Na enkele jaren startten Jonas en ik de
Facebookgroep ‘Imker voor imkers’. Ervaren en startende imkers kunnen er ervaringen uitwisselen,
elkaar vragen stellen en helpen. De groep telt inmiddels meer dan 3000 leden (jij bent er altijd
welkom). Het is zalig om samen met je zoon te imkeren. Samen te discussiëren over wat je ziet en
wat je doet.
Voor de Imkersbond van Bonheiden beheer ik Befferveld, dat is de uitwijkbijenstand van de Bond.
Imkers die tijdelijk een plaatsje zoeken voor hun bijen kunnen daarvoor altijd bij mij terecht: 0478
88 31 71. Het is ook de stand waar mijn eigen bijen staan.
We proberen zo natuurlijk mogelijk te imkeren. Dat betekent dat we sterk geloven dat een
bijenvolk best wel goed weet wat het beste is voor haar. We laten ze dus ook zelf voor hun nieuwe
koningin zorgen, tenzij ze het echt te bont maken, we recycleren hun eigen was, winteren zo veel als
mogelijk in met hun eigen honing, en doen zo weinig mogelijk ingrepen. Al moet je natuurlijk wel
een handje helpen tegen de varroa (maar ook hier geloven we dat je het bijenvolk ook moet helpen
om resistent te worden) of als een volk hopeloos moerloos dreigt te worden. We geloven dan ook niet
in imkeren zonder imkerpak: een natuurlijk bijenvolk verdedigt altijd zijn kast als je die opent.
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Virus helpt bijen voorbij bewakers van gezonde korven (EOS via Steven Vandoorne)
Honingbijen die de ingang van hun bijenkorf bewaken, laten indringers uit andere bijenkorven die
besmet zijn met een dodelijk virus vaker binnen dan gezonde indringers.
Mogelijk verandert de infectie het gedrag en de fysiologie van besmette bijen, waardoor het virus
zich makkelijker kan verspreiden tussen bijenkorven. Het virus waar het om gaat is het Israëlisch
Acute Verlammingsvirus (IAPV), een dodelijke ziekteverwekker bij bijen. Onderzoekers van de
University of Illinois, Verenigde Staten, stelden vast1 dat bijen die besmet zijn met dat virus vaker
aan de controle van bewakers ontsnappen wanneer ze een vijandige kolonie willen binnendringen. De
indringers slagen er dus op één of andere manier in om de bijen die de ingang van hun korf bewaken
te misleiden.
Eerdere studies toonden al aan dat geïnfecteerde bijen makkelijker hun weg verliezen en daardoor
vaker in andere kolonies terechtkomen. Die kans is nog groter bij bijen in de commerciële
honingteelt waarbij de bijenkorven dicht bij elkaar staan. De combinatie van het vaker verdwalen en
makkelijker binnendringen verhoogt de kans dat het virus zich van een besmette naar een gezonde
kolonie verspreidt.
De kans op virusoverdracht is het grootst tijdens de
uitwisseling van voedsel. Om individuele bijen te observeren,
labelden de onderzoekers bijen met een kleine QR-code. De
wetenschappers konden zo het gedrag van maar liefst 900
bijen tegelijk volgen. De kans op virusoverdracht is het grootst
tijdens een gedrag dat trofallaxie heet. Daarbij wisselen de
bijen voorgekauwd voedsel met elkaar uit. Elke bij doet dit
dagelijks met honderden partners. Trofallaxie is essentieel om
informatie en voedsel in de bijenkorf te verspreiden, maar het
nauw sociaal contact verhoogt ook de kans van het virus om
zich te verspreiden - waar hebben we dat nog gehoord.
De wetenschappers observeerden nu dat bijen die besmet zijn
met IAPV minder geneigd zijn om voedsel uit te wisselen, net
zoals bijen waarvan het immuunsysteem werd gestimuleerd. De
bijen zijn niet minder actief of zichtbaar ziek, maar blijkbaar
zorgt een immuunreactie er wel voor dat ze automatisch minder contact opzoeken met andere bijen.
Een prima bescherming tegen de verspreiding van het virus dus.
Tegelijk zagen de onderzoekers dat IAPV-geïnfecteerde bijen makkelijker andere bijenkasten
binnendrongen. De bewakers lieten de besmette bijen eerder toe dan gezonde “vreemde” bijen of
bijen waarvan het immuunsysteem was gestimuleerd. De infectie maakte hen dus bij manier van
spreken onzichtbaar voor de bewakers. De onderzoekers analyseerden daarom de geur van de
besmette bijen, en ontdekten dat die verschilt van gezonde bijen of zieke bijen (die ziek zijn om een
andere reden dan de IAPV-besmetting). Het virus zorgt er dus voor dat de bijen eerst verdwalen, zo
makkelijker in een vreemde korf terechtkomen, en daar vervolgens ook makkelijker binnendringen.

Studiedag ivm de strijd tegen Varroa (Karsten Van Lil)
Op zaterdag 19 oktober vorig jaar ging ik
naar een studiedag “vsh bij zwarte bijen”
georganiseerd door de zwartebij.org.
Nadat we kennis maakten met het
groenproject van de campus en een uitleg
kregen over de teloorgang van de zwarte bij
was het de beurt aan Martin Gabel die werkt
voor het Bieneninstitut Kirchhain en de
universiteit van Würzburg.
Martin vertelde er over de verschillende
technieken en methodieken die er bestaan
om mijten te onderdrukken.
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Enerzijds hebben we de acaricides en miticides: de pesticides zeg maar en de
oxaalzuurbehandelingen en het gebruik van roofmijten als biotechnische methodieken en anderzijds
hebben we de imkerijtechnieken en de capaciteiten van je volken die het aantal varroamijten in je
bijenvolk kunnen laten afnemen.
Als imker kan je bvb. met darrenramen werken en gesloten darrenbroed systematisch wegsnijden.
Bijen met een broedloze fase geven de mijten ook minder kans om zich in dat broed voort te planten,
dit kan je bewerkstelligen door de moer op arrest te plaatsen. Ook het aantal bijenvolken op je stand
blijkt een invloed te hebben: veel “burenbezoek” geeft meer kans op ziekteverspreiding doordat de
bijen ziektes en parasieten aan elkaar doorgeven enerzijds maar ook blijken deze burenbezoekjes
een stressfactor te zijn waardoor de weerstand van het volk wat afneemt. Als imker dien je er ook
rekening mee te houden dat je eigen hygiënisch gedrag, het in alle volken gebruiken van dezelfde niet schoongemaakte- materiaal ook ziektes kan verspreiden en het verstoren van de bijen door je
handelingen is natuurlijk ook een stressfactor voor je imme.
In verwilderde kolonies zag men dat de bijen zelf ook een aantal technieken gaan ontwikkelen om
niet tenonder te gaan aan varroa-infecties zoals:
-hygienisch gedrag; elkaar poetsen en propolis gebruiken.
-verhoogd poetsgedrag; de grondigheid waarmee cellen worden schoongemaakt neemt toe.
-kleinere kolonies: minder broed en dus ook minder nestgelegenheid voor de varroa (en meer energie
om voedsel te verzamelen omdat er minder broed moet verzorgd worden).
-verkorte ontwikkelingstijd van het broed.
-verminderde mijtproductie en daarmee komen we dus bij de zogenaamde SMR technieken.
SMR staat voluit voor Supression of Mite Reproduction. De twee belangrijkste SMR technieken zijn
Rec. en V.S.H..
Enerzijds hebben we dus Rec. Wat staat voor recapping: tussen dag 7 en dag 10 van de verpopping
zullen werksters de cellen terug openmaken en vervolgens terug afsluiten waardoor er beduidend
minder vrouwelijke mijten in de cellen blijken te ontwikkelen. Ook bij kunstmatig openen en
hersluiten van de broedcellen door de onderzoekers bleek dit hetzelfde effect te hebben op de
mijtenreproductie.
Als imker kan je de Rec.-eigenschap bij je eigen bijen
herkennen doordat de hersloten celdekseltjes donkerder
van kleur zijn en het zijde-achtige laagje eraf is. Eens de
rec.-eigenschap in een volk aanwezig is blijkt zich dat
generatie na generatie te versterken.
Nog een stapje verder gaat de VSH techniek. Varroa
Sensitive Hygiene-techniek houdt in dat de bijen zelf op
zoek gaan naar met varroa geinfecteerde poppen en deze
uit het volk verwijderen.
De laatste spreker op de studiedag was Sasha d’Hoop van
Arista Bee Research, een in Nederland opgerichte
stichting die ook een Belgische tak heeft (eigenlijk Waalse
want door het Waalse ministerie van landbouw
gesubsidieerd). Arista Bee Research heeft zich als doel
gesteld om bijen te kweken die 100% VSH hebben. Dit
kan enkel door toepassing van KI omdat een koningin
met VSH eigenschappen deze enkel aan haar dochters
van een dar met VSH eigenschappen doorgeeft. Deze
koninginnen produceren dus darren die genetisch ook
100% VSH eigenschappen in zich hebben.
Met het verspreiden van de VSH eigenschappen door het
uitvliegen van deze darren zijn we hopelijk vertrokken
naar een iets varroa-armer honingbijenbestand.
Arrista Bee Resaerch hoopt op 15 jaar tijd VSH algemeen te verspreiden en zoekt constant
vrijwilligers die mee willen werken aan een KI selectieprogramma voor de drie bekendste bijenrassen:
Buckfast, Carnica en Zwarte Bij. Momenteel zijn er binnen het Buckfastbijenbestand al de meeste VSH
bijen gekweekt, de zwarte bijen hinken door hun beperkte populariteit nog serieus achterop.
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Voor

e activiteiten

Slingeren 2de ronde
Naar aanleiding van weer een paar volle honingzolders zijn we weer (voor de tweede keer) aan het
slingeren gegaan. We gingen daarmee in op de vraag van Michel om toch een slingerdag te houden,
wat een succesvol initiatief bleek. Toch een aantal imkers kwamen hier met hun lenteraampjes op af.
Voor IBB hebben we in totaal 20 ramen, geslingerd, wat een 44 kg honing opleverde. Met dank aan
Michel om zich flexibel op te stellen, want de vraag van de IBB kwam nogal laat.
Hier zijn wat sfeerbeelden

Duiveltje doet al Leen is er ook weer bij

Karsten is verslingerd

Loogdag
Ook onze loogdag heeft onder strenge Corona Maatregelen plaatsgevonden. Het logen gebeurde
buiten, en binnen was de bedrijvigheid vooral gericht op de waswafelmachines. Een 700 tal ramen
werden gereinigd en ontsmet, en ongeveer 25 kg waswafels werd gegoten.
Louis heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog een aantal mensen op te leiden om op
een veilige manier het toch wel dure toestel te gebruiken. We hebben met een aantal mensen een
WW-tje achter onze naam, wat wil zeggen dat die mensen de gegeerde Louis-De-NeefWaswafeloorkonde in ontvangst mogen nemen en in de toekomst het waswafeltoestel mogen
ontlenen en bedienen. Ook hier een paar beelden:

De start van de loogdag

De meester in actie
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Agenda
We gaan de activiteiten hervatten. Hieronder reeds een datum die we hebben vastgelegd
18 Juli : Slingerdag. Graag inschrijven ten laatste op 11 juli bij Dirk De Croes
(DDC44310@gmail.com)

Roddelgezoem & foto’s afgelopen maand
In deze rubriek willen we graag weetjes en nieuwtjes van en over onze leden publiceren. Mooie foto’s
en verhaaltjes over je eigen stand of andere leuke plaatjes zijn meer dan welkom
Rodny wilde het graviteitsprincipe uittesten door één van de
Zweedse banken onder een wassmelter uit te trekken.
Conclusie : Een wassmelter blijft niet staan op 2 poten, en we hadden
tegelijk een vrijwilliger om de Zoom-in te poetsen na de waswafeldag.
Bedankt voor je hulp Rodney.

Ook Niki slaagde erin om ongeveer 3 kg waswafels te
maken door middel van haar afstandsbediende Frederik. Hier
ook Freddy en Eric (ikke dus) in actie

Honingbokalen te koop
Er kunnen honingbokalen aangekocht worden aan de prijs van 4,25 €/karton van 12 bokalen.
Geïnteresseerden kunnen hiervoor terecht bij Louis – tel. 0498 90 60 27 louisdn@telenet.be of
bij Paula – tel. 0486 53 86 84 – paula.d@telenet.be.
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Website: www.imkersbond-bonheiden.be
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0486 50 94 61
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0486 53 86 84
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Penningmeester
Louis De Neef
0498 90 60 27
Penningmeester@imkersbondbonheiden.be

Uitlenen materiaal
Dirk De Croes
0495 28 34 86
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https://www.imkersbond-bonheiden.be

Voorzitter Vrijwilligerswerking
Steven Vandoorne
015 51 57 89
Steven.vandoorne@skynet.be
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Eric Deprins
0473 63 44 35
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be
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