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Woordje van de voorzitter (Steven Vandoorne) 

Vorige donderdag konden we als bestuur na lange tijd opnieuw fysiek 
vergaderen. Dit lichtpuntje gaf ons hoop voor toekomstige activiteiten en 
voor de toekomst van onze vereniging. Samen met onze leden willen we 
onze vereniging in een moderner jasje steken zonder aan het aanbod en 
kwaliteit die jullie van ons gewoon zijn te raken. 

Het logo van onze vereniging is ons uithangbord. Iedereen kent wel de 
bijenkorf met een aantal bijen errond. Als eerste stap willen we dit logo 
aanpassen en attractiever maken met het doel jonge imkers en 

geïnteresseerde bijenhouders aan te trekken. Het moet een herkenningspunt worden voor alles wat met 
onze vereniging te maken heeft, zoals onze Zoem-In, deze Zoem-Uit, de website, briefwisseling en 
onze verkoopstand op de plaatselijke markten.  

Met dit doel in het achterhoofd vragen we jullie hulp en inbreng. Heb je een leuk idee voor ons nieuwe 
logo stuur ons jouw schets tegen 1 september. Op de bestuursvergadering van 23 september zal er uit 
de binnen gebrachte ideeën een nieuw logo gekozen worden zodat we 2022 kunnen starten in onze 
nieuwe jas. 

In de Zoem-In blijven de bijen ondanks alles hun best doen. Het nazicht vraagt dan ook een 
inspanning. Indien je ook wil komen helpen geef dan een seintje want vele handen maken het werk 
licht. In elk geval  dank aan diegenen die onze bijenstand in de Zoem-In nu regelmatig nazien. 

Verder hebben we nog een paar projecten op de radar gezet, zoals verfraaiingswerk aan de Zoem-In, 
situatie en aanpak van de Aziatische Hoornaar en de digitalisering van de imkerij. We houden jullie op 
de hoogte. 

 
Steven 

 

 

 

 
 
 
AGENDA (Paula Declercq) 
 

Zondag 27 juni om 10 u – Praktijkdag Zoem-In - Moer in arrest/varroa/inwintering 

Zaterdag 11september om 14 u – Praktijkdag Zoem-In - Laatste nazicht 

Zaterdag 02 oktober Zoem-In – Logen/waswafelen  
 
Deze data zijn uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronamaatregelen. 
 
De laatste aanpassingen aan de kalender kan je altijd raadplegen op onze website:  
 

https://imkersbond-bonheiden.be 

Onze bijenstand aan de Zoem_In 
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De opmars van de Aziatische hoornaar (Eric Deprins) 
 
We kunnen er niet omheen, ook in onze contreien krijgen we te maken met de Aziatische hoornaar. 
Waar onze bijen het gewoon waren samen te leven met de inheemse hoornaar, zijn ze tegen de 
Aziatische exoot jammer genoeg niet opgewassen. Ook in onze bond hebben we reeds imkers die hele 
kasten verloren hebben na aanvallen van deze agressievelingen. 
De AHs gaan meestal in groep te werk, en komen zweven voor de bijenkast. Daar vangen ze de bijen 
die terugkeren van foerage. Dit fenomeen veroorzaakt stress in de kasten, en de bijen stoppen met 
foerageren. De bijen vormen een baard aan de ingang van de kast in een poging het volk te 
beschermen. Bovenop het predatiegedrag van de hoornaars, dat elke paar seconden een slachtoffer 
maakt, steekt ook de hongersnood de kop op als factor die het leven van de bijenkast nadelig zal 
beïnvloeden. En uiteraard, hoe minder bijen nog uitvliegen voor de bevoorrading, hoe meer er hiervan 
gepakt worden door de predatoren. 
 
Wat is dan het verschil met bijen in Azië ? De natuur heeft hen daar een verdedigingsmiddel 
aangeleerd, die erin bestaat om voordeel te halen door hun overwicht in aantal, de hoornaars te 
omgeven met talrijke werksters tegelijk, en de hoornaar als dusdanig door verhitting te doden. 
Voor ons imkers in Europa is het belangrijk dat, indien we met de Aziatische hoornaar te maken 
krijgen, we het nest kunnen opsporen en (LATEN) vernietigen. Eerst en vooral moeten we dit insect 
juist herkennen : De Aziatische hoornaar heeft een zwarte kop, een zwart borststuk en een achterlijf 
met één of meerdere oranje ringen. Vooral herkenbaar : het onderste deel van de poten is citroengeel. 

 
Nesten Opsporen 
 
Hoe gaan we nesten van Aziatische hoornaars opsporen ? De methode die Vespa-Watch gebruikt 
bestaat erin een lokstof te gebruiken die de hoornaars aantrekt, ze de lokstof laat opnemen die ze dan 
terugbrengt naar haar nest. Belangrijk is te observeren : wat is haar vliegrichting wanneer ze het 
recipiënt van de lokstof verlaat. En hoe lang duurt het voordat ze terug is. De gulden regel is dat het 
nest zich bevindt op 100 m per minuut, in de richting van het wegvliegen.  
Heb je een hoornaar gespot ? Doe het niet alleen. Maak een goed herkenbare foto en meld je 
observatie bij Vespa-Watch. Zij gaan je bevindingen gebruiken om via verschillende meetpunten het 
nest op te sporen en kan het door getrainde mensen vernietigd worden. Probeer dit niet zelf : 
Aziatische hoornaars kunnen heel agressief zijn in de buurt van hun nest. Hier kan je het aantreffen 
van een Aziatische hoornaar melden (mits duidelijke foto) : 

https://vespawatch.be/ 
 
De Selectieve val 
 

Terwijl Vespa-Watch zich bezighoudt met het opsporen en 
vernietigen van het nest, kunnen wij imkers proberen onze 
volken te beschermen. Op de foto hiernaast is een selectieve val 
voor de aziatische hoornaar afgebeeld, ontwikkeld in 
samenwerking met het VBI. Wespen en bijen kunnen er terug 
uit, Europese hoornaars kunnen er niet in, enkel de Aziatische 
wordt erin gelokt en vastgehouden. IBB heeft een exemplaar in 
bestelling om uit te testen, we gaan jullie met plezier op de 
hoogte houden van de resultaten. 
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Terugblik : zaterdag 1 mei 2021 - Logen en waswafelen  (Steven Vandoorne, Eric Deprins) 

Zaterdag 1 mei 2021 was het weer zover : Nadat we de eerder geplande dag op 17 april hebben moeten uitstellen, 
hebben we nu toch onze eerste waswafel- en loogdag van dit jaar kunnen organiseren. Hierbij konden onze leden hun 
was komen smelten, raampjes ontsmetten en nieuwe waswafels gieten. Zoals steeds was er  heel wat denkwerk aan 
voorafgegaan, dit jaar ook nog eens bemoeilijkt door Corona. Kan het doorgaan ?  Hoe moeten we het organiseren ? 
Met hoe velen kunnen we tegelijk in de Zoem-in ?  Uiteindelijk hebben we beslist om het toch te laten doorgaan en 
de Corona regels zo strikt mogelijk toe te passen. We zijn er tenslotte voor de leden. Om 7:30 waren we aan de slag. 

We hadden daartoe buiten een heus “loogbuffet” opgesteld, waarop te logen raampjes konden klaargelegd worden 
door de leden die ze binnenbrachten. De logers van dienst namen het daar over om ze te behandelen met 
natriumhydroxide, en af te spoelen. 1110 raampjes werden op deze manier terug klaargemaakt voor de bijtjes. 
Eveneens buiten stond onze smeltketel, waar 91 uitgeputte wasramen gesmolten werden en de was geoogst. 

Binnen in de Zoem-In, onze educatieve stand, waren slecht 3 personen toegelaten, die zich dan bezighielden met 
onze 2 waswafeltoestellen. Ondertussen zijn al heel wat mensen opgeleid om dit te gebruiken, dus ook deze taak kon 
heel goed verdeeld worden. 33 kg aan wasbroden werden verwerkt tot gebruiksklare waswafels. 

Louis en Paula hadden een strikte planning opgesteld, die we ook minutieus gevolgd hebben. Daardoor waren alle 
ingeschreven leden tijdig bediend en konden we op tijd naar huis. En de leden, zij waren uitermate enthousiast. 

Het opruimen is later in de daaropvolgende week gebeurd, met dank aan Pierre, Katrien, Greta en Dirk. 

En uiteraard onze hele gemeende dank aan iedereen die gedurende de hele dag mee de handen uit de mouwen hebben 
gestoken. Eerlijk gezegd deed het deugd nog eens iets met de imkersbond te kunnen doen. 
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Lid in de kijker : Fernand Verschooten (Fernand Verschooten en Eric Deprins) 
 
Na de publicatie van de vorige Zoem-Uit was ik in contact gekomen met Fernand 
Verschooten, en hem bereid gevonden wat te vertellen over zijn imkerervaring en de 
daarbij horende ambachtelijke bezigheden. Fernand imkert zelf niet meer, maar heeft 
wel een boeiend verhaal over zijn mooie imkertijd. 

 
Zoals menigeen onder ons is Fernand onder invloed van een ervaren imker eerder toevallig de imkerij 
binnengerold. Hij ging met een familielid meehelpen toen deze met zijn bijen naar de fruitbloesem in 
Sint Truiden ging. Dat was telkens een heel gemoedelijk treffen met de fruittelers, en we werden 
steevast met een borrel en een hapje ontvangen, en we wisselden vers geoogste appelen en dito honing 
uit met elkaar. 
 
 
En op een dag had Jos (Goosens, Fernands imker-peter, welbekend 
imker in het Duffelse en lid van de toenmalige “Nete-Imkers” 
aldaar. Getogen Duffelaars kennen hem waarschijnlijk als gewezen 
garde in Duffel) een aflegger voor Fernand. En daarmee was hij 
ook vertrokken. Al snel volgde een bijenhal in Bonheiden, waar hij 
een stuk grond heeft beplant met bijenvriendelijke bomen en 
struiken, zoals Acacia, Linde, Kastanje, Sleedoorn, en een paar 
fruitbomen. Hiernaast zien we een afbeelding van de bijenstand en 
de bijhorende begroeiing.  
 
 
Maar de dames vlogen deze lekkernijen gezwind voorbij, om in de naburige dennenbossen hun 
foerage te doen. Dit gaf een heel unieke smaak aan de honing die Fernand oogstte. Deze was niet 
uitgesproken zoet en werd zelfs gesmaakt door mensen die niet echt honingliefhebbers waren. Hij had 
vaste klanten tot aan onze kust, die elk jaar speciaal afkwamen om hun voorraad honing te komen 
ophalen. Overigens oogstte hij louter in het voorjaar; de zomerhoning liet hij aan de bijen zodat hij 
nooit moest bijvoederen. Raampjes maakte hij zelf uit kastanje hout, en ook een demonstratieraam had 
hij gemaakt, waarmee hij gebeurlijk toonmomentjes en uitéénzettingen ging geven in een nabije 
basisschool.  

 
Kaarsen van bijenwas 
 
Fernand maakte ook kaarsen van bijenwas, en ging daar ook heel 
creatief mee aan de slag. Hij gebruikte speelgoedjes, 
dennenappels of iets dergelijks, en maakte hiermee een mal van 
siliconen. Na uitharden van de siliconen kan je In deze mal 
vloeibare was gieten, een wiek erin steken en laten stollen. 
Hierdoor krijg je de mooiste waskaarsen die een heerlijk geur 
verspreiden en voor een gezellige sfeer in huis zorgden. 
Hiernaast zie je een collectie van figuurkaarsen uit zijn 
assortiment. 
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Opvolging ?  
 
Zelf is Fernand met imkeren gestopt toen zijn toenmalige bond 
Nete-Imkers Duffel ermee opgehouden is. Maar het water loopt 
waar het niet gaan kan : sinds vorig jaar mogen we Fernand 
verwelkomen bij IBB, waar we uiteraard zijn ervaring graag 
zullen gebruiken. Zijn materiaal heeft hij nog, wachtend op een 
stille hoop : zijn kleinzoon, inmiddels 16 jaar, toont interesse, en 
dreigt gebeten te worden door de imker-microbe. Een goede 
imker-Peter heeft hij in ieder geval… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afleggers gevraagd (Paula Declercq) 
 
Voor startende leden, of leden die omwille van wintersterfte al hun bijen verloren hebben, kan de bond op 
vraag een aflegger ter beschikking stellen. Dit is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In de mate van 
het mogelijke zal er op de afleggers, die ter beschikking gesteld worden via de bond, ook een moer 
voorzien worden. 
 
Eén van de afspraken bij de terbeschikkingstelling van een aflegger om je bijenstand op te starten, is dat je 
na een succesvolle opstart een eventueel beschikbare aflegger ter beschikking stelt van de IBB, zodanig 
dat op die manier andere beginnende imkers een duwtje in de rug kunnen krijgen. 
 
We hebben op dit moment een aantal aanvragen en niet genoeg volken om aan de vraag te voldoen. Dus 
indien je in de mogelijkheid zou zijn een aflegger (of een geschepte zwerm) af te staan, zouden we dat ten 
zeerste op prijs stellen. De raampjes en waswafels worden uiteraard vergoed. 
Gegadigden kunnen zich melden bij Paula op Secretaris@imkersbond-bonheiden.be of  0486 53 86 84. 
 
 
 
 

Honingbokalen te koop (Paula Declercq) 
 
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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In de pers gelezen 

Beangstigend: man vindt 15.000 bijen in zijn auto wanneer hij terugkomt van de 
supermarkt 

Een Mexicaanse man had onlangs wel heel speciale ‘lifters’ op de achterbank van zijn auto zitten. 
Toen de man terugkwam van het winkelen, ontdekte hij namelijk dat een zwerm van 15.000 bijen een 
ritje mee wilde maken. Gelukkig kon een brandweerman, die in zijn vrije tijd imker was, de bijen 
verwijderen en een veilige thuis geven. 

Het ‘bijzondere’ voorval deed zich voor op een parking in Las Cruces, in New Mexico. De man ging 
voor amper 10 minuten een supermarkt binnen. Hij liet daarbij tot zijn spijt het raam van zijn auto 
openstaan. Pas toen hij opnieuw in de auto stapte en begon weg te rijden, ontdekte hij de bijenkolonie 
op de achterbank van zijn auto. 

Onmiddellijk maakte de man rechtsomkeer en verwittigde de hulpdiensten: “Hij belde 911 omdat hij 
niet wist wat hij moest doen. Bovendien maakte de man zich zorgen, omdat het om de auto van een 
vriend ging”, zegt brandweerman en imker Jesse 
Johnson. De 37-jarige Johnson had op dat moment 
geen dienst en zat op een familiebarbecue. Daar 
kreeg hij plots een telefoontje van zijn collega’s of 
hij geen zin had om de bijenzwerm te verwijderen en 
bij hem thuis een plaats te geven.  

Dat moet je Johnson geen twee keer zeggen: “Ik zal 
er alles aan doen om te voorkomen dat mensen bijen 
doden.” Johnson reed naar de parking, en ving alle 
insecten met een lege bijenkorf binnen het halfuur. 
“Ik behandelde de bijenkorf met citroengrasolie. Dat 
goedje bootst de geur van de koningin na, waardoor 
alle bijen daar automatisch tot aangetrokken zijn.” 
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