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Woordje van het bestuur (Eric Deprins) 
 
Het zijn rare tijden. We hopen van harte dat onze leden en hun geliefden van het Corona virus verlost 
blijven, en indien het toeslaat of toegeslagen heeft, wensen we hen de nodige sterkte om erdoor te 
geraken.  
 
We leggen ons neer bij de maatregelen die de overheid ons oplegt, en we volgen hierbij niet alleen de 
letter van de wet, maar ook de geest van de wet. Als IBB wensen we maximaal bij te dragen tot het 
overwinnen van dit COVID19 virus, en gaan ook daarnaar handelen. 
Daaruit volgt dat we alle geplande activiteiten stopzetten tot eind mei. Deze termijn zal continu door 
het bestuur geëvalueerd worden en zo nodig bijgestuurd. We willen uiteraard zo snel mogelijk het 
clubleven terug opstarten, zonder de gezondheid van éénder wie in gevaar te brengen. 
Eén en ander houdt ook in dat we het uitlenen van materiaal even moeten stopzetten. We kunnen 
niet toelaten dat onze materiaalmeester extra blootgesteld wordt aan besmettingsgevaar. Voor de 
duidelijkheid : deze beperking van uitlenen van materiaal geldt in dezelfde mate voor bestuursleden 
en leden van de werkgroep. En we hopen uiteraard dat jullie Dirk zo snel mogelijk terug aan zijn 
mouwen kunnen gaan trekken om materiaal te lenen. Daar zijn we tenslotte voor. 
 
Deze uitgave van de Zoem-Uit zal enkel elektronisch gebeuren, gezien door de Corona maatregelen 
het postkantoor voor dit soort zaken niet toegankelijk is. Dat brengt mij tot een heikel punt : Als 
imkers zijn we voorvechters van verantwoorde milieubescherming. Dit houdt ook in dat we minder 
papier en inkten willen gebruiken. We willen er toe komen om de Zoem-Uit zoveel mogelijk 
elektronisch te verdelen. De administratie en extra werk dat erbij komt kijken om dit ook per post te 
verdelen is niet meer in verhouding tot de noodzaak, en is tevens door de technologische 
beschikbaarheid overbodig geworden. Aan diegenen die echt nog een gedrukt exemplaar willen 
ontvangen vragen we dit expliciet te laten weten, dan zal daar rekening mee gehouden worden. 
Gelieve dit dan te laten weten via Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be 
 
We zijn ondertussen ook begonnen met het peterschap van de volkjes van de Zoom-in. Met een 
aantal mensen zijn we reeds aan de slag, indien er nog gegadigden zijn, hou je niet in. Er zijn altijd 
volkjes die nog een peter nodig hebben, en maak je geen zorgen, je wordt geholpen (hetgeen ikzelf 
ook nog hard nodig heb) 

We wensen jullie veel leesplezier aan deze zoom-uit, en elke bijdrage om te publiceren is uiteraard 
welkom. 
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Mag ik me voorstellen ? (Eric Deprins) 
 
In deze rubriek willen we elke maand iemand van de IBB meer bekend maken bij de leden. We 
beginnen bij de bestuursleden omdat zij diegenen zijn die van jullie het mandaat hebben gekregen 
om de club te besturen, en jullie het verdienen om te weten wie die mensen zijn. 
Deze maand aan het woord : ikzelf : een nieuw bestuurslid : Eric Deprins 
 
Ik heb me inderdaad geëngageerd om in een bestuursfunctie actief te worden in de IBB. Voorlopig is 
een afgebakende functie nog niet aan de orde, maar ik zal wel het werk van Paula verlichten door de 
redactie van de Zoem-Uit op mij te nemen. 
Om me even voor te stellen : ik ben 58 jaar, ben pril imker, pril bestuurslid, pril verzorger van één 
van de bijenkasten van de Zoem-In, en pril redacteur van deze Zoem-Uit. Met andere woorden, ik 
kan elke hulp heel goed gebruiken (en daar kan ik tot dusver echt niet van klagen). 
Van opleiding ben ik ingenieur elektronica, en professioneel ben ik projectleider bij Dematic – het 
vroegere Egemin. Ik ben in contact gekomen met de imkerij na een toevallig bezoek op een 
opendeurdag, waar Eric Rosiers er perfect in geslaagd is om de microbe te laten overspringen. 
Sindsdien ben ik “believer”, heb ik de broodnodige cursussen gevolgd, heb ik via de IBB een volkje 
gekregen en ben ik fanatiek imker. Met veel vallen en opstaan, stommiteiten en correcties, maar 
zoals iedere beginner sla ik er me wel doorheen met de hulp van andere imkers. Ik heb nu 2 volkjes, 
en ik zou graag een standje van 4 kasten hebben. Dat is voldoende voor mijn tuin en 
drachtomgeving, en zolang ik niet meer tijd heb om naar de bestuivingsvelden te gaan, wil ik het 
graag zo houden. Maar zover ben ik nog niet. 
 
Eric Deprins 
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Belangrijk voor onze bijen deze maand (Eric Rosiers) 
 
Gezien we in deze Corona tijden niet de mogelijkheid hebben om de open workshops te organiseren,  
laten we Eric Rosiers hier aan het woord om met ons zijn ervaring te delen, zodat we een zicht 
krijgen op wat we zelf met onze bijen moeten doen deze periode.                           
 
Verenigingsstand Zoem-In “praktijkles” april 
 
Het Corona virus beheerst ook ons clubleven. De workshops kunnen niet doorgaan, maar graag geef 
ik jullie een idee wat er deze maand zou besproken worden tijdens de open workshop. 
Het verzorgen en nazicht van de bijen wordt intussen vanuit de werkgroep gecoördineerd. 
 
Momenteel hebben we volkeren op 3 Dadant en 5 simplex kasten. De bijen kwamen met stuifmeel 
binnen en gaven een goede indruk, helaas was één van de Dadant volkeren darrenbroedig. Dit volk 
heeft in september nog een moerwissel doorgevoerd en onze moer is niet meer kunnen bevrucht 
worden. Gezien er achteraf geen controle meer geweest is stonden we voor een voldongen feit. (lees : 
eigen fout ). 
Indien je met een darrenbroedig volk te maken hebt vind je bij controle op je bodemschuif volledige 
wasdeksels  waardoor je toch al een indicatie krijgt van een probleemvolk. Voor het volk met alleen 
maar oude bijen die eerstdaags zullen afsterven wordt geen reddingsactie meer opgezet. 
 
Bij een allereerste controle op 28 maart hebben we het broed en de voorraad gecontroleerd, oude 
ramen en ramen met veel darrencellen eruitgenomen en vervangen. De bodem en eventueel rompen 
werden vervangen. Volkeren in hongersnood kunnen enkele voedselramen krijgen van andere kasten.  
Al onze volkeren zijn middelmatig tot sterk, vooral de 2 resterende Dadant volkeren zijn zeer sterk 
bevolkt en kregen alvast een eerste honingzolder (lees ruimte en bouwmogelijkheid). We zijn nog 
maar 28 maart. Vorig jaar hadden diezelfde volkeren al gezwermd midden april en dit zouden we 
willen voorkomen. We geven toe dat we niet veel” Dadant” ervaring hebben en vooral tijdig geven van 
voldoende nieuwe waswafels is een probleem. De volkeren hebben tot heden 2 waswafels en 1 
darrenraam gekregen in de broedbak. 
 
Vanaf 4 april zijn de weersomstandigheden uitzonderlijk goed geworden. Gezien Bonheiden een zeer 
goed drachtgebied is komt de nectar en stuifmeel massaal binnen . Op 9 april zien we dat alle cellen 
zo goed als vol zitten, vooral in en rond het broednest. Onze koningin kan deze cellen niet meer 
benutten en als er echt plaatsgebrek komt kan dit het zwermen in de hand werken. De honingzolders 
van de Dadant kasten zitten al halfvol. 
We beslissen om de honingzolders te plaatsen bij de 3 sterkste simplex volkeren en besluiten de 
koningin op te sluiten tussen 2 moerroosters op 1 broedbak , We zorgen ervoor dat de moer alle 
ramen kan beleggen, dus 10 + 1 darrenraam.  We gaan hier al volgt te werk : In onze honingzolder 
plaatsen we centraal 3 broedramen , die vinden we in de onderste broedbak en mogen geen 
wintervoeding bevatten. In de onderste broedbak centraliseren we de ramen en links en rechts aan 
de buitenzijde plaatsen we wintervoedsel uit de 2de broedbak. ( dus : 100 % voedsel en geen broed ) 
 
We zoeken onze moer op en plaatsen deze tussen de moerroosters in de 2de broedbak. Links en 
rechts van het broed plaatsen we waswafels en 1 darrenraat. 
In de honingzolder plaatsen we links en rechts van het broed telkens 2 opgewerkte honingramen van 
het afgelopen jaar en langs de buitenzijde telkens 2 waswafels. Belangrijk is te weten dat al die verse 
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nectar gestockeerd moet worden en hier onze bijen wel de gelegenheid moeten toe geven. Ervaring 
heeft me geleerd indien ik 100% waswafels zou geven bijen hun nectar hier niet kwijtraken en snel in 
zwermstemming kunnen komen bij uitzonderlijk goed weer.  
 
Bij een volgend nazicht zullen er dus maar 10 broedramen moeten worden nagekeken. Eens het 
darrenraam verzegeld is, mag je niet vergeten dit tijdig uit te snijden of te vervangen. Ik hang de 
darrenraampjes in de tuin om de vogels van het lekkere darrenbroed te laten snoepen, hierdoor blijft 
de raat redelijk intact en kan achteraf gesmolten worden. Je kan best de afgesneden darrenraat eens 
middendoor breken en in de cellen nakijken of er veel varroa inzit. Hier word je snel slimmer van : 
Vergeet niet dat varroamijten het grootste probleem zijn voor onze bijen en dat zal zo nog wel 
enkele jaren zo blijven. 
 
Weet dat iedereen wel zijn eigen systeem van imkeren heeft. Het is op de opendeurmomenten aan de 
deelnemers om inzicht te krijgen in het wat of waarom we bepaalde ingrepen doorvoeren of 
methodes toepassen. Uiteindelijk willen we het allemaal “simpel “en werkbaar houden. 
Ieder jaar vertel ik dat ik 25 jaar ervaring heb en dat niemand er mag van uitgaan dat ik alles weet en 
alles perfect kan beheersen. Bijenhouden is een levenslang leerproces voor iedereen. 
Succes met je bijen. 
Eric Rosiers 
 
 

Agenda 
 
Alle activiteiten zijn minstens tot eind mei opgeschort, en we zullen tijdig communiceren wanneer er 
aan deze toestand een einde komt. 
 
Verder hebben we nog onder voorbehoud : 
 
14 juni : Slingeren Lentehoning 
19 juli  : Slingeren Zomerhoning 
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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 
 

 
 

Alle kasten in de Zoem-In werden gecontroleerd en kregen een honingzolder (behalve de laatste Dadant : de moer is darrenbroedig en 
dit volk zullen we verliezen) 

 
 Steven, Eric R, Jan, Marc, Michel en Eric D gaan zich elk ontfermen over één of meerdere 

bijenkasten in de Zoem-In of Befferveld. Leden die zich geroepen voelen om ons te komen 
vervoegen : welkom, er is werk genoeg 
 

 Het uitlenen van materiaal is tijdelijk opgeschort, gezien het ons onmogelijk is dit te doen 
zonder de sociale afstand te behouden en anderen in gevaar te brengen. We hopen op jullie 
begrip. 

 
 Deze rubriek is er voor en door onze lezers. Stuur gerust je leuke anekdotes, foto’s (die mogen 
gepubliceerd worden) en “lezersbrieven” om lekker over te discuteren aan de toog naar 
Zoemuit@imkersbond-bonheiden.be 
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