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1

Agenda

1.1 Bezoek aan de bijenstand van Julien Mannaerts: zondag 22 mei
2016 om 14 uur

Iedere imker droomt van zachte en productieve bijen. Wel die vind je
alleszins bij onze ondervoorzitter Julien.

22 mei is hopelijk een prachtige zondag. Dan kunnen jullie, en daarmee
bedoel ik zowel de ervaren imker, de startende imker, als de kandidaatimker, eens een kijkje nemen op de bijenstand van Julien (Ellestraat 4 –
3020 Herent-Winksele). We maken er een voorlopige stand van zaken op
van het bijenseizoen. Hoe zijn de maanden april/mei verlopen? Hebben de
bijtjes als veel honing verzameld en zijn onze bijen ondertussen in
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zwermstemming? Vele vragen waarop je een antwoord krijgt. Ook Julien
zijn werkmethode zal aan bod komen.
Sinds jaren legt Julien zich toe op het selecteren van bijen en is hij
moerteler. Wij kunnen meegenieten van de resultaten van zijn selectie via
de koninginnenlarfjes die hij verdeelt. Na de rondleiding op zijn stand,
kunnen de leden hun vooraf bestelde dopjes met aangezogen
koninginnenlarfjes meenemen om een koniginnenkweek op te starten in
hun eigen volk. Voor de kandidaat-koniginnenkwekers volgt hierna een te
volgen werkschema.
 Geef ten laatste tegen 15 mei 2016 aan Julien het aantal larfjes door
dat je zou willen: telefoonnummer 016 / 480.127 of beter nog, stuur
een mail naar: julien.mannaerts@telenet.be
 Op zondag 22 mei kunnen maximum 10 larfjes per persoon worden
afgehaald. Gezien het toenemend succes, is het aantal bestelde larfjes
te groot om allemaal op deze zondag te leveren. Imkers die meer dan
10 larfjes wensen, nemen best telefonisch contact op met Julien om
praktische afspraken hierover te maken.
Merk op dat nadien van je wordt verwacht dat je aan Julien doorgeeft
hoeveel koninginnen er geboren zijn uit de larfjes en hoeveel
koninginnen er uiteindelijk aan de leg zijn.
Als leidraad geven we nog eens het te volgen tijdschema aan voor de
moerteelt .
1.2 Koninginnenkweek werkschema 2016

In onderstaande tabel worden twee systemen weergegeven. Beide systemen
hebben tot doel om de koningin kort na haar geboorte in te brengen in een
aflegger die fungeert als bevruchtingskast. In geval van succesvolle
bevruchting heb je nadien dus een volk met een F1-koninging.
Het belangrijkste verschil tussen de twee systemen is dat bij het eerste
systeem ramen met gesloten broed bestemd voor het maken van afleggers
worden voorbereid in bestaande kasten. Bij het tweede systeem worden
afleggers gemaakt met o.m. open broed en wordt het broed gesloten en de
doppen gebroken in de aflegger. Onze voorkeur gaat uit naar de eerste
methode, maar de tweede methode wordt ook toegelicht omdat ze in de
praktijk eveneens frequent wordt gebruikt. De eerste methode heeft o.m.
als voordeel dat men weet hoeveel koninginnen er uitgelopen zijn op het
ogenblik dat men de afleggers maakt.
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De uitleg wordt gegeven voor een bedrijfsmethode waar men werkt met
twee bakken onderaan en daarop één of meerdere honingzolders.
SYSTEEM 1

SYSTEEM 2

zondag

moerroosters plaatsen bij teeltvolk idem

15 mei ‘16

tussen de twee onderste bakken, en
ook onder de eerste bak, moer liefst
onderaan - dit mag ook iets later, maar
ten laatste op zaterdag 21/5/2016

donderdag

Controleer teeltvolk op doppen idem

19 mei ‘16

breken

Zaterdag

Controleer of moer teeltvolk op idem

21 mei ‘16

onderste bak zit, breek eventueel de
doppen.
2 ramen open broed zonder bijen naar
boven (in 2de bak) brengen. (rooster
tussen de 2 bakken)

zondag

Ophalen larfjes bij Julien. Larfjes in idem

22 mei ‘16

het teeltvolk hangen in de 2de bak
tussen de twee ramen open broed.
Bijvoeren met verdunde honing (1/1)
indien geen dracht of slecht weer.

maandag

Voorbereiden ramen met gesloten Afleggers maken met 1 raam open

23 mei ‘16

broed voor afleggers. Hiertoe worden broed +1 raam eten + 1 raam
ramen met open broed boven de stuifmeel
moerrooster

gehangen

(in

andere

kasten vd stand dan teeltvolk)
Woensdag/donderdag Reeds gesloten koninginnendoppen in idem
teeltvolk inkooien
25/26 mei ‘16

Voorzichtig

werken

(klein

beetje

honing in dekselrand van kooitje)
Woensdag/donderdag Moeren worden geboren in teeltvolk.
1/2 juni ‘16

Moeren worden geboren in teeltvolk.

Afleggers maken : 1R gesloten broed Eerst redcellen breken in aflegger en
+ 1R eten +1R stuifmeel + moer de

moer

opleggen

in

gesloten

opleggen in gesloten invoerkooitje invoerkooitje voorzien van deeg.
voorzien van deeg.
Aflegger in de kelder (2 nachten)
Vrijdag

Aflegger tegen valavond onder een

3 juni ‘16

struik opstellen + vlieggat openen.
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zaterdag

Kastje tegen valavond onder een ’s avonds als de bijen rustig zijn

4 juni ‘16

struik opstellen + vlieggat openen

woensdag

’s avonds als de bijen rustig zijn moer

8 juni ‘16

lossen met deegstop

zondag

Controle op eitjes en / of broed

moer lossen met deegstop

idem

19 juni ‘16

1.3 Uitstap naar Olmen: zondag 26 juni 2016 om 14u bij Dirk Cristael

Verschillende imkers kennen hem als de grote baas op de bijenmarkt in
Betekom, of als de ex-maandprater in ons KONVIB-blad. Wel hij heeft
mij nieuwsgierig gemaakt, en ik wilde graag eens een kijkje nemen op zijn
bijenstand in Olmen.
Dirk is reeds jarenlang voorzitter van de imkersvereniging van Baal,
ISABO VZW. Daarnaast is hij koniginnenkweker en reist hij met zijn
bijenvolken naar verschillende drachten. Veel tijd om te rusten heeft hij
dus niet. Zijn varroabestrijdingswijze is ook wel apart te noemen. Over dit
alles en al de rest kan je hem zeker en vast vragen stellen. Hij zoekt
telkens een eenvoudige en efficiënte oplossing of werkwijze. Na het
bezoek aan de bijenstand gaan we met de geïnteresseerden een hapje eten
in een brasserie/restaurant.
Voor diegenen , die rechtstreeks naar Dirk rijden geven we zijn adres mee :
Dirk Cristael
Varenstraat 5
2491 Olmen
Tel : 014 / 30.46.29
GSM: 0498/86 58 68
De GPS vindt de weg wel!
De anderen komen samen bij de voorzitter.
samenrijden met een beperkt aantal auto’s.

Zo kunnen de mensen

We spreken af om 12u45 bij de voorzitter (Rijweg 8 te 3020 Herent)
Om 13u vertrekken we in groep.
Indien er een probleem is contacteer dan de voorzitter Jan 0476 /08.15.33.
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We worden door onze gastheer tegen 14 uur opgewacht. Genoeg stof om
een namiddag te vullen. Breng de zon en je goed humeur mee en het wordt
een leuke uitstap.
Omstreeks 17 u sluiten we ons bezoek af en voor de hongerigen rijden we
door naar een brasserie, waar we een kleine of grote hap bestellen.
Iedereen is vrij om zijn menukeuze te maken.
Dus omstreeks 17u 30 worden we verwacht in :
Restaurant MAEREHOLT
Olmensebaan 158
2450 Meerhout
Tel 014 / 30.26.48
www.maereholt.be
Natuurlijk zal er nagepraat worden over het bezoek aan de bijenstand.
Graag een seintje als je meegaat op de uitstap, en zeker als je mee gaat
eten. Zo kunnen we het exact aantal reserveren in het restaurant.
VOOR 15/6/2016 DOORGEVEN A.U.B. AAN DE VOORZITTER
Email : janmb.stevens@gmail.com
Gsm : 0476 / 08.15.33
1.4 Beginnersmatinees op zondagmorgen 2016

De praktijklessen lopen vrij vlot. Er is veel interesse van jonge startende
imkers. Het concept is eenvoudig: eerst een vragenuurtje met alle
mogelijke en onmogelijke vragen.
Hierop volgen dan de meest
wonderbaarlijke verklaringen van de mysteries in de bijenwereld. Daarna
controleren we de bijenvolken.
Opgelet voor de kleine aanpassingen in het programma!!!

Wanneer

Waar

22 mei 2016 om 14u (dus Mannaerts Julien
geen
praktijkles
op
zondagochtend !)
5 juni 2016 om 9u30

Stevens Jan
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19 juni 2016 om 9u30

Stevens Jan

3 juli 2016 om 9u30

Stevens Jan

17 juli 2016 om 9u30

Geets Jean

We geven nog eens de adressen mee :
Stevens Jan - Rijweg 8 - 3020 Herent - 0476 / 08.15.33
Geets Jean – Zallaken 3 - 3110 Rotselaar - 016/ 58.22.97
Mannaerts Julien – Ellestraat 4 – 3020 Herent-Winksele – 016/480.127
2 MEDEDELINGEN
2.1 Bijenvolken

We hebben vele jonge leden, die graag willen starten. Ze hebben een
cursus gevolgd, waarbij vooral veel theoretische bagage wordt
meegegeven. En nu moet het grote verhaal echt starten. Omwille van de
vele geïnteresseerden (zowel startende als jonge imkers die hun bijenvolkje
verloren aan de varroa) willen we graag weten wie geïnteresseerd is in een
volkje (aflegger ) We trachten de leden voor de democratische prijs van
20€ (bijen zonder kast) een drie-raamse aflegger met een jonge moer met
gesloten broed te bezorgen. Zo’n volkje kan de beginnende imker zelf
opkweken tot een volwaardig volk . Dit volk zal hem het volgende jaar
zijn eerste honingpotjes leveren.
Stuur een email naar de voorzitter : janmb.stevens@gmail.com
3 VERSLAGEN
3.1 Overzicht van de vergadering van Erwin Hoebrechts 11 maart 2016

Voor de leden met een pc, sturen we de presentatie door via email.
Voor de anderen zullen we een aantal kopies uitprinten en aan de
geïnteresseerden uitdelen. Geïnteresseerden laten iets weten aan de
voorzitter.
3.2 Overzicht van de vergadering van Pintens Luc 15 april 20162016

Ook voor deze voordracht sturen we de presentatie door via email
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4 WEBSITE
4.1 De geboorte van onze nieuwe spruit www.krainer.be

We melden jullie hierbij met trots de geboorte van onze website
www.krainer.be. Tegenwoordig gaan de mensen op zoek via het internet
naar allerhande informatie. We kregen dan ook al regelmatig vragen van
mensen die ons vonden via de KONVIB-website. We zijn er evenwel van
overtuigd dat we met onze eigen website makkelijker, sneller en efficiënter
geïnteresseerde natuur- en bijenliefhebbers kunnen bereiken. Het kan geen
toeval zijn dat amper 2 dagen na de publicatie van onze website, er al een
aanvraag voor aansluiting binnenliep via dit kanaal.
Neem rustig de tijd om eens te googelen naar de nieuwe website, en stuur
ons jullie opinie, suggesties en opmerkingen.
Ik wil hierbij 2 imkers hartelijk bedanken voor het grote werk en het mooie
resultaat.
René Ilsen heeft de site geprogrammeerd en telkens
aanpassingen gemaakt na overleg met de collega-imkers.
Johan
Lembreght heeft mooi werk geleverd met teksten en foto’s. De jonge
imkers gaan wel eens op facebook. Wel daar heeft Bart Michiels het
nodige voor gedaan. Je kan via onze website naar facebook gaan. Dit doe
je via “Nuttige links”. Ik twijfel er geen minuut aan, dat onze website en
facebook een grote positieve bijdrage zal leveren voor onze club.
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5 Onze sponsors
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Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat)
3000 Leuven
016/22.84.54
Info.nectar@skynet.be
(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond punt: 1ste straat
rechts)
In samenwerking met

BIJENHOF bvba

Openingsuren:


Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot 17u



Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u
en op afspraak

MANNAERTS R

Algemeen onderhoud
Aanleg & renovatie van tuinen
Aanleg van alle groenvoorzieningen
Alle snoeiwerken
Gazonaanleg en onderhoud
Klinkers en terraswerken

2009 Mechelsesteenweg

3020 Veltem-Beisem

Tel = fax:

016 60 50 81
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