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1 AGENDA  

1.1 Corona ! Wat doen we ermee ? 

De regering is in spoed samengekomen om nieuwe maatregelen te treffen.  Het 

aantal besmettingen blijft stijgen, ondanks alle inspanningen van gevaccineerde 

Belgen. 

Graag willen we fysische vergaderingen 

houden, maar vele leden blijven liever thuis 

om begrijpelijke redenen. Op onze laatste 

vergadering waren maar een beperkte groep 

imkers. Nogmaals bleek dat live-

vergaderingen een meerwaarde hebben.  

Toch gaan we volgende vergadering 

opnieuw via teleconferentie organiseren.  

Hopelijk kunnen we dan in januari 2022 onze 

statutaire vergadering wel bij Seppe houden. 
  

Figuur 1: figuur van Pixabay 
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1.2 Vrijdag 17/12/2021 om 19u30: “Bijenvoedsel & bijenvoeding” door Daems 

Frans 

Vergadering via pc met TEAMS 

 

  

   

Onze spreker Frans is zeker geen onbekende in de Vlaamse imkerwereld.  Hij zal 

ons ditmaal onderhouden over bijenvoedsel en bijenvoeding.  Er is inderdaad een 

groot verschil tussen beide.  Het eerste stuk van Frans zijn uiteenzetting zal gaan 

over wat onze bijen nodig hebben om jonge bijen op te kweken en ook over wat 

de volwassen bijen zelf eten. Het tweede deel zal gaan over de imker die de bijen 

helpt om moeilijke perioden te overbruggen.  Bv. de wintermaanden, de vroege 

lentemaanden als sommige kolonies in de problemen komen, of later als het 

voedsel opraakt door weerperikelen ingevolge o.m. de klimaatverandering, ….. 

Het verhaal gaat dus niet allen over de inwintering, maar behandelt ook andere 

perioden van het jaar. 

Het wordt een heel interessante uiteenzetting, waarbij je vragen met plezier 

behandeld worden. 

De nodige info om aan te sluiten bij de TEAMS-vergadering zal je enkele dagen 

op voorhand toegestuurd worden. 
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2 Mededelingen 

2.1 Winterbehandeling tegen varroa 

De eerste nachten met vrieskou zijn aangekondigd, dan is het weer aftellen tot 

wanneer onze volken in principe quasi broedloos zouden moeten zijn en we een 

oxaalzuurbedruppeling kunnen uitvoeren. Oxaalzuur werkt immers niet in 

gesloten broed.  Een drietal weken na vriesnachten zou de volkeren broedloos 

moeten zijn. Veel imkers doen hun bedruppeling rond Kerstmis.  

De buitentemperatuur voor de bedruppeling ligt best tussen de -5°C en de 5°C. De 

bijen moeten in een tros zitten. Doe de behandeling liefst in de voormiddag, dan 

hebben de bijen nog tijd om helemaal terug in tros te komen voor de nacht. Voor 

je start geef je tegen alle kasten een tik, zodat de bijen zich volzuigen met honing. 

Per bezette straat bedruppel je ongeveer 5 ml met een injectiespuit. Uit eigen 

ervaring weet ik dat het moeilijk lukt om exact te doseren. Dus maak liever iets te 

veel dan te weinig zodat je aan je laatste kast niet vaststelt dat je zonder oplossing 

zit. De oplossing kan je evenwel niet bewaren. Zorg er ook voor dat je oplossing 

op kamertemperatuur is. Het is niet de bedoeling je bijen een koude douche te 

geven midden in de winter. Je mag een kast ook maar één keer bedruppelen als 

winterbehandeling. Vergeet geen handschoenen aan te doen en best ook een 

veiligheidsbril. Krijg je toch oxaalzuur op je huid, was het dan onmiddellijk af. 

Als je dit niet doet loop je risico op zware brandwonden, die pas na een tijdje 



~ 7 ~ 
 

verschijnen Staan je kasten ergens ver van huis neem dan water mee om de 

oplossing af te wassen als je ermee in contact komt.  

 
Dosering voor 
oxaalzuurbedruppeling       

Aantal volken  
Hoeveelheid 
water 

Hoeveelheid 
kristalsuiker 

Hoeveelheid 
oxaalzuur 

5 150 ml 150 gram 9 gram 

10 300 ml 300 gram 18 gram 

20 600 ml 600 gram 35 gram 

 

Meer informatie over de behandeling vind je op de website van Honeybee Valley 

of op die van WUR. De aanbevelingen van het FAVV voor een efficiënte 

varroabestrijding in 2021 vind je hier.  

 

2.2 “Lidgeld 2022”   

Zelfs in corona-tijden organiseren we activiteiten.  Liefst van al fysisch, maar in 

geval van nood kan het ook met TEAMS (teleconferentie). Wil je lid of bijlid 

blijven of worden, dan vragen we je lidgeld voor 2022 zo snel mogelijk over te 

schrijven. 

 

Betaling gebeurt enkel via overschrijving!    

We moeten de lidgelden tijdig innen om alles administratief in orde te kunnen 

brengen (o.m. met de KonVIB).  Tijdige inschrijving en betaling zorgt ervoor dat 

het eerste boekje van de KonVIB netjes in januari 2022 in je brievenbus zal vallen.  

Het bedrag van de lidgelden blijft ongewijzigd.   

• De gewone leden betalen nog steeds €30. Dit geeft recht op deelname aan 

alle activiteiten en voordelen geboden door de vereniging.  Je ontvangt ook 

regelmatig het maandblad van de KonVIB en ons verenigingsblad "Blij met 

een Bij".  

• De bijleden betalen € 10. Dit geeft recht op deelname aan alle activiteiten 

en voordelen geboden door de vereniging. Je ontvangt tevens ons blad “Blij 

met een Bij” . 

Graag betalen vóór 7/12/2021 op rekening nr. BE 68 9731 3155 1434  

van De Krainer Bieënvrienden VZW.  

Vermeld op je overschrijving :  

 " (bij)lid + naam en voornaam  + aantal ingewinterde volken”   

https://honeybeevalley.eu/newsflash/winterbehandeling-tegen-de-varroa-mijt
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Ziekten-in-bijen/Varroa-destructor/De-bestrijding-van-varroa-een-introductie/oxaalzuur-druppelen.htm
https://www.favv-afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/Varroabestrijdingsadvies2021.pdf
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Betalingen gebeuren soms door familieleden of vrienden en dan is het niet 

duidelijk voor onze kassier Benny Putzeys wie zich eigenlijk inschrijft, vandaar 

dat het belangrijk is je naam te vermelden.   

Gelieve ook het lidmaatschapsformulier in te vullen. Dit kan door hier te klikken 

(dan kom je automatisch in het formulier terecht) of via de website 

www.krainer.be.  Door dit formulier elk jaar opnieuw in te vullen zijn we zeker 

dat we actuele gegevens van jou hebben.  

Wie over geen computer beschikt kan onderstaand formulier invullen en dit 

opsturen per post naar onderstaand adres :  

o De Krainer Bieênvrienden VZW, T.a.v. Putzeys Benny  

o Kortrijksestraat 343 

o 3010 Kessel-Lo 

We vragen je om het aantal ingewinterde volken te vermelden. Dit is belangrijk 

om het belang van de imkerij te onderstrepen.  Dit heeft ook gevolgen voor de 

toekenning van Europese subsidies voor de imkerij aan Vlaanderen. Ondermeer 

dankzij deze subisdies hebben we materiaal kunnen aankopen om uit te lenen aan 

de leden van de vereniging (zie hieronder). Het is dus wel degelijk ook voor jou 

belangrijk dat je je aantal volken vermeldt.  

Een extra tijdschrift zoals “Bijen”, “La Belgique Apicole” of “Die Biene” kan je 

best rechtstreeks bij de respectievelijke uitgevers van de boekjes bestellen.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.krainer.be/
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Inschrijvingsformulier: De Krainer Bieënvrienden VZW 

(Gelieve dit formulier enkel te gebruiken als je geen computer hebt en het elektronisch 

formulier te gebruiken als je wel een computer hebt).  

 

Voornaam en Naam : ......................................................................... 

  

wonende te straat + nr ......................................................................... 

  

gemeente en postnummer  ..........     .......................................................... 

 

Emailadres:   ………………………………………………….. 

Telefoonnummer …………………………………………………… 

Geboortedatum imker .................................................................... 

Aantal bijenvolken op 

30/10/2021 

Locatie van de bijenvolken 

 

 

Aansluitingsnummer FAVV 

.................. 

  

…………………………………………………… 

 

                                                     

…………………………………………………… 

 

betaal door storting op rekeningnummer  IBAN  BE 68 9731 3155 1434 

voor het volgende en duidt het nodige aan: 

 

Gewoon lid [omvat lidgeld KonVIB (maandblad) en 

aansluiting Krainer Biëenvrienden ( incl. boekje Blij 

met een Bij)] 

30 Euro   

Bijlid [aansluiting Krainer Bieëenvrienden VZW als 

Bijlid (incl. het boekje Blij met een Bij )] 

10 Euro   

 

Voor het privacybeleid van De Krainer Bieënvrienden VZW verwijzen we naar 

www.krainer.be1 

 

 

 
1 De door jouw ingevulde gegevens zullen worden gebruikt in het kader van het beheer van de vereniging, om je informatie 
mee te delen over de vereniging of die interessant is voor imkers. De informatie zal ook meegedeeld worden aan de 
KonVIB o.m. voor het maandblad. Het aantal bijenvolken zal door de KonVIB op anonieme basis worden meegedeeld aan 
de overheid in het kader van de verdeling van overheidssubsidies. De informatie wordt niet gebruikt voor commerciële 
doeleinden. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-HgXkH57EUN-pnC8kNQqXAHxeVdUh8XoxoBRuP11f002esA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.krainer.be/disclaimer_privacy.html
http://www.krainer.be/


~ 10 ~ 
 

 

2.3  “Materiaal om te ontlenen door de leden”   

De club heeft in de loop der jaren materiaal aangekocht.  Via het ‘Vlaams 

Bijenteeltproject’, gefinancierd met Europese middelen en via middelen verstrekt 

door de KonVIB, hebben we extra materiaal aangekocht. We lenen dit mooi 

materiaal graag uit en hopen dat jullie er zorg voor dragen.    Het gaat over : 

- Bijenwassmelter (inox vat + stoomgenerator) 

- Kijkkasten in verschillende maten (DN, Simplex, Langsroth en Dadant) 

- Beschermpakken voor volwassenen 

- Beschermpakken voor kinderen  

We kunnen deze materialen voor maximaal een week uitlenen, zodoende kunnen 

alle leden hier gebruik van maken.  

Als er imkers bvb. bezoek krijgen van een school of een vereniging, dan is dit 

materiaal heel handig. 

Om te ontlenen, contacteer je de voorzitter Jan 0476/08.15.33 

Materiaal dat fragiel is wordt niet uitgeleend. Denken we aan het waswafeltoestel 

of een refractometer. Dat kan je wel gebruiken bij de voorzitter.  Een telefoontje 

om af te spreken, en dat wordt geregeld. 
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3 ONZE SPONSORS 
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FRANK ROOBAERT 
 DIESTSESTEENWEG 322 

3010 KESSEL-LO 

016/26 00 37 kessel-lo@argenta.be 

FSMA 103941 cA-cB O.N. 0892.454.240  

 

 

 

 

  

Janseniusstraat 10 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

 

 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren:  

Zie website Nectar 
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Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 
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