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Woord van de voorzitter

’t Is lente …of toch bijna,
de corona is weg …of toch bijna.
We leven in hoop en hoop doet leven. We verlangen naar de vrijheid, maar ’t zal nog een tijdje duren. En onze
bijtjes, zij hebben reeds een weekje prachtig lenteweer achter de rug en hebben hun stuifmeelvoorraad
kunnen aanvullen, zodat ze volop broed hebben kunnen aanzetten. Onze vingers jeuken wel om eens in de
kast te kijken maar imker, beheers je, het is nog te vroeg, ook om honingzolders plaatsen. Er wordt gezegd
dat de honingzolders mogen geplaatst worden wanneer de kerselaar bloeit. Niettegenstaande die regel heb
ik als imker (een normaal mens doet dat niet) 14 dagen geleden op mijn Warrékast een honingzolder geplaatst
met opgewerkte ramen en wat bleek… een paar dagen geleden waren de bijen reeds één raam aan het
verzegelen…
Wie ook lid is bij Velt zal het reeds gelezen hebben dat je via een groepsaankoop 100% biologisch
gecertificeerde bloembollen en knoflook (plantgoed) kan aankopen. Je kan kiezen uit een door Velt
samengesteld assortiment van bloemen die zo dicht mogelijk aanleunen bij de wilde vorm en die winterhard
zijn. Je geniet tot 20% korting als Velt-lid. Bestellen kan op bloembollen.velt.nu tot 20 mei. De biologische
bloembollen kan je komende herfst uitplanten. Na de winter schiet je tuin of terras in bloei met krokussen,
tulpen en meer. Heerlijk!

We zijn nu halfweg de maand april, de vooruitzichten voor versoepeling van de coronamaatregelen zien er
niet zo best uit. Hoe het verloop van het jaar voor ons als imker er zal uitzien weten we nog niet. We kunnen
veel voorbereiden, plannen maken , vergaderingen beleggen maar we kunnen enkel gissen hoe het verder
gaat. Eén ding staat vast: de bijen werken rustig verder. Misschien kunnen we eens te rade gaan bij
waarzegger Lambica uit de strip van Suske en Wiske “De zalige ziener”.
Houd de moed erin.

Raoul.
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Uitnodiging

E-learning
Het verenigingsleven staat nog steeds on hold. Dit maakt dat samenkomsten van onze vereniging nog steeds
niet kunnen plaatsvinden en ook cursussen gaan niet door.
Vorig jaar werd de cursus voor startende imkers vervangen door praktische ZOOM meetings. Bijkomende
ondersteuning werd geboden via WhatsApp.
Sedert 1 april heeft het ministerie van Landbouw goedkeuring gegeven voor online lessen.
Een kans die we als vereniging zeker moeten grijpen om jonge imkers te ondersteunen in hun nieuwe hobby.
Op zaterdag 24 april om 14.00 uur hebben we de intentie om onze eerste poging te doen via Teams.
Onderwerp: Voorjaarsactiviteiten aan het bijenvolk met het doel honing te oogsten.
Hoe gaan we praktisch te werk?
Wie de sessie wenst te volgen kan zich inschrijven door te mailen naar stefaanvergaert@gentseimkers.be.
Een half uurtje voor aanvang zal een link worden doorgestuurd waarop je kan aanmelden.
Deze eerste sessie zal zeker niet vlekkeloos verlopen. Daarom zal vanaf 13.30 uur de link reeds actief zijn en
kan iedereen die deelneemt de tijd nemen om rustig in te loggen zodat we om 14.00 uur stipt kunnen starten.
Namens het bestuur,
De voorzitter,
Raoul Garré

De secretaris,
Stefaan Vergaert

www.vlaanderen.be/pdpo
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Mededelingen
Doorgave mailadressen naar de KonVIB
De Koninklijke Vlaamse Imkersbond, waar onze
vereniging lid van is en die o.a. het maandblad
verzorgt dat in onze bus valt, wenst zijn
communicatie te verbeteren met de gewone leden.
Een gedetailleerde uitleg kan u terugvinden in het
maandblad van maart 2021 op pagina 4.
Het bestuur van de Gentse Imkersvereniging heeft
omwille van privacyredenen steeds geweigerd om
mailadressen door te geven aan andere instanties –
inclusief de KonVIB. Wel kunnen we ieder lid
aanmoedigen om zijn of haar mailadres door te
geven aan de KonVIB door heel eenvoudig een
mailtje te sturen naar
penningmeester.konvib@gmail.com.
Bestelling wintervoeding 2021
Bestel nu al uw wintervoeding aan verminderde
prijzen, dit door deel te nemen aan een
gezamenlijke aankoop.
De levering is voorzien eind mei/juni.
Te bestellen suikers:
1ste Gewone kristalsuiker: € 14,10 per zak van 25 kg.
De suiker is van het type K2 en zal voorzien zijn van
een label met vermelding van lotnr. en gewicht.
2de Apisuc: (73% droge stof): de suikersiroop zal ter
beschikking zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs
van € 11,50.
3de Trimo-bee: de suikersiroop zal ter beschikking
zijn in bidons van 14 kg tegen de prijs van € 12,60.
4de Sint-Ambrosius siroop: (75% droge stof) aan €
9,50 per bidon van 14 kg.
Alle suikers zijn verkrijgbaar door overschrijving op
Bankrekening: IBAN: BE55 8905 7409 5844
Gentse Imkersvereniging, Kerkwegel 2, 9820
Merelbeke.
Graag met duidelijke vermelding van het soort
suiker + de hoeveelheid suiker of suikersiroop, en dit
vóór 10/05/2021.
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Depot voor afhaling wintervoeding:
Kasteelstraat 16
9820 Merelbeke
Gelieve uw e-mailadres of telefoonnummer door te
geven aan het secretariaat, zodat wij u kunnen
contacteren voor afhaling!!!!!
In het verleden werden ook steeds glazen
honingpotten aangeboden door de vereniging.
Dankzij de komst van Dobbelbij in Drongen, met
korting voor de leden, is deze aangeboden service
overbodig geworden.
Allen daarheen voor honingpotten!
Gratis honingetiketten
Als vereniging wensen we onze leden te wijzen op
de verplichting hun honing te etiketteren. Als
tegemoetkoming kunnen onze leden, net zoals de
voorgaande jaren, 54 etiketten gratis bekomen.
Deze zelfklevende etiketten worden voorzien van
het logo en het websiteadres van onze vereniging.

LENTEHONING
Netto gewicht: 500 gr.
Brecht Bieman
wilgenstraat 10 - 9810 Bijdorp
Tel.: 09/ 364 06 70
Geoogst in België op 16/05/11 - houdbaar 2 jaar na oogst
Droog/donker/<15°C bewaren – Niet voor kinderen -1jaar.

lid van www.gentseimkers.be

Afmetingen: 64,6mm op 33,8 mm. U kan uiteraard,
net als de voorbije jaren, bijkomende etiketten
bestellen aan de prijs van €1 per vel van 27 etiketten.
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COLOSS enquête
Net als vorige jaren wordt in België de omvang van
de wintersterfte gemonitord. Een grote deelname
van imkers is noodzakelijk voor een betrouwbare
analyse. We roepen dan ook zoveel mogelijk imkers
op om deze vragen in te vullen. Uw gegevens
dragen bij aan de kennis over de internationale
bijensterfte. Ook als uw volken allemaal goed uit de
winter kwamen, of juist helemaal niet, willen wij u
vragen deel te nemen aan deze enquête.
Alle verdere informatie is terug te vinden op de site
van Honey Bee Valley via de onderstaande link:
BE - COLOSS monitoring wintersterfte 2020-2021
(honeybeevalley.eu)
Invasie Aziatische Hoornaar
Vorig jaar waren de eerste nesten van Aziatische
hoornaars een feit.
De nesten werden opgespoord en meestal verdelgd.
Dit jaar mogen we ervan uitgaan dat het hele
Vlaamse landschap door deze nieuwe exoot zal
worden geteisterd.
Hoe pakken we dit probleem aan?
Van hogerhand wordt er hard gewerkt om een
oplossing aan te bieden. Door middel van opsporing
van nesten zal gepoogd worden de AH binnen de
perken te houden. Dit kan echter niet zonder de
imkers. Zij zijn de eersten in lijn. Zij merken het als
eersten op als er zich in de buurt een nest bevindt.
We roepen dan ook al onze leden op om waakzaam
te zijn en waarnemingen te melden via
www.vespawatch.be
Hoe een zoektocht eruitziet kan u bekijken in een
video via onderstaande link:
E learning Instructievideo Het nest van de Aziatische
hoornaar zoeken - YouTube
Bij een melding van een nest of eens het nest
gevonden is door de Vespawatchers zal het VBI een
verdelger aanduiden conform de vastgelegde regels
in het beheerprogramma.
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Wat zijn Vespawatchers? Dat kunnen u en ik zijn die
samen nesten lokaliseren waarna de bevoegde
instanties, vooral brandweer of gediplomeerde
privé-verdelgers, hun werk kunnen doen, namelijk
de exoot opruimen.
Vrijblijvend kan u ook het bestuur op de hoogte
brengen. Waar mogelijk bieden we ondersteuning in de
communicatie met Vespawatch.be en in de opsporing
van het nest.
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Over zwermen vangen

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna, maar ik denk dat ze weldra zal komen
De bijen genieten met lustig gezoem
En de zwermen zullen komen….
naar Jan De Wilde

We hebben er lang op gewacht, maar nu is ze in aantocht
– nog enkele aprilse grillen overwinnen en het
imkerseizoen kan weer volop beginnen. De honingimkers
zetten hun zolders, met zicht op het slingeren van
lentehoning in mei. Intussen is de moer vlijtig aan de leg
en het volk groeit, tot op de dag dat er genoeg werksters
zijn om alle klusjes uit te voeren die in een gezond volk
dienen te gebeuren.

Maar dan komt het… op een dag ziet de moer de bui hangen: in haar geestdrift heeft ze een bomvolle kast
gecreëerd, waar nog massa’s gesloten broed klaar zit om geboren te worden. Dus doen de bijen wat wij
mensen ook doen als het te druk wordt in onze bubbel: we splitsen ons op in twee bubbels, of zelfs meer. De
werksters maken moerdoppen aan en de oude moer kan onder luid gegons vertrekken met een deel van het
volk. De buurman schrikt zich een bult als hij naar buiten rent, hij dacht dat er een helikopter boven zijn huis
hing. Geen paniek… het is maar een zwerm. Schenk jezelf een aperitiefje in, en geniet van het schouwspel!
Er bestaan vele technieken om bovenstaande scenario te vermijden, maar vergissen is menselijk en vroeg of
laat heb je een zwerm aan je been. Gelukkig is er het Wereld Wijde Internet, vol wijsheid en quatsch. We
dagen je dan ook graag uit om de volgende technieken uit te testen, te documenteren en ons op de hoogte te
brengen – zijn dit bruikbare tips of is het rommel?
Tip 1: De zwermlokker
Eens de zwerm de kast verlaten heeft, komen de bijen graag
nog even samen bij de moer op een naburig takje, vooraleer ze
vertrekken naar hun nieuwe woonplaats, vaak kilometers
verderop. Noem het een teamoverleg, een laatste bijeenkomst
vooraleer ze de reis aanvatten. Dit is het ideale moment om
een zwerm te scheppen, ware het niet dat onze zoemende
vrienden een voorkeur hebben voor het houden van meetings
in hoge bomen, dichtbegroeide struiken of nissen op 7 meter
hoogte.
Weet je nog toen er nog geen Covid-19 was, in februari 2020?
Tijdens zijn voordracht over roofmijten had Geert Steelant het
over zijn automatische zwermvanger, in essentie een mand
met daarin een oud wasraam of een gepropoliseerd stokje met
de geur van de kast. De geuren lokken de moer, en de bijen
strijken neer in de mand, en door een systeem van gewichten
zakt de mand neer op een kast. Ingenieus!!

Foto van op internet

Voor de handigen onder ons volgt hier een stappenplan om een semiautomatische zwermlokker ineen te
knutselen:
1. Zoek een emmer met een deksel, bijvoorbeeld een grote mayonaisepot in de lokale frituur (goed
uitwassen!!)
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2. Zaag een tak met een diameter van 3 cm op de correcte lengte, en dompel hem onder in
gesmolten was. Als alternatief kan je ook een waswafel licht opwarmen en errond wikkelen.
3. Schroef een haak door het deksel in de tak. De haak vind je in de betere doe-het-zelf-zaak – indien
nodig moet je misschien een gaatje ‘voorboren’ om het splijten van de tak tegen te gaan.
4. Hang het deksel met het touw over een tak in de buurt van je kasten. Het hoeft niet te hoog te
zijn. Eventueel kan je een plastic flesje doormidden snijden en tussen de boom en het touw
murwen. Dit verhindert het ingroeien van het touw in de tak.
Krijg je dan plots telefoon van de buurman, die in paniek is omdat er een zwerm om zijn hoofd vliegt, dan hoef
je enkel het touw los te maken, en het deksel met stok te laten zakken in de emmer. Maak zeker ook
verluchtingsgaatjes in het deksel (eventueel afgedekt met muggengaas) voor verluchting, en ook een
opening waarlangs de resterende werksters terug bij de moer kunnen.
Tip 2: Op de plaatse…. Rust !
Bovenstaande tactiek klinkt fantastisch, ware het niet dat de dames zich niet laten commanderen en best wel
een paar uur kunnen rondzwermen in de buurt van de zwermlokker vooraleer neer te strijken. Ook hier biedt
het Wereld Wijde Internet een oplossing.

Dame bedwingt een zwerm met pot en pan

Man bedwingt een zwerm met pot en pan
(Amsterdam 1711)

Er blijkt namelijk een oud gebruik te zijn, zoals geïllustreerd door de bovenstaande gravures (uit 1711!!), waarbij
een imker een zwerm te lijf gaat met pot en pan. Vreemd genoeg zijn er hier weinig Nederlandse teksten over
terug te vinden (wie helpt ons verder?), maar via het Engelstalige Google komen we al snel op het begrip
‘tanging’ (bonken). Het geluid zou ervoor zorgen dat de bijen sneller neerstrijken op een verzamelplaats. Dit
kan de eerder vermelde zwermlokker zijn, of zelfs een leegstaande kast met waswafels, zoals geïllustreerd in
dit YouTube filmpje.
Tot slot: voor zij die het niet zien zitten om viraal te gaan op Tiktok, terwijl ze als een gek met een stok op een
pot of pan staan te slaan: we voorzien je ook van een excuus om deze tip niet te testen. Er bestaat namelijk
minstens 1 wetenschappelijk artikel dat deze methode afdoet als quatsch. Maar een echte “bieboer” gelooft
enkel in de proef op de som. 😉

Tom
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KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID

Bankier van mens tot mens
Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926
Gaversesteenweg 621
schelderode@vdk.be

VDK SPAARBANK
Kantoor SCHELDERODE
Informatie over onze producten op www.vdk.be of op kantoor

VERKOOP – VERHUUR – HERSTELLINGEN - ONDERDELEN

Jo Schutyser
Gaversesteenweg 687 – 9820 Merelbeke – Tel/FAX: 09 362 65 61 – GSM: 0477-24 52 77
www.jstrailers.be
AANHANGWAGENS VAN 500 TOT 3500 KG

Eén adres voor al uw imkermateriaal !
Drongenplein 9 - 9031 Drongen
Vragen of bestellingen? www.dobbelbij.be
leden van de Gentse Imkersvereniging genieten 5% korting mits voorleggen van hun lidkaart.
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