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Woord van de voorzitter  

  
 

 
t’ Is oktober, het voederen is gedaan. Varroa behandelingen zijn achter de rug en rust in de bijenhal is terug 

gekeerd. Alhoewel, met de hoge temperaturen van de laatste dagen is er nog veel beweging aan het vlieggat 

van foeragerende en invliegende bijen.  

Als imker laten we onze bijtjes met rust en openen we geen kasten meer tot volgend jaar, of toch nog één 

maal voor de winterbehandeling. Observeren aan het vlieggat en controle van de bodemschuif  naar 

natuurlijke varroauitval mag … of even piepen door de glazen afdekplaat. 

Bij de Gentse Imkersvereniging zijn een aantal leden gestart die de varroa behandelen met roofmijten. zij 

hebben zich verenigt in een whatsappgroep. Ik wens jullie veel succes en hou ons op de hoogte.  

Zoals jullie reeds weten zitten we met  een vervelende plaag namelijk Corona, waardoor alle bijeenkomsten en 

evenementen afgelast zijn.  

De beginnerscursus is stopgezet, daar we niet konden voldoen aan de voorwaarden om verder les te geven. 

De cursisten die bijen aangekocht hadden, werden verder deskundig begeleid door de secretaris Stefaan, via 

een aantal zoemsessies en via een (ander) whatsappgroepje.  

Onze volgende activiteit: het Ambrosiusfeest is wegens corona ook afgelast. 

De sessie over het gieten van waswafels eveneens. 

Niettegenstaande al de opgelegde maatregelen, zitten wij als bestuur van de Gentse Imkersvereniging niet 

stil. We houden de maandelijkse vergaderingen via online meetings zodat we volop het seizoen 2021 kunnen 

voorbereiden.  

We zijn door Covid 19 aan handen en voeten aan het huis gebonden en kunnen niet altijd over “ge weet wel” 

zagen en klagen of de andere huisbewoners voor de voeten lopen. Niks beter dus dan die 

winterwerkzaamheden  met grote verbetenheid aan te pakken. Zo is ons imkersmateriaal in perfecte staat om 

het nieuwe seizoen te starten. 

s ’Avonds na een dag hard werken kunnen we ons verdiepen in literatuur over het imkeren en s’ nachts 

dromen over kasten die overlopen van honing en bijen die de nesten van Aziatische hoornaars verwoesten.  

We naderen het einde van het jaar, het is terug tijd om uw lidgeld te betalen. Vergeet niet het aantal kasten te 

vermelden, dit is van belang voor de subsidies. 

Hou het veilig, op afstand, en bij “leven en  welzijn” tot in betere tijden….  

 

Raoul.
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Mededelingen   

Op het moment van dit schrijven zijn we begin van de 

herfst.  

Het verenigingsleven is tot stilstand gekomen. Dat maakt 

het moeilijk om een Bijendans te vullen met een 

uitnodiging voor een activiteit. Een aankondiging van een 

actie hier of daar voor een betere bijenweide. 

Een lege Bijendans tot resultaat maar toch even een 

poging. 

Na wat koffiedik kijken dit voorjaar werd er binnen het 

bestuur over geschakeld naar online vergaderen om de 

dringendste agendapunten af te handelen. 

Voor de gestopte cursus was het niet anders. Na een 

weekje tuinfrustraties met kabels, webcam en 

bijenvolken werd ook hier online opgestart. Een nieuw 

tijdperk is aangebroken. Een leerschool en evolutie in 

onze manier van communiceren. 

Op dit ogenblik worden 16 moedige startende imkers 

digitaal bijgestaan. Zij konden genieten van een “online” 

groepsaankoop en ontvingen dit voorjaar elk een 

aflegger gemaakt uit een aantal door de vereniging 

aangekochte bijenvolken (met dank aan een van onze 

leden voor het tijdelijk ter beschikking stellen van een 

locatie). Gemaakt en verplaatst volgens de toen geldende 

coronamaatregelen.  

 

En hoe doe je dat dan? Digitaal aan de bijen leren werken?  

Alles behalve simpel. Bijgestaan door familie eventjes 

babbelen tegen een lensje achter in de tuin. Geen publiek, 

enkel een aantal kippen en een raar opkijkende buurman 

als gezelschap. 

Het is een jaartje met veel inbreng en een minimum van 

resultaat (of toch niet?). 

Voorjaarsinspectie en dan later dan dat volk meer ruimte 

geven. Maar hoe krijg je die waswafels toch in die houten 

kadertjes?  Die honingzolder plaatsen, maken van een 

kunstzwerm die eigenlijk geen kunstzwerm meer is want 

die bijen wilden er niet op wachten. Dat is dan een zwerm 

dus en wat moeten we daar dan mee? Een moer? 

Merken? Monsterbijen in de kast? Darren dus. We hebben 

het bijna allemaal gedaan. Onlinegedoe, een nieuwe 

dementie. Niet ideaal, maar op dit ogenblik de minst 

slechte manier om als starter toch iets bij te leren. 

 

Ik wens alle moedige starters en hun bijen een goede 

winterzit toe en hoop hen allen gezond en wel volgend 

voorjaar terug te (digitaal) te mogen bijstaan. 

En dat verenigingsleven? Dat staat nu nog een wintertje 

“on hold” voor ieders gezondheid. 

Laten we het ook maar voor één keertje een 

overwintering noemen.  

Hou die rustig en gezond zodat we volgend jaar samen 

met die lentebloei terug aan dat sociale leven kunnen 

beginnen.  

 

Groetjes Stefaan. 

 

ROOFMIJTEN in de Gentse Imkervereniging 

Weet je nog, de laatste bijeenkomst in februari, toen 

Covid-19 slechts een gerucht was uit het Verre Oosten? 

We mochten Geert Steelant verwelkomen aan de Sterre, 

die vol vuur en met verve zijn bedrijfsmethode uit de 

doeken deed. 

De kern van zijn verhaal – respect voor de bij – was hem 

aangeleerd door zijn Franse mentor Antoine, en had hem 

geleid tot het aanpassen van de Warré-kast tot zijn 

“lachende bij”-kast, compleet met snuffelgaten en 

wijnkurken. Maar bovenal is Geert voorvechter van 

natuurlijke bestrijding van de varroa-mijt, niet met 
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chemicaliën, maar door gebruik te maken van de 

Stratiolaelaps Scimitus – die vroeger ook wel eens de 

Hypoaspis Miles werd genoemd. Deze mijt leeft in de 

bovenste lagen van luchtige grond (bijvoorbeeld 

bosgrond of compost), en voedt zich onder meer met de 

larven van trips, de varenrouwmug, bloedluizen en... 

jawel... de varroamijt [1]. Ze wordt vandaag reeds ingezet 

bij het biologisch bestrijden van pesten in de tuinbouw, 

en kan ook ingezet worden tegen de bloedluis in 

kippenhokken. 

Nadat Geert zijn verhaal had afgesloten was er nog even 

tijd voor koffie en een korte nabespreking. Wie het niet 

over Covid had, had het over de roofmijt – zou het 

werken, is dit een biologische en veilige methode om de 

varroa destructor onder controle te houden? Al snel was 

duidelijk dat een aantal leden deze methode een kans 

willen geven – baat het niet dan schaadt het niet ? En 

zodoende zodus werd de werkgroep roofmijten 

opgericht – een groep die al snel aangroeide tot 22 leden, 

waarbij een aantal oude rotten in het imkervak, maar ook 

vanuit de nieuwe lichting startende imkers was er veel 

interesse. 

Er is echter 1 minpunt aan deze methode : roofmijten 

komen niet met een door het FAVV gekeurde handleiding 

over hoe je die kan toepassen, noch met een garantie op 

het vermijden van varroase. De vragen kwamen naar 

boven : Strooi je de mijten over de raten ? Zet je de kasten 

op een compostbak met roofmijten ? Plaats je een bakje 

met roofmijtenturf onderin de kast ? Of bouw je een 

aangepaste bodem, zoals Geert Steelant het doet? En 

werkt dit dan ook met simplex-kasten ? Hoelang gaan de 

roofmijten mee ? Moet je ze van vocht en voer voorzien? 

Honderden vragen werden gesteld in de werkgroep, 

maar het enthousiasme was niet te stuiten : ieder deed 

wat hij nuttig achtte binnen zijn eigen bedrijfsmethode. 

Christophe en Raoul knutselden een nieuwe bodem in 

elkaar, Valeria paste de bestaande varroa-bodem aan, 

Brecht en Tom bouwden een compostbak om tot een 

bijenstand,... 

 

Om de prijs wat te drukken werden groepsaankopen van 

mijten georganiseerd – voor 1 kast wordt een 

starterspakket van 5000 roofmijten aangeraden, maar 

door de mijten en masse aan te kopen kon de prijs wat 

gedrukt worden (niet vergeten: transportkosten wegen 

ook door). 

Vandaag zijn de volken ingewinterd, hier en daar werd 

reeds gemeld dat een volk verloren is gegaan. Onze 

voorzitter telde na 2 maanden op roofmijt een varroadruk 

van 2 mijten door middel van de bloemsuikermethode. De 

met-oxaalzuur-bedruppelde referentie-zwerm had er 

geen. Maar de proef op de som wordt pas in maart 2021 

genomen: heeft het geholpen? Was het nodig om in 

december een extra oxaalzuurbehandeling uit te voeren?  

Het lijkt er alleszins op dat het gebruik van roofmijten 

geen negatief effect heeft op het volk. Anderzijds is ook 

duidelijk dat de finesses van het omgaan met roofmijten 

nog niet volledig uitgeplozen zijn. We volgen het voor jou 

verder op, in tussentijd vind je ongetwijfeld een goede 

startplek aan de volgende twee url-links [1] {2]. 

 [1] https://tryptomera-roofmijt.nl/informatie-stratiolaelaps-

scimitus-hypoaspis-roofmijt/ 

[2] https://www.biobestrijding.nl/product/bestrijding-van-

varroamijt/ 

 

Lidgelden 2021: 

2020 loopt in zijn laatste maanden. Net als andere jaren 

worden ook dit najaar de betalingen van alle lidgelden 

verwacht. Hiervoor zal u in de maand november terug 

een schrijven ontvangen met uitnodiging van betaling. 

Wij hopen alvast om volgend jaar onze werking terug te 

kunnen opstarten. Activiteiten van onze vereniging zullen 

pas terug worden opgestart als dit een haalbaar gegeven 

wordt.

https://tryptomera-roofmijt.nl/informatie-stratiolaelaps-scimitus-hypoaspis-roofmijt/
https://tryptomera-roofmijt.nl/informatie-stratiolaelaps-scimitus-hypoaspis-roofmijt/
https://www.biobestrijding.nl/product/bestrijding-van-varroamijt/
https://www.biobestrijding.nl/product/bestrijding-van-varroamijt/
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KIES VOOR ZEKERHEID, TRANSPARANTIE EN DUURZAAMHEID 

Bankier van mens tot mens 

Duurzaam ethisch bankieren sedert 1926 
VDK SPAARBANK                                                                                                                                                   Gaversesteenweg 621 

Kantoor SCHELDERODE                                                                                                                                           schelderode@vdk.be 

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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