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                    Van de voorzitter                                   zomer 2016 

                                                                                          
 
Paarse Heide 
 
Prachtig  staat de heide er bij en dat doet ons imkershart sneller kloppen. 
Het is niet alleen een prachtig gezicht maar het ruikt ook nog eens lekker! 
En nu maar hopen dat de weersomstandigheden goed zijn voor de bijen.  
 
De omstandigheden bepalen of we veel of weinig honing krijgen. Zo is het 
ook met onze Olympiërs in Rio, het gaat vaak anders dan we verwachten. 
Het kan altijd geen goud zijn (of zilver of brons). Ook een iets mindere 
prestatie kan best goed zijn, de verschillen zijn vaak klein. Zo ook met onze 
bijen: al halen ze iets minder goud (ik bedoel honing), wees toch tevreden! 
Immers voor één potje honing moeten ze 40.000 kilometer vliegen en één 
bij verzameld ongeveer één theelepeltje honing.  
 
Wat de kracht van de bijen is; ze doen het samen. Wij als bestuur, besturen 
ook de vereniging samen, met ons nieuwe bestuurslid Ruben Wensink. Fris 
en jeugdig kijkt hij naar de vereniging en wij hopen er van te profiteren.  
 
Op 3 september a.s. is het weer tuinwerkdag van 9.00-12.00 uur op de 
Schans. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan-Willem Spronk 



   

                                       Zaterdag 4 juni ons imkers uitje! 

 
’s Ochtends om 10.00 uur stonden we allemaal in onze zomerse kledij bij de 
Schans ons over de auto’s te verdelen. We hebben er duidelijk zin in. 
Roggebotstaete is ons eerste doel.                                                                 
 Wat dat gaat worden,  is een grote verrassing voor ons.                                                                                                    
Na een prachtige rondrit,  speciaal door Jan Willem uitgezocht en vòòr 
gereden,  door het weilandgebied bij het Kamperveen kwamen we op een 
parkeerplaats ergens in de Flevopolder. 
Een groot bord gaf aan dat we via de rode beukenlaan naar de boskamer 
mochten lopen want daar was de ontvangst.  
 

 
 
 
 
Het bleek een mooie laan naar een prachtige plek in het bos met een flink 
groot tentdak, waaronder we op strobalen aan eenvoudige houten tafels 
mochten plaats nemen. Lekkere koffie kregen we in toepasselijke 



   

Roggebotstaete kroezen.   Houtsnippers op de grond, mooie brood bakoven 
aan de zijkant, kortom een heel idyllisch plekje. 
Onze gastheer Lennard gaf een duidelijke presentatie van de 
Roggebotstaete, over o.a. hoe het hele gebied budget neutraal 
geëxploiteerd moest orden. 
 Indrukwekkend, heel milieu en duurzaam bewust. 
 

                
   
 
Daarna gingen we aan de wandel, langs mooie gemaaide paden, langs héél 
veel bloemen. Iedereen verlekkerde zich aan al het moois voor insecten en 
ander levende have. Eerst naar de wolvarkens. Met biggetjes. Bijzondere 
varkens hoor, dikke wollen vacht en groot en lekker als echte varkens in de 
modderpoel wentelend. Verder langs warme paden en koele watertjes naar 
de bijenstal. Een mooi nieuw gebouw met veel ruimte achter de kasten en 
korven. Ook maar even ideeën opgedaan over de evt. nieuw te bouwen stal 
op ons eigen schansterrein.  Uiteraard zijn er de nodige foto’s  van gemaakt. 
We werden weer goed op de hoogte gebracht van de bijzonderheden over 
deze stal door Lennard. 
Hij is de enige werknemer daar die vast in dienst is, maar we zagen ook heel 
wat vrijwilligers, zonder welke het daar zeker niet te runnen is, in zwarte 
rggbtstt shirtjes rondlopen.  
Daarna liepen we weer terug naar de boskamer waar een lekkere, 
verantwoorde, biologische lunch geregeld was. Met de tractor werden er 
borden, eieren, salade, verse broden, echte boter, kaas, melk en karnemelk 



   

zo van boerderij ‘het eerste erf’ afgeleverd. De boerderij die al vanaf 1400 
bekend is.  
Op wat steekmuggen na was het er ideaal!  
Daarna zijn we wandelend via de rustkeet en de echte milieuvriendelijke 
buitenwc naar de plek gegaan waar de schapen geschoren werden. Een 
warm klusje zo in de hitte. Gelukkig stonden de schapen en hun scheerders 
onder een afdak. Het was goed invoelbaar in die hitte dat het voor de 
schapen erg prettig moest zijn hun wollen dek af te leggen.                                                                                        
Ook stonden er 2 yurts, van die mooie ronde tentwoningen bekend uit 
Mongolië. Een paar nieuwsgierige deelnemers konden het niet laten een 
kijkje te nemen.  Roggebotstaete is  vrij toegankelijk, voor diegene die als 
nog een kijkje willen nemen. 
Om 14.30 uur was onze volgende afspraak bij het oude gemaal in Kampen. 
Het waterradgemaal van Broeken en Maten. Daar kregen we een heel 
enthousiast en zeer uitvoerig verhaal van de eigenaar die het geheel samen 
met zijn broer runt. Het is een monument geworden, nog helemaal in de 
staat waarin het 40 jaar door hun vader beheerd is voor water regulering. 
We mochten vrij overal rondlopen en konden ons dagje uit heel gezellig en 
comfortabel in de schaduw met een drankje,  nog een extra rondje van Jan 
Willem met  lekkere hapjes, afsluiten.  
Zo hebben we een heleboel interessants weer meegemaakt. Degenen die 
niet mee geweest zijn hebben echt wat gemist. Na wat onbedoelde 
omzwervingen zijn we allemaal weer veilig thuis gekomen.  
Mooi dagje uit!!  
( een deelneemster ) 
 
 
 

            



   

  Zaterdag 13 augustus Oogstfeest 2016 in Oldebroek 
 
De voorbereidingen zijn getroffen, de auto staat volgeladen met spullen 
klaar, voldoende wisselgeld in de geldkist, vertrekken maar richting de 
Bovenstraatweg. 
We mogen met de auto door naar het marktterrein. Even zoeken waar de 
kraam opgebouwd kan worden. Het is een drukte van belang, overal 
mensen bezig, het zonnetje schijnt en iedereen kijkt blij. Feest!  
Prachtige boerendrachten komen voorbij en iedereen is bezig zijn of haar 
handel uit te stallen. 
De ochtend zal de imkerskraam bemand worden door Eke Statema, Jan 
Willem Spronk en Dick Hup met ega. Het is altijd een kleurrijk gezicht die 
bijenspulletjes met hoofdkleur geel!  
En mooie potten met mooie honing in verschillende smaken, maten en 
kleuren. 
Wat meer raathoning zou mooi zijn geweest, maar dat is er helaas op 2 
kleine stukjes na, niet. 
Er wordt vòòr 10.00 al druk geflaneerd zo langs de kramen. Gezellige 
drukte. 
Gert Jan Jansen en Matthijs Bakker hebben zich naast ons geïnstalleerd met 
hun korf- en mandenvlecht attributen. Prachtig om te zien hoe Gert Jan met 
een korf bezig is en Matthijs de bodem van een nieuwe mand aanlegt. 
De uitstalling van vele heel  verschillende mooie en sterke manden trekt 
veel aandacht.  
Nu moeten wij de aandacht van de bezoekers op de bijenvereniging en de 
honing richten, dat is een vak op zich, wat niet vanzelf gaat. Willen we wat 
verkopen zullen we aan de bak moeten. 
Het laten proeven van honing kan helaas niet meer, de bijen uit de stal van 
het museum kwamen 2 jaar geleden massaal de kast uit om hun voedsel 
weer terug te halen. En dan komt er geen bezoeker meer aan de kraam… 
Rond 13.00 kwam de aflossing in de vorm van Jan Hertsenberg en Huub 
Verberk.  
De dag verliep voorspoedig, het weer was ideaal, op de achtergrond 
klonken muziek,  plaatselijke zanggroepen als de Meulezangers en de 
speaker van de erfhuisverkoop afwisselend. 
Jan Willem regelde een lekkere pannenkoek voor de hele crew.  Helaas 
werd dat de stoel van Gert Jan fataal, hij zakte er door. Kon gelukkig zonder 



   

narigheid verder weer opgeraapt worden en op een andere stoel zijn 
vlechtwerkzaamheden voortzetten. 
Zo was het toch een geslaagde dag geworden met een hele hoop gezellige 
gesprekjes en gelukkig ook een best redelijke omzet volgens de insiders.  
De kraam weer afbreken, spullen terug naar de schans en de niet verkochte 
honing naar de rechtmatige eigenaars brengen en dan is zo’n dag weer 
voldaan volbracht!  
 
   

      
 
 

                                  Hallo mede leden. 
 
Ik wil mezelf als nieuwe lid graag via deze weg even aan jullie voorstellen. 
Mijn naam is Jan Mulder en ik woon in Hattem aan de Rijnstraat 35c met 
heel veel plezier. Ben beheerder van M.F.C. De Marke + zwembad, waar ik 
de techniek en het gebouw beheer en ik werk daar al bijna 30 jaar. Eerst bij 



   

de Daendelshal en later naar het M.F.C. Daarvoor was ik werkzaam in de 
bouw. Eerst als voorman en later als uitvoerder. 
Ben met de bijen in aanraking gekomen door Jan Eppinga u allen wel 
bekend. 
 

            
 
We waren in Hattem samen als mentoren voor bouwwerkzaamheden bij de 
kinderboerderij aangesteld. In het kader van een project voor jonge 
bouwvakkers om het vak in de praktijk te leren. 
Op zekere dag bracht Jan het boek mee van de opleiding bijen. Bijen 
houden hoe doe je dat? Hij vertelde een verhaal om de jongens ook wat bij 
te brengen van deze wonderlijke beestjes. Bij de jongens viel het kwartje 
niet maar bij mij wel en voor ik het wist stond ik samen met Jan in zijn stal 
om wijze lessen te krijgen over het imkeren. Ik was verkocht en heb Jan 
vanaf die tijd met van alles en nog wat geholpen. Toen het tijd was om een 
aflegger te maken, hebben we dit toen samen even te snel gedaan. 
Namelijk dat er iets mis ging met de koningin. Het was Jan zijn mooie 
Zweedse koningin en het was namelijk niet de bedoeling dat zij mee zou 
gaan. 
We hadden een mooi volkje in mijn 6 ramer geklopt en ik kreeg de opdracht 
om uit te kijken naar doppen, echter bij de eerste inspectie zag ik een 
gemerkte koningin lopen dus geen doppen.  
Hier zijn we samen goed uitgekomen. Dit was het begin van mijn stal en nu 
heb ik een mooie bijenstal achter ons huis. We zijn nu een jaar verder en 
zijn met de gemeente en stichting kinderboerderij bezig om op die plek ook 
een bijenstal te realiseren. Het begin is er en de eerste kasten staan er. 
Samen met Jan Eppinga heb ik het doppenproject  gedaan, wat toch wel 
aardig goed gelukt schijnt te zijn. Dit was heel leuk om te doen. Nu zijn we 
in voorbereiding op de heide om daar samen met de bijen naar toe te gaan. 
 
Jan Mulder 



   

   
                      Bloemen voor de bijen. 
 
    

               
 
Er zijn nog slechts 6 boekjes te koop. Een must voor de imker.  
Kosten slechts € 8,00/boekje.  
 
 Elke tuin, balkon, gemeenteperk, boerenerf of industrieterrein kan een 
restaurant voor de bijen worden. Dat is de boodschap van het door de 
imkervereniging Brummen e.o. uitgegeven drachtplantenboekje. Dit boekje 
bevat foto’s en bijzonderheden van 240 nederlandse drachtplanten: 
bomen, struiken, tuinplanten en wilde bloemen, gegroepeerd naar 
bloeiwijze. Geen latijnse namen, vrijwel geen namen van 
plantenvariëteiten, alleen de gewone Nederlandse soortnamen, de 
maanden, waarin de soort bloeit en hoe hoog hij wordt. De kleur en de 



   

vorm blijken overduidelijk uit de goede foto’s. De indeling van die 
afbeeldingen op seizoen, plus steeds de vermelding of het hier om een 
vaste plant, een boom, een heester, een één- of tweejarige wilde plant 
gaat, doen de rest. Eildert H. Delger  emailadres: e.h.delger@wxs.nl  of 
 tel :  06 24575072 
     
  

           Darrenverzamelplaats op landgoed de Vollenhof 

  
 Het was in de week voor de TT in Assen. Het zwermen op de Vollenhof 
kwam zo langzaam aan tot stilstand, dus ik ging op mijn gemak koffie 
drinken op de Zorgboerderij. Toen ik om 3 uur terug liep naar de bijenstand, 
hoorde ik gelijk al in de wei en groot gezoem, alsof ik op 10 meter van een 
grote vrij vliegende zwerm af stond. Maar ik zag niets. Het was toch niet het 
geruis van de motoren op de A28. Vreemd dat dat geluid van alle kanten 
leek te komen. 
Op de zwermstand ben ik begonnen om een aantal korven te controleren, 
maar er was zo’n extreem sterke darrenvlucht, dat het me beter leek om 
tot 5 uur te wachten, want anders kon ik jonge koninginnen die van hun 
paringsvluchten terugkeren, wel eens storen, waardoor ze misschien een 
andere korf in zouden kunnen gaan.  
Dus ging ik zitten in mijn luie stoel . Door de opening in de bijenstal heb ik 
een vrij uitzicht over een deel van de weide. Plotseling zie ik daar iets raars 
op de grond vallen. Ik liep er gelijk naar toe, want  anders zou ik die plek 
niet meer terugvinden.  
Maar aangekomen op de plek waar dat rare ding dan zou moeten liggen, 
lag er niets. Nu stond ik zo’n 75 meter buiten de bijenstand en weer was er 
overal dat sterke gezoem. Op deze afstand kan ik de bijen in de stand niet 
horen vliegen, ook niet als de stand helemaal vol is en er heel sterk wordt 
gevlogen. Daarvoor is mijn gehoor te slecht.  
Terwijl ik daar in de wei sta en richting de bijenstand kijk, zie ik plotseling 
een trechter van bijen met grote snelheid omlaag komen en ca. een meter 
boven de grond loste het op. Het lezen van deze zin duurt langer als wat ik 
zag. Het duurde misschien een seconde.  Even later iets meer naar links 
weer zo’n trechter die omlaag kwam en gelijk weer oploste en ook nog één 
die oploste een meter boven de pannen van de bijenstal. 
Nu wist ik het. Ik was getuige van de paringen van de jonge koninginnen en 
het weiland was veranderd in een darrenverzamelplaats 

mailto:e.h.delger@wxs.nl


   

 
 

         
 
 
 
 
De trechters dat waren de honderden darren die achter één koningin 
aanzaten, en terwijl er één paart valt deze samen met de koningin naar 
beneden, zodra de koningin los is van haar verkrachter vliegt ze weer 
omhoog en lost de darrenkegel gelijk op. 
Gelukkig, mijn imkerleven heeft er weer een dimensie bij. In de bijna 40 
jaar dat ik in de bijen rommel, hebben we er al vaak over gesproken en over 
gelezen, maar ik kon bijna niet geloven dat de darrenverzamelplaatsen echt 
bestonden. Nu geloof ik het wel. 
In de dagen na deze waarnemingen, heb ik er speciaal op gelet en ‘s 
middags tijdens de darrenvlucht ben ik meerdere keren het weiland in 
gelopen, maar het gezoem was er niet. Ik denk dus niet dat een 
darrenverzamelplaats altijd op dezelfde plek is. Het is best mogelijk dat ze 
die dagen verzamelden boven een ander weiland in een beschutte 
omgeving. Zulke plaatsen zijn er in deze omgeving gelukkig wel meer.  
Rob 
 



   

 
 
 



   

              Rubriek: Onze man in Spanje 

Vertrek naar Spanje 
 
We hadden al heel 
lang plannen om, nu 
we gepensioneerd 
waren, ons huis te 
verkopen en naar 
warmere streken te 
vertrekken. Ten 
gevolge van de crisis 
duurde het echter vier 
jaar voor ons huis aan 
de Keizersweg in 
Wezep werd verkocht. 
Elk jaar weer wist ik 
niet hoeveel 

bijenvolken ik in moest winteren want het huis kon elk moment verkocht 
worden, dacht ik. In het najaar van 2015 winterde ik nog 16 volken in en in 
december kwam de lang verwachte koper die de woning kocht. De 
bijenvolken en andere bijenspullen werden binnen veertien dagen 
verkocht. 24 februari 2016 was het zover. De verhuiswagen staat voor de 
deur en de verhuizers beginnen in te laden. De katten vinden het maar niets 
en die hebben we maar in de reismand gezet zodat ze ook niet in de weg 
zouden lopen. De hond vindt het allemaal best en gaat in een hoek van de 
kamer liggen. 

Rond 14.00 uur is de verhuiswagen geladen en staan we in een leeg huis. 
Met de nodige versnaperingen, de katten en de hond vertrekken we naar 
zuidelijker oorden. We hebben de app van Booking.com op onze telefoons 
gezet zodat we onderweg een hotelletje kunnen boeken. Rond 15.30 uur 
beginnen we te rijden. Het eerste stuk gaat voorspoedig en rond 20.00 uur 
staan we in Luxemburg te tanken en besluiten niet verder te rijden maar 
een hotel te zoeken. De app geeft een hotel aan op 7 km afstand en we 
boeken een kamer. De volgende dag staan we al vroeg in een bevroren 
landschap de hond uit te laten. Daarna gaan we aan het ontbijt. Rond een 
uur of negen rijden we weer. 

http://www.booking.com/index.html?aid=955316


   

Onderweg komen we alle weersomstandigheden tegen die je maar kunt 
bedenken. Eén keer wijkt plotseling een vrachtauto uit naar links. Juist als 
wij ernaast rijden. De ruimte wordt wel erg smal tussen de vrachtauto en 
de midden vangrail. Krachtig remmen en we redden het. Oef, een narrow 
escape. Verder gaat de reis goed en we vorderen elk uur 130 km. Rond zes 
uur ‘s avonds berekenen we dat, als de omstandigheden zo blijven, we rond 
twaalf uur ‘s nachts op de plaats van bestemming kunnen zijn. We besluiten 
geen overnachting meer te doen, ook met het oog op de dieren die we bij 
ons hebben, maar door te rijden tot we er zijn. Door de rust die we af en 
toe nemen en de tankbeurten wordt het toch nog 26 februari om half drie 
in de morgen voordat we er zijn. 
Alles bij elkaar toch nog drieëntwintig uur gereden en 2200 km afgelegd. 

Niet slecht gedaan door deze jongen. 
 

De volgende morgen 
worden we laat 
wakker en zien 
vanuit het raam een 
prachtig landschap. 
We besluiten de 
eerste dagen nog 
maar helemaal niets 
te doen omdat de 
verhuiswagen toch 
pas een week later 
arriveert. Het huis is 
gemeubileerd en 
daar gaan we het 

voorlopig even mee doen. In de tussentijd verkennen we de omgeving en 
bezoeken wat kustplaatsen en de daarbij horende winkelcentra. Als na een 
week de meubels arriveren is het nog een heel gesjouw om de meubels van 
het huis naar de berging te brengen en de eigen meubels op hun plaats te 
zetten maar uiteindelijk lukt het allemaal en worden de verhuisdozen die 
we niet direct nodig hebben in de garage opgestapeld. Op die manier is er 
altijd nog wat op te zoeken als je het nodig hebt. Meestal zit het voorwerp 
dat je zoekt in de laatste doos die je opent. Dus Murphy’s wet geldt ook in 
Spanje. 



   

Nu wordt het tijd om ons in te gaan schrijven bij de gemeente, de 
ziektekostenverzekering te regelen en de auto te importeren. Dit gaat niet 
zomaar omdat er streng wordt gecontroleerd om misbruik te voorkomen. 
Als je door die procedure gaat erger je je wild maar als je je realiseert dat 
het een doel heeft is het eigenlijk logisch. 

Onze hond, Hoshi van de Mulligenvree 

Een jaar of drie geleden vroeg 
iemand ons de geboortedatum 
van onze hond Hoshi. Het bleef 
een hele tijd stil en toen werd 
er gezegd dat de hond niet bij 
ons weg wilde en alles op alles 
zou zetten om mee te gaan 
naar Spanje maar daar niet 
zolang van zou kunnen 
genieten. Goed, dat was meer 
dan drie jaar geleden. Vorig 
jaar januari werd er 
geconstateerd dat de hond 
artrose in de onderrug had en 

het gangwerk van de achterpoten wat minder werd. Tegen eventueel 
optredende pijn kreeg hij medicijnen. In december 2015 hebben we nog 
advies gevraagd aan de dierenarts en die verwachtte niet dat de hond eind 
februari 2016, als wij zouden vertrekken, nog in leven zou zijn. Een maand 
voor ons vertrek moesten we de keus maken of hij mee zou gaan en de 
benodigde vaccinaties zou krijgen of dat we hem in moesten laten slapen. 
Dat laatste voelt niet goed. Dat doe je niet met een vriend. 
Hij kreeg dus zijn vaccinaties en als hij niet mee wilde dan was het goed. 
Wilde hij wel mee dan was het nog beter. 
Op de dag van vertrek op 24 februari hebben we hem achter in de auto 
gezet bij de katten en zijn vertrokken. Op 26 februari toen we arriveerden 
waren hij en mijn dochter heel blij dat ze elkaar weer zagen. De hond 
fleurde helemaal op en maakte dagelijks meerdere uitstapjes door de grote 
tuin. Wel langzaam maar hij vond het wel leuk. 1 maart kreeg hij ernstig 
last van de artrose en moesten we hem helpen overeind te komen maar 
ook om weer te gaan liggen. De hele dag ijsbeerde hij rond omdat hij niet 



   

meer kon gaan liggen. We hebben de hele nacht met hem doorgebracht en 
hem prednison van de dierenarts gegeven. Tegen vijf uur in de morgen viel 
hij in slaap. Rond een uur of negen kon hij niet meer opstaan en hebben we 
hem naar de dierenarts gebracht. Die adviseerde ons hem in te laten slapen 
en dat gebeurde dan ook met pijn in ons hart. 

Hoshi van de Mulligenvree 
12-06-2002 tot 02-03-2016 

Rest in peace my friend. 

Juan (gefingeerde naam) 

Een aantal dagen later maak ik een afspraak met de verhuurmakelaar. 
Inmiddels heb ik een lijst met urgente mankementen aan de woning zoals 
bijvoorbeeld het niet functioneren van het spoelsysteem van het toilet, het 
niet werken van de vaatwasser en nog wat andere zaken die direct 
verholpen dienen te worden. Nadat ik mij aangemeld heb wordt er gezegd 
dat ik even moet wachten op Juan die even later arriveert. We nemen de 
lijst door en het blijkt dat Juan alles gaat oplossen. Hij belt de juiste 
personen en nog diezelfde dag komen er diverse mensen om zaken te 
repareren. De vaatwasser wordt zelfs vervangen door een nieuwe. Juan 
vertelt mij dat hij eigenlijk de verhuurmakelaar is en dat hij de woning in 
het bestand van een andere makelaar heeft laten zetten omdat deze een 
groter netwerk heeft. We raken aan de praat en drinken een bak koffie. Hij 
vertelt dat hij 28 jaar in Engeland heeft gewerkt en daarvan een pensioen 
heeft. De verhuur doet hij erbij om niet thuis te hoeven zitten. Hij is 68 jaar 
en hij laat doorschemeren dat hij ons gaat helpen met het inschrijven bij de 
diverse instanties.  Als eerste gaan we de volgende dag naar de bank om 
een Spaanse bankrekening te openen. Hij doet het woord en binnen een 
half uur is alles geregeld. De volgende dag gaan we naar het gemeentehuis 
en schrijven we ons in. Hij doet het woord en regelt tegelijkertijd alles wat 
met water en elektra heeft te maken. Ook regelt hij een postbus voor ons. 
Op het gemeentehuis wordt meegedacht en verwijzen ze ons naar de 
dokterspost waar we direct heen gaan. Daar wordt geadviseerd om eerst 
per telefoon een afspraak met het ziekenfonds in Dénia te maken. Ook dat 
regelt Juan maar omdat 12 april wat te ver in de toekomst ligt besluit hij de 
andere morgen met ons naar Dénia te gaan.  



   

De zorgverzekering regelen 

We melden ons de andere morgen bij de balie, dat wil zeggen een 
bureautje in de hal met daarachter een jongeman. Hij bekijkt de papieren 
en zegt dat we ons eerst moesten melden bij de Policia Nacional bij de 
afdeling Extranjeros om ons in te schrijven als ingezetenen van Spanje en 
waar we elk een Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión krijgen. 

Wij naar het politiebureau waar ook een jongeman aan een bureautje zit. 
Hij verstrekt ons elk een formulier 790 dat we in moeten vullen en zegt dat 
we bij de bank een betaling van  
€ 10,60 per persoon moesten doen. 

Op naar de bank. Lange rijen wachtenden voor diverse balies. Na een uur is 
de rekening betaald en krijgen we een stempel op het formulier. 
Toen weer terug naar het politiebureau. Daar mogen we aanschuiven aan 
een balie met daarachter een mevrouw die onze papieren nauwgezet 
bekijkt. Ik heb een E121 formulier van het Zorginstituut Nederland bij me 
en omdat Geer als gezinslid meeverzekerd moet worden wordt het 
uittreksel uit het huwelijksregister gevraagd en nauwgezet bekeken. Daar 
komt de eerste tegenvaller…. het uittreksel is ouder dan drie maanden en 
dan is het voor dit doel niet meer geldig. 
De mevrouw vertelt dat er eerst een nieuw uittreksel moet komen maar ter 
compensatie kan ik alvast wel ingeschreven worden als ingezetene. Alle 
documenten zijn in orde maar, en daar komt de tweede tegenvaller…. de 
geboorteplaats op mijn NIE certificaat (Spaanse BSN)  wordt vermeld als LA 
HAYA terwijl op mijn identiteitsbewijs én in mijn paspoort  
‘s Gravenhage wordt vermeld. Als ik de mevrouw vertel dat La Haya 
hetzelfde is als  
‘s Gravenhage gelooft zij daar niets van en neemt contact op met Madrid 
om een en ander te verifieëren. Wij mogen zolang op een bankje gaan 
zitten wachten. Na een uur is er nog geen antwoord uit Madrid en gaat het 
politiebureau sluiten. De mevrouw zal ons bellen als er antwoord uit 
Madrid is. 
Na drie dagen komt het bericht dat ik mijn Certificado de Registro de 
Ciudadano de la Unión kan ophalen. 
De volgende dag direct het certificado opgehaald want hebben is hebben. 



   

In de tussentijd een nieuw uittreksel uit het huwelijksregister in Nederland 
aangevraagd dat we zonder problemen na één week al in huis hebben. 

Als we echter een nieuwe afspraak willen maken bij Policia Nacional om 
Geer in te schrijven blijkt dat niet te kunnen. Op dinsdag, woensdag of 
donderdag kunnen we ‘s morgens om 08.30 uur persoonlijk een nummer 
ophalen voor een afspraak op 11 of 12 april, vlak voordat we ons weer 
moeten melden bij de Seguridad Social. 
Dinsdagmorgen om 08.30 uur staan weer voor de deur van Policia Nacional. 
Daar mogen we nog niet naar binnen omdat men pas om 09.00 uur begint. 
Dan eerst maar even een koffie gedronken in een bar aan de overkant van 
de straat. Om negen uur staan we weer voor de deur om de afspraak te 
maken. Als we aan de beurt zijn wordt er doodleuk verteld dat we voor het 
verkrijgen van het Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión alléén 
op vrijdag terecht kunnen. Grrr. 
Hier begin ik iets niet te snappen want de allereerste keer werden we direct 
geholpen en nu moet het zo moeilijk. Geer moet er ook nog zelf bij zijn om 
een afspraak te maken. 

Terug naar huis en het thuis maar eens uitgelegd. Geer is furieus en wil 
direct een eind maken aan de emigratie. Ze weigert verder alle 
medewerking en is ook niet van plan om daar op vrijdagmorgen te 
verschijnen. 
In de loop van de week draait ze echter bij en op vrijdagmorgen staan we in 
regen en wind in een rij van 25 meter lang te wachten tot we naar binnen 
kunnen om een afspraak te maken. Geer hebben we in de auto laten zitten 
met de mededeling dat we haar zullen bellen als haar aanwezigheid nodig 
is. Gelukkig staat de auto slechts 100 meter van het politiebureau af. Na 
een uur buiten staan zijn we aan de beurt en waarachtig we maken een 
afspraak voor dinsdag 12 april om 09.20 uur. Net 20 minuten voor de 
volgende afspraak bij Seguridad Social dat een paar honderd meter verder 
is gelegen. Vreemd genoeg is Geer niet nodig om de afspraak te maken. Nu 
hoeven we nog maar één keer naar Dénia in plaats van twee keer. 

Op 12 april om 08.30 staat Juan, onze begeleider, weer voor de deur om 
samen met ons weer eens naar Dénia te rijden. Het is deze keer prachtig 
weer en om tien over negen lopen we met z’n drieën weer het 
politiebureau binnen. Na een minuut of tien wachten worden we geholpen. 



   

Alle papieren kloppen en Geer krijgt eindelijk haar Certificado de Registro 
de Ciudadano de la Unión. 
Omdat je overal een pakket kopieën van de originele papieren moet 
achterlaten beginnen we door onze voorraad kopieën heen te raken. 
Bovendien hebben we nog geen kopie van het zojuist aan Geer uitgereikte 
Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión. Juan begrijpt dat en stelt 
voor dat hij even naar een Chinese winkel gaat om nog wat kopieën bij te 
laten maken. 

Bij de Seguridad Social, een paar honderd meter verder, gaan we zitten 
wachten tot we aan de beurt zijn. We zijn op tijd en Juan komt juist op tijd 
binnenrennen met de kopieën als we via een monitorscherm naar een 
bureau worden geroepen. 
De man achter het bureau begint ook alle papieren te bestuderen en vraagt 
van elk origineel een kopie. Zonder problemen maakt hij twee pakketjes 
papieren gereed. Eén voor Geer en één voor mijzelf. 
Eindelijk, na vijf bezoeken aan Dénia, hebben we de door ons felbegeerde 
papieren in handen. 
Daar drinken we, in de zon op een terras, een lekker bakje koffie op. 
Op de terugweg melden we ons nog even aan bij de medische post in onze 
woonplaats waar we gelijk ons pasje (Tarjeta SIP) en een huisarts 
toegewezen krijgen om, indien nodig, gebruik te kunnen maken van de 
gezondheidszorg. 

Hebben we ons geërgerd? Ja, enigszins maar we hebben ons vooral 
verwonderd over de bureaucratische manier waarop in zo’n modern land 
wordt gewerkt. Toch moet ik zeggen dat de gedegen contrôles zeker ook 
hun nut hebben om misbruik te voorkomen. 
Het was een hele ervaring dit mee te maken. 

 Regelmatig drinken we, na gedane zaken, op een terras in de zon een bak 
koffie en zo kom ik steeds meer over Juan te weten en hij over ons. Hij wijst 
ons op eigenaardigheden en leuke dingen.  Hij vindt het leuk om te doen en 
wij vinden het geweldig wat hij voor ons doet. 

 

 



   

Het importeren van de auto 

Als je langer dan 183 dagen in Spanje wilt blijven moet je auto worden 
geïmporteerd om geen problemen met de Overheid te krijgen. Om 
vrijstelling van invoerbelasting te krijgen moet de auto binnen 60 dagen na 
inschrijving in de woongemeente worden geïmporteerd. De auto wordt dan 
als behorend tot de inboedel beschouwd. Dit betekent dat je importeren 
beter binnen die 60 dagen kunt doen omdat de invoerbelasting toch gauw 
zo’n 12 procent van de geschatte waarde is. Omdat er erg veel handelingen 
en ook nog in de juiste volgorde nodig zijn heb ik dat uitbesteed aan 
iemand die zich daarin heeft gespecialiseerd. Donderdags had ik contact 
met hem en omdat import een APK keuring vereist stond ik zaterdags al bij 
het keuringsstation om de keuring uit te laten voeren. 

Deze keuringen verlopen heel anders dan in Nederland. Ergens in de regio 
staat een groot onafhankelijk keuringsstation. Toen ik daar arriveerde zag ik 
3 lange rijen auto’s die stonden te wachten. Je moet wel een afspraak 
hebben gemaakt en voordat je aan de beurt bent meld je je bij de receptie 
en wordt je verzocht te betalen. Daarna ga je weer in de auto zitten 
wachten tot je aan de beurt bent. Tijdens de keuring blijf je in de auto 
zitten en volg je de instructies van de keurmeester, die meestal alleen 
Spaans spreekt, op. Je rijdt het station in en eerst worden er allerlei 
functies gecontroleerd zoals richtingaanwijzers, remlichten en verdere 
verlichting. Dan volgt er een uitlaatgassentest waarbij je de motor op 2500 
toeren per minuut moet laten draaien. Dan ga je naar de rollenbank waar 
de schokbrekers en de remmen worden getest en ook spelingen in 
stuurinrichting en aslagers worden gemeten. Daarna rijdt je boven een 
soort smeerput waar de auto aan de onderzijde visueel wordt 
geïnspecteerd en worden er eventueel foto’s genomen. Tien minuten na 
aanvang sta je weer buiten met een al dan niet goedgekeurde auto. Mijn 
auto werd goedgekeurd. Daarna naar huis en de volgende dag de 
Nederlandse kentekenplaten vervangen door Nederlandse exportplaten 
waarna het echte exporteren en importeren een aanvang neemt. De man 
die de import zal uitvoeren is een Spanjaard die op zijn vierde jaar in 
Nederland kwam wonen en op zijn 32ste weer naar Spanje is vertrokken. Hij 
spreekt net zo goed Nederlands als ik maar veel beter Spaans. Hij stuurt de 
Nederlandse kentekenplaten en autopapieren aangetekend naar de RDW in 
Nederland. Daar wordt de auto uit het systeem gehaald en wordt er een 



   

vrijwaringsbewijs voor belastingplicht, verzekeringsplicht en APK-plicht 
naar Spanje verzonden. Ik rijd in de tussentijd rond met export-
kentekenplaten met een tijdelijke verzekering. Als het vrijwaringsbewijs in 
Spanje is ontvangen moet de auto in Spanje worden geïmporteerd. 
Hiervoor moet de auto ingeschreven worden in het belastingregister en 
worden andere instanties ingelicht. Hiervoor zijn veel papieren vereist zoals 
het Spaanse BSN (NIE), inschrijving bij de gemeente, aankoopfactuur van de 
auto in Nederland, keuringspapieren en je legitimatiebewijs. 
Alle facturen moeten worden voldaan en na ongeveer vier weken had ik de 
nieuwe Spaanse kentekenplaten en autopapieren in huis. Nog even een 
verzekering afsluiten en de zaak is rond. Het leuke is dat er hier 
wegenbelasting aan de gemeente moet worden betaald en die bedraagt 
voor de RAV slechts 52 euro per jaar. 

 

Bijen 

Toen Bart-Jan 
Fernhout, de oprichter 
van Arista Bee 
Research, hoorde dat 
mijn huis was verkocht 
belde hij mij direct op 
en vroeg mij of ik mij in 
wilde zetten / helpen 
bij de teelt van de 
varroa-tolerante bij in 
Altea in Spanje. Altea 
ligt ongeveer 20 
minuten rijden van mijn 
woonplaats. Ik hoefde 

daar niet zolang over na te denken en stemde toe. Op de tennisbaan van 
een Nederlandse imker daar staan talloze mini-pluskasten opgesteld met 
volkjes die varroatolerant zijn. Varroatolerantie wordt ook wel VSH 
genoemd. Die volkjes hebben geselecteerde koninginnen die 100% VSH 
gedrag vertonen en waarin de varroamijt niet wordt bestreden. Van die 
koninginnen worden dochters geteeld die later darren gaan leveren. Van 



   

deze darren wordt sperma afgetapt waarmee een nieuwe serie koninginnen 
door middel van kunstmatige inseminatie wordt bevrucht. Later volgt dan 
een selectie op VSH eigenschappen door die volkjes te besmetten met 
varroamijten. Volkjes die deze VSH eigenschappen in hoge mate bezitten 
vernietigen alle mijten die in het volkje én in het broed worden 
aangetroffen. Het is de bedoeling dat als de geteelde lijnen stabiel deze VSH 
eigenschap doorgeven aan het nageslacht, dat deze koninginnen ook 
beschikbaar komen voor de imker. Momenteel zitten we in een 
koninginnenteeltprogramma met KI en in het najaar wordt er nog een serie 
koninginnen met 100% VSH geteeld die op de stand worden bevrucht om 
het volgend jaar darrenleverancier te worden om de volgende generatie 
VSH koninginnen te kunnen insemineren. 
Hoe het verder gaat en of ik zelf nog bijen ga houden kan ik niets over 
zeggen. Het ligt er maar helemaal aan hoe druk ik het krijg met dit project. 
Maar een paar volkjes bij huis lijkt mij wel aardig. 
 
( wordt vervolgd) 

 

                                           Invulling soosavonden. 
In onze laatste bestuursvergadering is er o.m. gebrainstormd over de 
invulling van onze maandelijkse soosavonden, met de insteek om zo veel 
mogelijk leden (we hebben er meer dan 80!!!) op deze avonden  in de 
schans aan de Voskuilerdijk te ontmoeten. 
Een spreker op deze avonden acht het bestuur een goede invulling. 5 
oktober wordt getracht een  spreker te benaderen. Soosavond in November 
staat in het teken van een regioavond met imkersverenigingen uit de regio.  
7 december zal dhr. Wilfred Muis uit Epe een lezing verzorgen met als 
onderwerp: 
Imkeren in Hongarije. 
 Voor 2017 staan al een paar avonden ingevuld. Laat niet onverlet, dat het 
bestuur gaarne suggesties ontvangt van onze leden. 
We zien elkaar weer op de e.v. soosavond. 
Eildert H. Delger 

                   Imkeren op de koolzaad klei of zand. 

 



   

In bijenland wordt vaak de vraag gesteld: waar imkeren op de koolzaad klei 
of zand. Discussie zijn er vaak, waarbij veelal gesteld wordt, dat imkeren op 
zand geen of weinig opbrengst geeft. 
 De vraag is voorgelegd aan Antoon Kleverkamp van Colzaco te Schalkhaar. 
Colzaco is een vereniging, opgericht in 2006. De vereniging heeft als missie 
om een zo goed mogelijk rendement uit koolzaadteelt te halen door 
regionale teelt en het verwerken en afzetten te coördineren. Ter info: 
halverwege de twintigste eeuw werd in Nederland en met name in 
Groningen maar liefst 30.000 ha. koolzaad verbouwd. In de teelt van 
koolzaad wordt onderscheid gemaakt tussen winter- en zomerkoolzaad. In 
Nederland kiezen de meeste telers voor het verbouwen van 
winterkoolzaad, vanwege de hogere opbrengsten. 
Antoon antwoordde op de vragen over meeropbrengst bij bestuiving door 
bijen en over imkeren op klei en zand het volgende:  
Er zijn veel verhalen hierover in de omloop. Imkers beweren, er sprake is 
van een duidelijke meeropbrengst en koolzaadtelers beweren, dat wilde 
bijen en de wind de koolzaad goed bestuiven. Feit is wel, dat de bestuiving 
niet perse door de bijen gedaan moet worden, iets wat bij het fruit wel het 
geval is. Wel zegt Antoon, dat we niet in een welles-nietes spelletjes terecht 
moeten komen. Een mooie samenwerking tussen imkers en koolzaadtelers 
is derhalve belangrijk, rekening houdend met elkaars belangen. 
Meer honing opbrengst van de klei dan van het zand is een zelfde verhaal. 
De bijen halen de nectar op. De productie van nectar is geheel afhankelijk 
van het weer, regen-zon-temperatuur etc. dit  weten wij als imkers maar al 
te goed. Als het werkelijk zo zou zijn, dat er op de klei meer honing wordt 
verkregen, dan zou de opbrengst daar ook hoger moeten zijn. Colzaco 
merkt de verschillen niet. Zij ziet de opbrengsten van alle aangesloten telers 
en dan zou dat wel moeten opvallen. 
 
Zij nog even vermeld, dat imkers, o.a. docent Wilfred Muis, op de 
zandgronden bij Meeden hoge opbrengsten hebben verkregen in 2016, 
evenals imkers op de klei in de Stadspolder nabij Drieborg. 
Eildert H. Delger 

 

 
 

 

                                        Koolzaad imkeren . 
 



   

Ook dit jaar waren leden van de Imkersvereniging Wezep –Hattem- 

Oldebroek weer actief in het Groningerland om de kasten bij de 
koolzaadvelden te plaatsen. Begin mei gingen Eke, Dick, Huub, Ruben en 
Eildert naar het hoge noorden, alsmede een kennis van Eke, Johan Janssen 
uit De Krim. Deze keer bij een kennis van Eildert aan de Stadspolder bij het 
dorpje Drieborg. Gedurende slechts drie weken stonden de kasten bij de 
koolzaad. Het weer was voortreffende, hetgeen resulteerde in een perfecte 
oogst. Eind mei konden alle imkers dan ook rijkelijk oogsten en een 
perfecte crèmehoning is het resultaat geworden. Zij nog vermeld, dat de 
bijen van een geheel onbespoten koolzaadveld  de nectar haalden, dus er 
zit zuiver koolzaadhoning in de potten.  
 

      

 

 

   
              Eildert H. Delger 

 
 
 
 
 
 



   

 

 



   

                       Mutatie ledenlijst imkervereniging. 
 

We kunnen weer melding maken van uitbreiding van het ledenbestand. 
7 leden kunnen we thans verwelkomen: 
Nicole Verkerk, Diezerenk 6, 8021 WJ Zwolle (gastlid); 
Teuni Bastiaan, Wolthuisweg 32b, 8091 EB Wezep; 
Henk C. Hoekert, Stationsweg 43, 8097 AV Oldebroek; 
Johan Janssen, Parallelweg 84, 7782 PJ De Krim; 
Addy J. Gideonse, Elburgerweg 13, 8094 PE Hattemerbroek; 
Hein van de Worp, Van Sytzamalaan 19, 8096 AR Oldebroek; 
Cor Bisschop, Wildemaetstraat 19, 8081 AG Elburg; 
Teuni volgt thans de basiscursus in Apeldoorn en is derhalve een 
beginnende imker. 
Hein en Cor volgen thans ook een basiscursus in Epe. 
Het bestuur wenst de nieuwe leden veel plezier met deze prachtige hobby. 
Tevens even een vermelding van een adreswijziging: 
Rob van Hernen woont thans aan de Hogenkamp 70, 8051 MD Hattem. 
Menko van der Ley is thans gewoon lid en geen gastlid meer.  
De vereniging heeft thans 87leden. 
Eildert H. Delger 

 

 
 
 

                                                 Honing verkooppunten                                                                                                                                                        
 
Tijdens de laatste Sprokkelmarkt in het Boerderijmuseum te Oldebroek 
werden door bezoekers de vraag gesteld, waarom er op de website van de 
imkervereniging geen namen en adressen staan vermeld van 
honingverkooppunten van imkers van onze vereniging. 
Het bestuur vindt dit een goed idee en stelt leden voor om hun naam en 
adres door te geven, zodat de webmaster hiervan melding kan maken op de 
website. 
Eildert h. delger. 

 

 
 



   

Imkers slaan alarm over diefstal van bijenkasten. 
(gelezen in de Telegraaf) 

 
Imkers in het zuiden van ons land slaan alarm over toenemende diefstal 
van  bijenvolken. Met name in het Brabantse Ulvenhout zijn al drie keer op 
een professionele manier kasten meegenomen en soms worden alleen de 
koninginnen gestolen. Wie er achter de diefstallen zitten, is een raadsel. 
Maar het zijn mensen met verstand van zaken. Volgens woordvoerders van 
de bijenhoudersvereniging st. Ambrosius in het Brabantse Ulvenhout. 
Wellicht worden de volken verkocht, maar mogelijk  gaat het de dieven om 
de honing en houden ze de kasten zelf. Volgens de NBV treft het vooral 
imkers in het zuiden van ons land, die steeds vaker het slachtoffer zijn van 
bijendiefstal. De woordvoerder van de NBV hoopt dat de bijendieven niet 
elders in het land op dergelijke schaal gaan toeslaan. 
(Eildert H. Delger) 

 
 
 
 

          
                
 
 



   

                                   Verslag van het Doppenproject 
 
Tijdens een soosavond deze winterperiode heb ik een voordracht gehouden 
over het vermeerderen van koninginnen. Ook de doppenmethode hebben 
we toen besproken. 
Het idee werd geopperd om dit voorjaar een doppenproject voor leden van 
onze vereniging uit te voeren. 
Er hebben zich 12 belangstellenden voor het project  aangemeld die graag 
30 doppen wilden, waarbij sommigen net gesloten dopjes en anderen rijpe 
doppen of net uitgelopen koninginnen wilden. 
Na het bekijken van een aantal volken door Dick Hup, Ruben Wensink en 
ondergetekende hebben we als startmateriaal  gekozen voor larfjes van een 
Buckfastkoningin van Ruben Wensink en 50 larfjes omgelarfd die in starters 
geplaatst werden.  Na 24 uur waren hiervan 39 aangenomen. 
De aangeblazen dopjes zijn in pleegvolken gehangen en daarvan zijn 27 
volledig uitgebouwd. 
Nadat de moertjes of in een 3 ramertje of in een bevruchtingskastje waren 
uitgelopen moest natuurlijk de bevruchting plaats vinden. Dit is op de 
Schans of bij de deelnemers op de eigen stand gebeurd. 
Hoewel het weer goed was is de bevruchting niet altijd succesvol geweest, 
ook waren niet alle moertjes kwalitatief goed. Voor zover ik op dit moment 
weet zijn er ongeveer 22 koninginnen aan de leg geraakt. 
Al met al toch een redelijk resultaat, wellicht  voor herhaling vatbaar. 
Jan Eppinga 
 

              



   

 

 



   

 


