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Van de voorzitter

voorjaar 2017

De bij en de verkiezingen
De laatste maanden hadden wij heel wat te kiezen als leden van onze vereniging. In
november met Viktor over de Zuid-Amerikaanse en Mexicaanse bijen, Wilfred over
het imkeren in Hongarije en onze Jan Eppinga over het imkeren in Zweden.
Onze informatie naar de leden toe gaat steeds meer digitaal, zo ook ons clubblad de
Spleut. Tijdens de algemene vergadering liggen er 25 gedrukte bladen klaar op de
Schans (waar de agenda enzovoort in zitten). Zo hoeven de leden deze niet uit te
printen.
De tuindagen gaan we dit jaar op 2 soosavonden doen. De eerste keer valt op
woensdagavond 3 mei en de tweede keer op woensdagavond 6 september. Beide
avonden zijn van 19.00 tot 20.30 uur. De gang van zaken is net als in het verleden
eigen gereedschap mee, en verder vele handen maken licht werk.
De excursie is dit jaar op woensdagavond 5 juli. Eerst bezoeken we de grafkelder van
Old-Horst (op’t Loo). Dick de Graaf zal hier het een en ander over vertellen. Daarna
gaan we naar de fantasietuin (adres: Vierschotenweg 5, te Oldebroek).
Het programma is als volgt:
19.00 – 19.15 Verzamelen bij de Schans (we gaan met eigen vervoer);
19.15 – 19.30 We rijden naar de grafkelder (Parkeren kan bij familie G. Fijn);
19.30 – 20.00 Bezoek aan de grafkelder (Dick de Graaf);
20.00 – 22.00 Fantasietuin, ontvangst met koffie. Daarna vertelt de Heer B. van de Put
over de tuin. Afsluiting met drankje enz.

Kosten bedragen € 5,- p.p. Dit is inclusief entree en consumpties. Deze graag voor
vertrek contant betalen aan Dick Hup of een van de andere bestuursleden.
Verder nodigen wij U allen uit voor de jaarvergadering op 5 april in de Schans. Hier is
de vergadering, een verloting en is er gelegenheid om een kroket te eten. Graag
prijsjes meenemen voor de verloting. Zoals jullie zien en lezen was en is er weer veel
te kiezen.
Met vriendelijke groet,
Jan-Willem Spronk

Rabobank Clubkas Campagne Noord Veluwe
Begin maart is de RaboClubkas Campagne 2017 weer van start gegaan.
Dit jaar doen we als vereniging alweer voor de derde keer mee en dat
legt ons tot op heden beslist geen windeieren.
Jaarlijks worden er ongeveer 60 tot 70 stemmen op onze vereniging
uitgebracht.
Hopelijk ontvangen we dit jaar weer een leuk bedrag van deze
sympathieke actie.
De opbrengst van deze actie zal t.z.t. worden gebruikt voor verbetering
van de tuin van onze vereniging.
Nodig ook familie, vrienden en kennissen, die lid zijn van de Rabobank
Noord Veluwe uit om op onze vereniging te stemmen, want ook hier
telt elke stem.
Je stem uitbrengen kan tot zaterdag 25 maart a.s.. dh

UITNODIGING

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IMKERVERENIGING WEZEP E.O.
OP WOENSDAG 5 APRIL 2017 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS
INLOOP VANAF 19.30 UUR MET KOFFIE / THEE
AGENDA
1.
Opening en Vaststellen Agenda
2.
Mededelingen / Ingekomen Stukken
3.
Verslag van de ALV van 06042016
4.
Verslag van de Penningmeester
5.
Verslag van de Kascommissie
6.
Benoeming Nieuwe Kascommissie
7..
Jaarlijkse Uitstapje 2017
8.
Tuindagen en Schoonmaak Clubhuis
9.
Soosavonden & Thema’s 2017
10.
Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum
11.
Huldiging Jubilaris(sen)
12.
Rondvraag
13.
Pauze - Verloting
14.
Sluiting
Denkt u aan het meenemen van een prijsje voor de
verloting?
Met vriendelijke groet van het bestuur

VERSLAG JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
IMKERVERENIGING WEZEP E.O.
OP WOENSDAG 6 APRIL 2016 OM 20.00 UUR IN DE SCHANS
INLOOP VANAF 19.30 UUR MET KOFFIE / THEE
AANWEZIG: de leden F.van Boven, H.van Boven, J.Kolkman, H.Felix,
J.W.Spronk, G.Schuurman, H.Koele, G.J.Jansen, E.Statema, J.Drewes, K.Kanis,
W.Rotman, D.Hup, R.van Hernen, B.Kalf, H.Kalf, R.Wensink, J.Mulder, J.van
Ogtrop, H.Schoonhoven, K.Leegsma
3.

4.

Opening en Vaststellen Agenda
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en doet kort verslag
van de stand van zaken m.b.t. ons ledenbestand.
De agenda wordt vastgesteld onder toevoeging van de volgende
aanvulling bij agendapunt 6: ‘de voorzitter Jan Willem Spronk en
de secretaris Klasien Leegsma zijn aftredend en beiden
herkiesbaar’.

Mededelingen / Ingekomen Stukken
*Berichten van verhindering zijn binnengekomen van de leden
E.Delger, L.v.d.Brink, J.Eppinga, H.Verberk en H.Kuiper.
*De voorzitter laat weten blij te zijn dat we zo’n bloeiende en
groeiende vereniging hebben waar veel leuke dingen gebeuren.
Helaas hebben we ook af en toe te maken verdrietige
gebeurtenissen. Zo werden we het afgelopen jaar geconfronteerd
met het overlijden van twee van onze oudere leden te weten de
heren Riemer de Vries en Ab Roessingh. We hebben hen al op

verschillende manieren herdacht maar de voorzitter geeft
aan hen nu nogmaals te willen herdenken met een minuut
stilte.
*De voorgenomen huldiging van de heer Piet Holstege gaat
niet door; Piet Holstege heeft laten weten hier geen prijs
op te stellen.
*Volgens de statuten heet onze vereniging Imkervereniging
Wezep e.o., de laatste jaren hebben we onszelf
Imkersvereniging Wezep- Hattem genoemd en nu zijn we
van mening dat we de naam graag willen wijzigen in
Wezep- Hattem- Oldebroek.
*We zijn nog steeds bezig met het plannen maken voor de
tuin en de bijenstal. We wachten nu eerst af tot de erfpacht
schriftelijk bevestigd wordt door gemeente Oldebroek want
dit geeft ons namelijk een goede basis om al dan niet verder
te kunnen.
*In de volgende Spleut publiceren we de samenstelling van
het nieuwe bestuur met de daarbij behorende nieuwe
taakverdeling.
*De televisie in ons clubhuis heeft het onlangs begeven. Eén
van de aanwezige leden, Henk Schoonhoven, kan ons aan
een nieuw exemplaar helpen; hij werkt bij de Kringloop
Oldebroek en daar komen regelmatig geschikte exemplaren
binnen.
5.

Verslag van de ALV van 01042015
Het verslag wordt doorgenomen en ongewijzigd
vastgesteld met dank
aan de opsteller Klasien.

6.

Verslag van de Penningmeester
De penningmeester deelt de financiële stukken uit, zijnde
de resultatenrekening van 2015 en de begroting voor 2016
en geeft hierop een korte mondelinge toelichting.

7.

Verslag van de Kascommissie

De Kascommissie bestaande uit Harry Kalf en Jolanda
Drewes heeft de boeken gecontroleerd en doet hiervan kort
mondeling verslag. Aan de hand van bevindingen van de
kascommissie is besloten om aan de penningmeester cq het
bestuur décharge te verlenen.
Harry Kalf blijft het komende jaar nog lid van de
Kascommissie, Jolanda Drewes is aftredend.
Besloten wordt om Eke Statema te benoemen tot nieuw lid
van de Kascommissie.
8.

Bestuursverkiezing
In verband met het vertrek van Henk Rostohar uit het
bestuur (vanwege emigratie naar Spanje) is voorgesteld om
de heer Ruben Wensink te benoemen tot nieuw
bestuurslid. Aangezien er geen bezwaren zijn geuit tegen
deze benoeming en er geen tegenkandidaten zijn gemeld,
wordt tot deze benoeming overgegaan. Dit wordt door de
vergadering beloond met applaus.
De voorzitter Jan Willem Spronk is aftredend en herkiesbaar
en eveneens de secretaris Klasien Leegsma. Aangezien er
ook tegen deze herbenoemingen geen bezwaren zijn geuit,
wordt unaniem besloten om de voorzitter en de secretaris
beiden wederom te benoemen voor een nieuwe
bestuursperiode.

9.

Contributieverhoging
Zoals ook al kort werd aangegeven in de mondelinge
toelichting van de penningmeester bij agendapunt 4, ziet
het bestuur zich genoodzaakt om voor de komende twee
jaar een contributie verhoging door te voeren van € 2,50
per jaar, eenmaal in 2017 en eenmaal in 2018. De
vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.

10.

Jaarlijkse Uitstapje 2016
Het jaarlijkse uitstapje staat voor dit jaar gepland op
zaterdag 4 juni a.s. naar een Landgoed in ontwikkeling,
Roggebot Staete. De voorzitter vertelt wat het programma
voor die dag inhoudt.
Men kan zich opgeven tot uiterlijk 1 mei a.s. en bij
voldoende deelname gaat het uitstapje door. Meer
informatie over de dag en over de hieraan
verbonden kosten staan vermeld in de Spleut.

11.

Tuindagen
De tuindagen staan voor dit jaar gepland op drie
zaterdagochtenden, te weten 7 mei, 2 juli, 3 september van
09.30 tot 12.30 uur. De voorzitter doet een oproep aan de
leden om te komen helpen.

12.

Soosavonden & Thema’s 2016
6 april
- jaarlijkse algemene ledenvergadering
4 mei
- soosavond met inachtneming van
dodenherdenking
1 juni
- geen soosavond, excursie op zaterdag 4 juni
a.s.
6 juli
- soosavond
3 augustus - soosavond
7 september - soosavond
5 oktober - soosavond
2 november - indien soosavond dan met inachtneming van
dankdag*
7 december - soosavond
*Het kan zijn dat de soosavond in november vervalt i.v.m.
de door ons te organiseren Regio avond in november maar
niet op dankdag; nader bericht hierover volgt tijdig.

11.

Vacature(s) Organisatiecommissie 100 Jarig Jubileum
De voorzitter laat weten dat de Boekcommissie compleet is
en aan de slag kan en dat de Bouwcommissie ‘in de
steigers’ staat. Verder zal er een draaiboek worden
gemaakt waarmee verdere structuur aan de organisatie
gegeven wordt

12.

Huldiging Jubilaris(sen)
Piet Holstege, onze jubilaris voor deze keer, heeft
aangegeven hier geen prijs op te stellen, zoals ook reeds
besproken bij agendapunt 2. Derhalve vervalt dit
agendapunt.

13.

Rondvraag
* Frank vraagt van achter de bar wie er nog graag koffie wil.
* De voorzitter vraagt wie er straks na de pauze geen kroket
wil.

14.

Pauze - Verloting - Kroket
In de pauze worden er lootjes verkocht voor 0,50 eurocent
per stuk door Kees Kanis en Jan Kolkman. Jan zal straks
ook de trekking van de verloting verrichten waarmee weer
mooie prijzen te winnen zijn.
Ook kunnen we weer genieten van de ‘traditionele’ kroket
en een gratis consumptie.

15.

Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en
Inbreng en sluit de vergadering.
Weerspreuk.
(meteo Limburg)
Dinsdag 2 februari 2017
Lichtmis helder en klaar, er komt nog veel sneeuw voorwaar!
Maria Lichtmis schoon en klaar, geeft een goed bijenjaar

Overzicht soosavonden en uitstapje 2017
5 april:
3 mei:
7 juni:
5 juli:
2 augustus:
6 september:
4 oktober:
1 november:
6 december:

Algemene Leden Vergadering
Tuinavond 19.00-20.30 uur
drankje & hapje
Soosavond
Excursie
Soosavond
Tuinavond 19.00-20.30 uur drankje & hapje
Soosavond
Soosavond
Soosavond

Wacht hij op de zomer?

OVERZICHT FUNCTIE- EN TAAKVERDELING
BESTUUR IMKERVERENIGING WEZEP-HATTEM-OLDEBROEK
VOORZITTER
JAN-WILLEM
secretaris

- Algehele leiding
-Bijeenroepen bestuursvergaderingen i.om. de
-Bijeenroepen algemene ledenvergaderingen i.o.m. de

secretaris
-Opstellen agenda voor de vergaderingen i.o.m.
secretaris
-Voorzitten vergaderingen
-Verantwoordelijk voor de kachel
-Organisatie Regio avonden
-Redactie en Verspreiding Clubblad De Spleut
SECRETARIS
voorzitter
KLASIEN
voorzitter

-Bijeenroepen bestuursvergaderingen i.o.m. de
-Bijeenroepen algemene ledenvergaderingen i.o.m. de
-Opstellen agenda voor de vergaderingen i.o.m. de

voorzitter
-Notuleren en verslaglegging van alle vergaderingen
-Back-up clubhuis-bar beheerder
-Verzorgen catering bij bijzondere gelegenheden
-Contactpersoon voor publicaties in De Dijkpoorter
Hattem
-Contactpersoon Gemeente Hattem voor de
Groendoedag
-Correspondentie jubilarissen & contactpersoon NBV
aanvragen jubilarissen
-Overige correspondentie i.o.m. bestuur – afhankelijk
van het onderwerp
-Back-up leden email bestand
PENNINGMEESTER -Financiële administratie vereniging
DICK
-Contributie innen
-Sleutel beheer en administratie
-Standplaatsorganisatie drachtgebieden
-Contactpersoon KvK

-Contactpersoon Groentje
-Contactpersoon Gemeente Oldebroek
-Contactpersoon Veluweland, Huis aan Huis
-Contactpersoon NBV aan- en afmelding leden
-Redactie en verspreiding clubblad De Spleut
- Samenstellen en verzenden digitale Spleut en/of
Nieuwsbrieven
-Coördinator Oogstfeest en Sprokkelmarkt
BESTUURSLID
EILDERT

-Ledenadministratie
-Jubilarissen administratie
-Redactie en verspreiding Clubblad De Spleut
-Back-up leden email bestand
-Contactpersoon sponsoring en advertenties
-Contactpersoon marketing en pr

BESTUURSLID
RUBEN

-Voorzitter vervangen bij afwezigheid of ziekte
-Back-up website
-Social media / Dropbox
-Back-up / overname taken penningmeester

ALLEN

-Beheer / groot onderhoud / grote schoonmaak
gebouw en terrein
-Back-up bardiensten
-Lief en leed
-Organisatie soosavonden
-Organisatie overige activiteiten
-Deskundigheid bevorderen

CLUBHUIS
GEERTRUI

-Beheer clubhuis
-Bardiensten / coördinatie bardiensten
-Inkopen
-Regulier schoonmaakwerk bar / clubhuis

ONDERHOUD
Huub / Eke

-Regulier grasmaaien

CLUBBLAD / HARM -Lay-out / redactie / productie clubblad De Spleut

CURSUSSEN
JAN E/ROB V H

-Cursussen voor beginners / potentiële nieuwe leden
-Cursussen voor gevorderden / leden en potentiële
nieuwe leden
-Herhalingscursussen
-Contactpersoon NBV mbt cursussen
-Contactpersoon Regio mbt cursussen

WEBSITE

-Beheer en lay-out website Imkervereniging WezepHattem- Oldebroek

HENK ROSTOHAR

Zuid Afrika

Bijen houden is over hele wereld gebruikelijk. Toch zie je in ieder land
andere honing en een andere vorm van kasten. In Zuid Afrika gebruikt
men geen varroabodem! Zie foto. De winkel waar allerlei spullen voor
imkers te koop waren, begreep niet waar ik het over had. Varroa ? Nee
nooit van gehoord, bestrijding ervan ook niet. De maatvoering is iets

anders maar opvallend zijn de dikke latjes van de honing raampjes.
Veel hout is veel gewicht. Men gebruikt 10 raampjes per kast.
Natuurlijk is er ook andere smaak honing. Vooral de citrus honing is
heerlijk. In Nederland hebben we helaas geen citroenbomen.
Raw honey is gewoon koud geslingerde honing.
De honing tap was toch wel bijzonder. De klanten kunnen met lege
potjes gewoon zelf honingtappen. Dat had ik nog nooit gezien. Ik ken
het van mijn studententijd. Toen kon je met je lege flessen zelf wijn
tappen. Welke handige imker kan zo’n tap maken?
Huub Verberk

Honing
Honing (of verouderd: honig) is een natuurlijke vloeibare zoete
substantie die ontstaat als honingbijen nectar uit bloemen verzamelen
en deze vervolgens omzetten. De nectar wordt zowel door toevoegen
van enzymen als door indikking door verdamping omgezet naar
honing.[1] Honing wordt door mensen als voedingsmiddel gebruikt. De
kleur en de smaak van honing wordt grotendeels bepaald door de
oorsprong van de nectar (honing van de paardenbloem smaakt anders
dan die van bijvoorbeeld de linde), maar ook de mate van kristallisatie
is van invloed op de smaaksensatie.
Honingproductie
Haalbijen
Nectar bevat diverse suikers, mineralen en sporenelementen. De
haalbijen zuigen tijdens hun foerageervluchten de vloeibare nectar op
van de nectariën van bloemen en andere plantendelen. De nectar
komt in de in het achterlijf gelegen honingmaag. (Het ventiel tussen
honingmaag en middendarm verhindert daarbij de vermenging met de
producten van de spijsvertering van de bij.) De haalbijen voegen er
daar direct al (vanuit verschillende speekselklieren in de kop en het
borststuk van de bij) de eerste enzymen en goede bacteriën aan de
nectar toe. Door de werking van deze enzymen en enzymen afkomstig
van de planten breken de meervoudige suikers af tot beter verteerbare
enkelvoudige suikers.
In de bijenkast
Bij terugkomst in de bijenkast wordt het suikerhoudende sap uit de
honingmaag via de monddelen aan de jongere bijen overgedragen.
Terwijl de druppel van bij naar bij beweegt voegen de bijen steeds
kleine beetjes speeksel - ook wel secreet genoemd - toe vanuit de

kopklieren tijdens het passeren van de slokdarm. In dit speeksel zitten
verschillende enzymen zoals diastase, invertase, katalase die inwerken
op de nectarsuikers. Ook glucoseoxidase wordt toegevoegd.
Glucoseoxidase activeert de omzetting
van glucose tot gluconzuur en waterstofperoxide. Het gluconzuur
creëert een zuur milieu en de waterstofperoxide zorgt voor een
desinfecterend effect, waardoor de honing en ook de bijenkast
bacterie- en schimmelvrij blijven. Hoe meer glucoseoxidase aanwezig
is, hoe meer waterstofperoxide en gluconzuur er zal worden gevormd.
Het enzym blijft actief zolang de nectar nog niet helemaal tot honing is
ingedikt.
Het vochtgehalte wordt verminderd in de honing door verdamping;
daartoe wordt de honing in druppeltjes op de bijentong aan de warme
droge lucht in de bijenkast blootgesteld. Gedurende deze operatie
worden ook voortdurend enzymen toegevoegd. Daarna wordt de
honing in de lege honingraatcellen opgeborgen. In de honingraat
wordt de honing tenslotte door speciale ontvochtigings- en
ventilatietechnieken zoals snel vleugelgeklapper verder ingedikt,
totdat de honing een watergehalte van ongeveer 20 procent en de
juiste rijpheid heeft.

Als de honing rijp is worden de cellen met wasdekseltjes verzegeld.
Voor de imker is dit het teken dat de honing geoogst kan worden. Voor
elke kilo honing is vier kilo nectar nodig. Een bijenvolk in Nederland
produceert ongeveer 30 kilo honing per jaar.

Verwerking door de imker
Slingeren
De ramen worden uit de bijenkasten genomen, de wasdekseltjes
waarmee de cellen verzegeld zijn, worden weggesneden, waarna de
ramen met de open raat in een centrifuge (de honingslinger) wordt
gehangen en de honing eruit wordt geslingerd. De honing wordt
vervolgens gezeefd. De meeste honing is tegenwoordig slingerhoning.
Persen
Bij persing worden de honingraten verbrijzeld en het aldus ontstane
mengsel door een doek geperst, waarbij de wasdeeltjes achterblijven.
Dit gebeurde vooral vroeger met de honing uit bijenkorven.

Raathoning
Raathoning is honing die door de bijen in volkomen nieuwe raat is
opgeslagen zonder dat de imker gebruik heeft gemaakt van kunstraat.
Raathoning wordt ook wel sectiehoning genoemd, vooral als er sprake
is van nette vierkante stukken raathoning (en al helemaal als het
regelrecht vanuit de bijenkast tussen 4 plankjes zit - waarbij de bijen
het dan dus zelf tussen die 4 plankjes hebben opgeslagen).
Brokhoning

Brokhoning (ook wel raatbrok in honing genoemd) is raathoning die in
een pot is gedaan waarna die pot verder met vloeibare honing is
afgevuld. De vloeibare honing en het stuk raat mogen van dezelfde
soort zijn, maar meestal wordt voor de vloeibare honing
acaciahoning gebruikt omdat deze zeer lang vloeibaar blijft. Dat is van
belang voor de verkoop want als de honing gaat kristalliseren dan zie
je de honingraat immers niet meer.

Crèmehoning
Wanneer de imker de honing voordat dat deze wordt ingepot gaat
enten met een zeer kleine hoeveelheid fijn kristalliserende honing en
de honing daarna een aantal weken dagelijks roert krijgt men als
eindproduct crèmehoning.
Honingsoorten
Smaak, geur, kleur en consistentie (hardheid of loperigheid) van
honing variëren naar gelang van de soort bloemen waaruit de nectar is
gewonnen. De meeste honing bestaat uit nectar van verschillende
soorten bloemen en bloesems. Als er een grote hoeveelheid nectar te
halen is van één soort plant maken de bijen specifieke honingsoorten
zoals lindehoning, lavendelhoning,rozenhoning, klaverhoning en heide
honing, koolzaadhoning, rozemarijnhoning, tijmhoning, kastanjehoning
. Lentehoning zoals acaciahoning is meestal stroperiger door de grote
hoeveelheid fructose die erin zit. Naarmate het seizoen vordert zal de
honing meer glucose bevatten en een vastere consistentie hebben. Via
het aandeel van de verschillende soorten pollen in de honing kan men
de oorsprong van de nectar die voor het bereiden van de honing
gebruikt is vaststellen. Een specifieke honingsoort mag pas als zodanig
worden vermeld op het etiket als er meer dan een bepaald minimum

aan pollen van de betreffende waardplant aanwezig is. Honing uit
nectar van een gemengde afkomst wordt bloemenhoning genoemd.
Honingdauwhoning
Honingdauw wordt geproduceerd door luizen of andere insecten die
nectar eten van een plant en daarna deze zoetstof uitscheiden. De
insecten die honingdauw afscheiden kunnen op veel verschillende
planten voorkomen zoals beuk, eik, esdoorn, linde of zuurbessoorten,
coniferen zoals fijnspar of lariks. Honingdauw heeft via de maag van
het insect al een bewerking ondergaan. De bijen verzamelen deze
honingdauw en maken er honing van: honingdauwhoning.
Honingdauwhoning wordt ook wel woud-, blad-, bladluizen-, of
luizenhoning genoemd of ook wel dennenhoning of larixhoning.
De honingdauwhoning is donker van kleur, kruidig van smaak en
duurder dan normale honing uit nectar. Het heeft een rijkere
samenstelling.In het wisselvallige klimaat van de Lage Landen is het
winnen van honingdauwhoning een toevalstreffer. Een flinke regenbui
spoelt al gauw alle honingdauw weg.
Kenmerken en samenstelling van honing
Gemiddeld bevat honing 38% fructose, 31% glucose, 10% andere
suikers (waaronder maltose en sacharose) en 17% water. Hiernaast
bevat honing nog 4% begeleidende
waardevollestoffen:zoalsenzymen, vitaminen, zuren, hormonen, bacte
rieremmers, waterstofperoxide, stuifmeelkorrels en mineralen zoals
bijvoorbeeld fosfor, mangaan, ijzer en koper. Honing heeft een
gemiddeldedichtheid van 1,36 g/ml.

Kristalliseren
Elke honingsoort zal op den duur gaan kristalliseren. De snelheid
waarmee de honing kristalliseert, is voornamelijk afhankelijk van de
hoeveelheid druivensuiker in de honing. Deze is voor alle
honingsoorten anders. Koolzaadhoning bevat veel druivensuiker en
wordt dus snel vast. Acaciahoning bevat veel fructose en blijft lang
vloeibaar, heidehoning blijft jarenlang geleiachtig. Ook kristalliseert de
ene honingsoort (bijvoorbeeld lindehoning) in grove en de andere
(fruit- en wilgenhoning) in fijne kristallen.
Temperatuur
Honing in de bijenkast heeft de temperatuur van ongeveer 35°C. Als
honing boven de 40-45°C verwarmd wordt, worden de voor honing zo
kenmerkende enzymen vernietigd en daarmee vele van de aan haar
toegeschreven kwaliteiten.
Baby's
Baby's onder een jaar kunnen uit voorzorg het beste nog geen honing
eten. Het maag- en darmstelsel van zuigelingen tot 12 maanden is nog
niet volledig ontwikkeld en daardoor nog instabiel. Het kan niet
uitgesloten worden dat er sporen van de bacterie Clostridium
botulinum, die overal voorkomt, ook in honing aanwezig zijn. In een
enkel geval zouden deze sporen zuigelingenbotulisme kunnen
veroorzaken.
Antibioticum
Honing staat bekend als natuurlijk antibioticum. Dit komt onder
andere door de hoge concentratie aan suiker en het voorkomen
van waterstofperoxide, dat door een suikerafbrekend enzym in de
honing wordt aangemaakt. Verder bevat honing ook een

antibacteriële proteïne, die ook een functie in het afweersysteem van
bijen vervult.
Honing wordt in het menselijk lichaam te snel afgebroken om daar als
antibioticum te kunnen werken. Op de huid zou hij echter wel soelaas
kunnen brengen.[2] Er wordt tegenwoordig om die reden dan ook
klinisch onderzoek gedaan naar het, in wezen oeroude, gebruik van
honing ter bevordering van de wondgenezing.

Culturele betekenis
Honing heeft in veel culturen een zuiverende betekenis vanwege zijn
zoetheid. In het oude China was honing al bekend als zoetmiddel in de
brede zin van het woord; het was dan ook een symbool voor seksueel
genot. Ook in Indiase mythen speelt honing een belangrijke rol. Daarbij
staat in Koranische verzen geschreven dat honing een drank is met een
gezondheidsbevorderende werking, wat maakt dat ook moslims erg
veel waarde hechten aan honing.

Houdbaarheid
Pure honing bederft nauwelijks, maar de smaak kan wel veranderen. Er
is honing gevonden in Egyptische koningsgraven die nog geschikt was
voor consumptie. Dit komt doordat de concentratie water in honing
erg laag is en bacteriën daardoor niet goed kunnen gedijen.

Bron: Wikipedia

Help de bij, zaai een bloemenveld

Bijen hebben het moeilijk. In het winternummer van de Stichting
Landschapsbeheer Gelderland wordt melding gemaakt van een
bloemenactie.
We kunnen de bijen helpen met bloeiende planten in de periode, dat
ze vliegen. Vooral in juni zijn er voor de bijen weinig aantrekkelijke
bloemen. Bijen verzamelen de nectar voor de energie en verzamelen
het stuifmeel voor de jonge bijen en het broed. Er is een
bloemenmengsel voor de bijen samengesteld. De mengsels zijn
bedoeld voor grondeigenaren in het buitengebied om overhoekjes en
randen op en om het erf in te zaaien, om bijen te lokken, maar ook
vlinders.
Bijen staan momenteel in de belangstelling en veel mensen willen
graag een handje helpen, maar weten vaak niet met welke bloemen.
Met deze actie wordt een goed bloemenzaadmengsel aangeboden. De
stichting wil graag deze actie onder de aandacht brengen van imkers,
grondeigenaren en overheden. Er zijn twee soorten mengsels,
afhankelijk van de grondsoort, klei of zand.
Het gaat om één- tot tweejarigen met daarbij vaste planten, zoals
Duizendblad, Rode Klaver, Boerenwormkruid, Korenbloem en
Veldlathyrus. Op de website van de stichting staat een lijst met de
soorten. Belangstellenden kunnen zich in verbinding stellen via de
website van de stichting.

Minder imkers houden meer bijen in de EU.
Het aantal bijenkasten blijft in de EU toenemen. In de periode 2013/2015
stonden er volgens de Europese Commissie 15,7 miljoen honingkasten in de

lidstaten, een toename van 12% t.o.v. de periode ervoor. Het aantal imkers in
de EU neemt volgens Brussel af (4%), maar zij houden meer bijen.
Dat blijkt uit een op donderdag 12 januari j.l. gepresenteerd rapport. Veruit de
meeste imkers (96%) zijn met minder dan 150 kasten kleinschalig!

Brussel stelt jaarlijks 33 miljoen euro beschikbaar voor nationale programma’s
voor de bijenteelt.
Vooral Spanje, Frankrijk en Roemenië doen een b eroep op de EU-steun, die
is bedoeld voor de verbetering van de gezondheid van de bijenpopulatie.
Nederland en de omringende landen hebben steeds vaker te kampen met
massale bijensterfte door ziekten, slechter voedselaanbod en het gebruik van
persticiden als neonicotinoïden.
(gelezen op www.nu.nl)
Eildert h. Delger

Bijenwerk voorjaar 2017.
Volg de volken ook in de winterperiode. Hoe? Schuiflade en een
doorzichtige afdekking (plexiglas) van de bovenbak laat veel zien.
Schuifla checken op mijten en mul. Raampjes maken en kasten
repareren, allemaal winterwerkjes.
Maak in de wintermaanden er een goede gewoonte van om je
bijenhuisvesting en gereedschappen te controleren, te inventariseren
en daarop je plannen voor het nieuwe bijenjaar af te stemmen. Zijn de
bodems of bakken aan vervanging toe: wil je misschien op lichtgewicht
kasten overstappen of een kast maken, waarbij broed- en
honingkamer achter elkaar zitten, i.p.v. boven elkaar. Heb je, gelet op
de hoeveelheid ingewinterde volken, nog wel genoeg reserve kasten
en reserveraampjes voor het maken van een kunstzwerm of
broedafleggers komend jaar?
Is er een succesvolle winterbehandeling uitgevoerd? Uit onderzoek
blijkt, dat 75% van de imkers een preventieve winterbehandeling
hebben uitgevoerd. Op de NBV-site is een animatiefilmpje te zien.
Mijten infiltreren met ontelbare virussen het broed. Houdt ze daarom
onder de duim!!
Monitor de bijen in de winter, door de mul op de schuiflade
regelmatig te bekijken, krijg je een beeld van de winterzit van de
bijentros. Je kunt aan de hand van de straatjes mul zien hoe groot het
volk is. Lichtkleurige mul verraadt voedselopname, donkerkleurige mul
is afkomstig van uitlopend broed of oude raten, die zijn afgeknaagd.
Heb je voor de winter plexiglas of transparant folie op de bovenbak
gelegd, dan kun je de winterzit ook van boven volgen. Bij oplopende
temperaturen zie je de tros loskomen en meer raten bezetten.
Controleer bij langdurige kou vooral de vliegopening. Er kunnen zich
voor de opening dode bijen ophopen. Met een stokje kun je die naar
buiten werken. In een zachte winter ruimen de bijen zelf de afvallers
op. Ook koolmeesjes houden van deze bijen!!

De dagen lengen, het broednest gaat weer groeien. Uit diverse
onderzoeken blijkt iedere keer weer, dat koninginnen na de
winterzonnewende een voorzichtig begin maken met de aanzet van
een broednestje. Zelfs bij Duitse proeven met bijenvolken, geplaatst in
een donkere koelcel bij 0 graden Celsius bleken de bijen begin februari
weer over een broednestje te beschikken. Blijkbaar beschikken
koninginnen en werksters over een biologische klok, die niet wordt
beïnvloed door kou of licht. De controlevolken, die in een hogere
temperatuur buiten stonden, beschikten over een groter broednest.
Blijkbaar hebben de lengende dagen en de hogere temperatuur een
positieve invloed op de omvang van het broednest.
De wintervoorraad wordt meer aangesproken. Bijenvolken zonder
broed staan net als een kachel op de spaarstand. De voedselopname is
zeer beperkt. Met de bolvormige wintertros is het oppervlak waarmee
ze in contact staan met de kou daarbuiten zeer beperkt. Hoe kouder
het wordt, hoe strakker de bijen tegen elkaar gaan zitten. Zo
verkleinen ze het oppervlak van de bol en gaat er minder warmte
verloren. Het aantal straatjes neemt hierdoor af. De voerconsumptie is
in november en december afhankelijk van de grootte van het volk
ongeveer drie pond. In januari is dit een kilo of iets meer en in februari
mogelijk twee kilo. Pas in maart en april kan het hard gaan en
verbruiken de bijen vanwege hun snel groeiende broednest ongeveer
vier kilo per maand. Daar tegenover staat dat er in maart vaak ook
weer vers voer binnenkomt. In januari en februari is het controleren op
de voedselvoorraden niet nodig. In maart wordt het opletten!

Eildert h Delger

Gewoon sneeuwklokje.
(gelezen in de tuinscheurkalender 2017 van Romke van de Kaa en Paul
Geerts)
“geen mens, groot of klein, die niet weet, dat er sneeuwklokjes in de
wereld zijn……” (van Eli Heimans 1896)
Het gewoon sneeuwklokje (Galanthus nivalis) is een bolgewas uit de
narcisfamilie (Amaryllidaceae). Het is een algemeen voorkomende
stinsenplant, die ook veel wordt aangeplant, en dan verwildert. De
plant is afkomstig uit Zuid-Europa (Turkije) en is in Nederland sinds de
achttiende eeuw ingeburgerd. De geslachtsnaam ‘Galanthus’ is
afgeleid van het Griekse ‘gala ’(melk) en ‘anthos’ (bloem), ‘nivalis’
betekent: in of bij de sneeuw groeiend. De bloem van een
sneeuwklokje bestaat uit zes bloemblaadjes. De buitenste drie gaan in
de zon wijd open, als molenwieken, terwijl de binnenste drie een
kokertje vormen. Op dat kokertje staat bij de Galanthus nivalis een
lichtgroen, v-vormig teken:

HET HONINGMERK. Sneeuwklokjes zijn bloeiend te vinden van januari
tot april. De bloei vroeg in het voorjaar lijkt ongunstig voor
insectenbezoek en dus voor kruisbestuiving, maar het blijkt niet
onmogelijk. Honingbijen en hommels halen bij gunstig weer al vanaf
februari uit de sneeuwklokjes een licht oranjekleurig stuifmeel en zelfs
een kleine hoeveelheid nectar.
Zaad en vrucht. De zaden worden door mieren versleept, omdat ere
en mierenbroodje aan zit. Maar de veruit belangrijkste vorm van
vermeerdering gaat via de ongeslachtelijke voortplanting: de
vermeerdering van de bollen. De vruchtdoos van het gewoon
sneeuwklokje is eivormig en vlezig. Eenzaadlobbig (kiemend met 1
kiemblaadje). Ecologie: gewoon sneeuwklokje is een vaste plant, die
zich vooral voortplant door bolletjes. Bodem: lichtbeschaduwd of soms
zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke,
zwak zure tot iets kalkhoudende, humeuze grond. Verspreiding:
Oorspronkelijk uit Zuidwest Azië, Zuid- en Midden- Europa, westelijk
tot in Noordwest-Spanje, noordelijk tot in Normandië. Nederland: vrij
algemeen als stinsenplant. Sneeuwklokjes worden veel toegepast als
tuinplant in een heel groot deel van de tuinen in West-Europa. Het
geldt hier al seen vroege voorjaarsbode. Het eiland Texel kent een
sneeuwklokjesbos, waar veel sneeuwklokjes zijn te vinden.
Sneeuwklokjesbollen zijn giftig.

Schadeformulier.
Hebt u schade geleden door sjoemelkunstraad. Laat het weten via het onlineformulier NBV

Eildert.H. Delger

Cijfers en feiten
Wist u dat:
- 9 bijen 1 gram wegen.
- 6.600 eitjes ook 1 gram wegen.
- een vliegbij 6 km af kan leggen in 15 min.
- een bijenlarf in 6 dagen tijd 500 keer zwaarder wordt.
- de vliegsnelheid van de vliegbij ongeveer 25 km per uur bedraagt.
- het aantal vleugelbewegingen 250 per seconde bedraagt.
- 60 bijen hun honingmaag kunnen vullen met een vingerhoedje
nectar.
- een haalbij per keer 0,01 tot 0,02 gram stuifmeel meebrengt.
- ze daarvoor ca. 100 bloemen moet bezoeken.
- om 500 gr. honing te kunnen produceren is 3x zoveel nectar nodig.
- een honingbij legt in zijn werkzame leven ca. 800 km af.
- 20 gram was is nodig om 1000 gram honing te kunnen opslaan.
- 1000 bouwbijen kunnen 9 gram was produceren.
- voor 1 kg. honing 200.000 km door de bijen wordt afgelegd.
- is 5 keer de wereld rond.
- minimaal 12.000 winterbijen nodig zijn.
- een zesramer eigenlijk niet geschikt is voor een volk om de winter
goed door te komen.
- zomers het aantal bijen wel tot 50.000 kan uitgroeien.
- een spaarkast broedkamerraam aan een kant 2500 cellen telt.
- doorgaans 40 – 60 % voor broed wordt gebruikt.
- op een vol bezet broedkamerraam ca. 1800 bijen zitten.
- een volle broedkamer ( 11 ramen ) dan een kleine 20.000 bijen bevat.
- een bijenvolk voor de voorjaarsontwikkeling 65 tot 200 ml water
per dag nodig heeft.
- dit zomers oploopt tot wel 500 ml water.
- een bij 25 microgram voorraad water kan dragen per vlucht.
- hiervoor 400 bijen nodig zijn die elk 50 vluchten uitvoeren.
- bijen was bij 63 graden Celsius smelt.
- deze al bij 30 graden Celsius zacht wordt. dh

- de bij 23 tot 25 graden Celsius het vlijtigst is.
- de bij bij 37 graden Celsius ophoudt met werken.

Mutatie ledenlijst imkervereniging.
De schansledenlijst is weer aangepast. Er kan melding worden gemaakt
van één nieuw lid en drie gastleden en wel Wiebe van Winkel,
Verlengde Kerkweg 16, 8091 GC te Wezep als lid en Rob Triest,
Cultuursingel 88, 8256 AN Biddinghuizen, Gijsbert Meerburg,
Stobbenweg 34, 8251 PX Dronten en Bert van der Brink, Graafschap 26
8302 KM Emmeloord als gastleden. Hartelijk welkom.
De ledenlijst is als volgt onder te verdelen:
Leden
: 76 (waarvan 38 NBV -lid)
Gezinsleden
: 7
Jeugdleden
: 2
Gastleden
: 6
De vereniging heeft thans 91 leden.
Eildert H. Delger

Lezing Jan Eppinga

Huize Eppinga in Zweden

Woensdag 1 februari jl. hield ons lid Jan Eppinga een interessante
lezing over zijn imkeren In Zweden.
Jan bezit met familie een vakantiehuis in het merengebied van
Zweden. Bij het vakantiehuis is een overvloed aan nectar en stuifmeel
aanwezig, redenen voor Jan en zijn familie om te imkeren in deze
omgeving. Een nabij wonende boer had bijen, dus dat was zo geregeld.
Bijen invoeren in Zweden is een moeilijke aangelegenheid. Er dient een
gezondheidsverklaring bij controle te worden getoond. Redenen voor
Jan om bijen in Zweden te kopen. Buckfastbijen waren te koop dus dat
was snel geregeld.
Imkeren in Zweden is een lucratieve aangelegenheid. Er wordt
geïmkerd op meerdere kamers, soms wel meer dan 4 kamers (zie
foto). De oogst is dan ook navenant. Veelal bloemenhoning van diverse
planten. Oogsten van speciale soorten komt weinig voor, temeer
omdat er niet zo veel wordt gereisd.
Het merendeel van de honingopbrengst wordt bij ‘huis’ verkocht in
Zweden. ‘klanten genoeg’ aldus Jan. De honing wordt in grote potten
‘aan de man/vrouw’ verkocht.
Jaarlijks gaat de familie Eppinga ongeveer 4 x ri. Zweden. Veelal met de
veerpont. Ook bestaat de mogelijkheid om over de nieuwe
brugverbinding Denemarken/Zweden te rijden, maar dit is veelal
langer en net zo duur.
Met de boot, met overnachting, is een plezierige aangelegenheid.
Al met al een mooie lezing voor de aanwezigen. Al moet worden
opgemerkt, dat het bestuur wel een paar meer leden aanwezig had
willen zien. Misschien komt er nog een herkansing. Eildert H.Delger

Honingtijd op Curaçao.
‘Honing di Kòrsou veelal niet van Curaçao’.
De regentijd is de periode dat er weer verse honing wordt
geproduceerd op het eiland. “Dat is de enige periode, dat er bloemen
zijn”, zegt imker Dario Salas, die stelt, dat veel van de honing, die als
Curaçaose honing wordt verkocht, niet van het eiland komt.
“Honing Is voor enkelen big business”, Aldus Salas, die stelt, dat honing
in vaten wordt geïmporteerd, onder meer uit Colombia, en wordt
overgegoten in flessen, die zijn gelabeld als ‘honing di Kòrsou’. : er is
geen controle”, zegt Salas. “niet op de oorsprong van de honing en
niet op het gif, dat door veel imkers wordt gebruikt. Ook door de
imkers op Curaçao”.
Een ware plaag in de bijenhouderij is de varroamijt. Tot voor korte
werd deze mijt succesvol bestreden met Apistan, maar inmiddels is de
varroamijt resistent gworden tegen dit gif en worden diverse

bestrijdingsmiddelen gebruikt in een poging de mijt uit te roeien. Een
daarvan is mierenzuur, bekend als oplos-, looi- en beitsmiddel in de
leer- en textielindustrie. Als mierenzuur in contact komt met de huid,
kan het brandwonden veroorzaken. Op de vraag of deze middelen in
de honing terecht komen, antwoordt de imker: ‘maar natuurlijk’.
Volgens Salas zijn er evenwel diverse natuurlijke methoden om de
bijenpopulatie te beschermen. “Bij mijn bijen is de schade zeer
beperkt en ik kweek uitsluitend biologisch”, zegt de imker, die blij is,
dat het weer honingtijd is en hij zijn vaste klanten van verse honing kan
voorzien. “Tot zover de voorraad strekt”.
De ‘Honing di Kòrsou’ is evenwel het hele jaar door verkrijgbaar. “Als ik
geen honing meer heb, dan hebben de andere imkers op Curaçao ook
geen honing meer”, zegt Salas. “toch is er telkens nieuwe honing
verkrijgbaar, ook als er geen bloemen op het eiland zijn”.

(gelezen in het Algemeen Dagblad van Curacao).
Eildert h. Delger

Boomplantdag 2017
De voorbereidingen voor de komende Boomplantdag zijn al weer in
volle gang.
Bij de gezamenlijke parkeerplaats van diverse verenigingen aan de
Voskuilerdijk zijn alle essen vanwege de essentak-ziekte gekapt.

Op 22 maart worden hier door een klas van de Meidoornschool uit
Wezep veel bijvriendelijke bomen en struiken geplant en gepoot.
I.o.m. de heer Fidder van de gemeente Oldebroek hebben we een
mooi tuinplan ontwikkeld, waardoor in het gebied rondom de Schans
het bijenseizoen rond, bloeiende bomen en struiken zullen zijn. Henk
Rostohar heeft daar een mooi ontwerp van gemaakt.
De heer Pannekoek van de Gemeente Oldebroek heeft met groot
materieel de toplaag verwijderd en de ondergrond door gefreesd.
Nadat de toplaag vernieuwd is zullen de diverse bijenbomen,
lindebomen, prunus, lederbomen, suikeresdoorn , hedra’s , vuilbomen,
acacia en de Koelreuteria aangeplant.

Met de kinderen van de Meidoornschool uit Wezep zullen onder
toeziend oog van wethouder Lydia Groot veel struiken o.a. sneeuwbes,
vlinderstruiken en groot Hoefblad aangeplant gaan worden.
Na dit hele gebeuren gaan de kinderen onder het genot van een beker
chocolade en een plak honingkoek in ons clubgebouw De Schans de
leuke bijenfilm De Bij en Wij bekijken.
De drachtweide rondom de Schans zal met dank aan de Gemeente
Oldebroek en de Milieu vereniging Groentje na de twee
boomplantdagen 2016 en 2017 een enorm stuk verbeterd zijn.
Vorig jaar op de Boomplantdag hebben we langs de toegangsweg naar
de Imkersvereniging een behoorlijk aantal wilgebomen met o.a. de
boswilg aangeplant, die allemaal zijn aangeslagen.
Onze bijenvolken op de Schans zullen hier dankbaar gebruik van
maken. dh

Tuinplan parkeerplaats Voskuilerdijk

Uit de School geklapt,
oude schoolliedje, verzameld en bewerkt door Lo van der
Werf.
Bij en Blom.
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
Een bijtjen en een blom,
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
Een bijtjen en een blom,
Hoe rijmt men dat wel bij elkaar?
Eenvoudig: ‘tis een vrienden paar;
Het bloempje schenkt z’n honingzoet,
Het bijtje doet den bloesem goed;

Van zoeme zoeme zom ,
’t Zijn vriendjes bij en blom.
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
Een bij vloog naar een blom,
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
Een bij vloog naar een blom,
De bloesem riep: “wees wellekom!”
Het bijtje kroop in ’t kelkjen om,
Het zat er gauw aan’t honingvat,
En dronk zich vol aan’t lekker nat;
Van zoeme zoeme zom,
Een bij zat in een blom.
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
De bij sprak tot de blom:
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
De bij sprak tot de blom:
“lief bloempje of ‘ku danken mag”?
De bloesem sprak met gullen lach:
“neen geen bedankje bijtje mijn,
Ik zal nu gauw een vruchtje zijn”.
Van zoeme zoeme zom,
Zoo sprak de lieve blom.
Van zoeme, zoeme, zom zom zom,
Wie houdt van bij en blom?
Wie ziet niet graag de bloesems staan?
Wie ziet niet graag de bijtjes gaan?
Ja ieder, die den honing mint,
Die rijpe vruchten kostlijk vindt,
Van zoeme zoeme zom,
Die houdt van bij en blom.
Ontvangen van de 102 jarige mevr. M. Nijlunsing - Muller Hattem

Standplaats Wilg De Zande

Dit jaar duurde het wegbrengen van onze bijen naar de Wilg een paar
uurtjes langer dan normaal. Door de regen was de kleiige ondergrond
zo doorweekt dat we vast kwamen te zitten. 2 auto’s moesten er aan
te pas komen om ons los te trekken.

Contributie 2017,
De contributie voor onze mooie vereniging is voor 2017 gewijzigd en
bedraagt dit jaar € 17,50.
Schansleden kunnen de contributie voldoen door € 17,50 over te
maken op Rabobank rekening NL 32 Rabo 0370270983 tnv
Imkersver.Wezep e.o. met vermelding van: contributie 2017.
NBV leden hebben al een acceptgiro ontvangen voor een bedrag van
€ 78,50. Dit is inclusief het lidmaatschap van onze vereniging en de
bijdrage voor de groep Noord Veluwe.
Dus Schansleden, maak snel het lidmaatschapsgeld over.
Penningmeester
Dick Hup

