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bevruchtingskastjes van Keld Brandstrup van Buckfast Danmark: er stonden er nog een paar honderd. 
(foto van Aad van Montfort) 
 

Imkeravond 
* vrij. 27 sept., aanv. 20.00 uur: Bijenziektes door Henk Mezger (Gorinchem): 

 Na een studie elektrotechniek in Delft heeft onze spreker 30 jaar gewerkt in logistic control 
en “lean management”. Sinds 2014 is hij expert beekeeping bij PUM Netherlands senior experts. PUM 
bestaat uit (gepensioneerde) deskundigen uit de bijenhouderij, en biedt advies en training op het gebied 
van de bijenhouderij en het verwerken en vermarkten van honing en bijenwas aan bijenhouders en 
ondernemers in minder ontwikkelde landen en opkomende markten, met de bedoeling om hun 
bedrijvigheid op een hoger niveau te brengen.  
 

Cursus 
* Voortgezet Imkeren, in Amsterdam: start 01-01-2020, o.l.v Annemiek Timmerman (bekend bij ons als 
gastspreker), nog 19 plaatsen vrij, https://www.bijenhouders.nl/cursussen/voortgezet-
imkeren/why3paqxU5#info 
 

Waarnemingen 
1. Maandgemiddelde temperature, *C 
 Normaal 2018 2019 

Juli 17,9 20,7 18,8 

Augustus 17,5 18,5 18,4 

September 14,5 14,8 15,1 
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Oktober 10,7 11,9  

November 6,7 6,8  

December 3,7 6,1  

Gemiddeld 10,13 11,40 10,93 

 
2. Uren zon augustus 2019 
Zonduur 96,9 uur 
Graden boven/onder gemiddeld +0,6 graden 
 
3. Aziatische hornaar: meldingen: 
* 2019-09-12 Vlaardingen (ZH) 
* 2019-09-09 Vlaardingen (ZH)  6 x 
* 2019-09-09  Rottemeren - Bleiswijkse Zoom (ZH)  
* 2019-09-06  Vlaardingen (ZH) 
Het seizoen voor de hornaar loopt deze dagen af: voor tips over bestrijding en preventie van predatie 
door imkers, zie: rapport: De Aziatische hoornaar, http://edepot.wur.nl/450682, vooral pp. 26-28 
 

Nieuw in de media: 

  
* The Solitary Bees: Biology, Evolution, Conservation. Bryan N. Danforth, Robert L. Minckley, John L. Neff, 
Frances Fawcett. Princeton University Press, 27 aug 2019. Je hort de laatste tijd veel over de “wilde”,  
solitaire bijen, maar weinig van ons zullen de resultaten kennen van het wetenschappelijk onderzoek 
van de laatste 20 jaren in de levens en evolutie van deze insekten. Hier een handige en rijk 
geillustreerde synthese van de laatste weetjes over de biologie van de solitaire bijen. 
https://books.google.nl/books?id=Ux6xvQEACAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summar
y_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
* The Healthy Hive Guide (2e editie). Dan Basterfield, Roger Cullum-Kenyon, Ivor Davis. 12 aug 2019. 
Hoe om te gaan met ongedierte en ziektes binnen de bijenkast, en hoe acute en mogelijke problemen 
met jouw volken zijn te herkennen en behandelen. Gesponsord door IbraBee. 
https://www.northernbeebooks.co.uk/products/the-healthy-hive-guide-basterfield-cullum-kenyon-
davis 
 
Advies over inwinteren van de Belgische collega’s - https://www.konvib.be/artikels-pseudo/artikels-
imkertechnieken/artikels-imkertechnieken-inwinteren/1574-inwinteren-van-bijenvolken.html 
 
En voor de winteravonden: er zijn nuttige systematische YouTube series voor imkers, tenminste als je 
nog Duits in jouw eindexamenpakket had, b.v. 
Gerhard Liebig, of Pia Aumeier: beide te vinden op kanaal immelieb.de:  
https://www.youtube.com/channel/UCP-15G5rho2eehAX7g89CCw 
 
Raar maar waar! 
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* Canadese wetenschappers werken aan diagnostische instrumenten om gezondheid van bijenvolken te 
meten. 19 sep 2019. Maar je zou nog monsters uit jouw kasten moeten opsturen. 
https://seedworld.com/scientists-start-10m-project-to-create-health-diagnosis-tool-for-bees/ 
* Bijen in Amerika worden gebruikt om nieuwe organische fungicide te verspreiden. 16 sep 2019. Maar 
kan dit halt roepen aan bijna 41% verlies van bijenvolken in VS over 2018-19? 
https://www.nbcnews.com/news/us-news/bees-will-be-used-deliver-new-organic-pesticide-will-it-
n1054416 
* Moeren worden tijdelijk blind na bevruchting: een sexuelle wapenwedloop! 10 sept 2019. De zaad van 
de dar bevat en gif, en “als ze niet kan zien, kan ze niet vliegen en nog eens paren”. 
https://www.newsweek.com/bee-semen-queen-blind-mating-1458438 
* Om de honingbij te redden, moet er en nieuw kastontwerp komen. 9 sept 2019. Omdat de huidige 
ontwerpen verlagen de vochtigheid binnen de kast, waardoor de varroa vrij spel krijgt. 
https://theconversation.com/to-save-honey-bees-we-need-to-design-them-new-hives-121792 
* Bijen als “speurhonden”? 26 aug 2019. De Duitse politie ziet kans om bijen na training met suikerwater 
in te zetten bij het opspeuren van drugs en lijken. 
https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/gesellschaft/bienen-erschnueffeln-drogen-100.html 
 

Depot 

 
 
Voor het inwinteren: nog enkele cans beschikbaar: 
* Bio Invertbee suikersiroop, jerrycans van 14 liter, € 25 per can 
* Biosweet suikersiroop, jerrycans van 14 liter, € 13,95 per can 
Prijzen zijn die van het Bijenhuis, plus een klein bedrag voor het transport van Wageningen. 
 

* Cronesteijn honing, potje 450 gr. € 5,00 
* Honingbier Neptunus, flesje € 2,50 
 
  Er kan in het depot worden gepind (liefst zelf) – nu met verbeterde pinapparaat. 
  En uiteraard kunnen jullie ook in de wintermaanden op imkeravonden bij het depot terecht voor het uitlenen van slingers, 
wassmelters en waspersen. 

 
Agenda 
  Depot open     zat. 21 sept. 13.00-15.00 uur 
  Depot open    vrij. 27 sept. 19.30-20.00 uur 
  Imkeravond: Henk Mezger: bijenziektes  vrij. 27 sept. 20.00-22.00 uur  
  Depot open (laatste zaterdag)   zat. 28 sept. 13.00-15.00 uur 
  Depot open    vrij. 25 okt. 19.30-20.00 uur 
  Imkeravond: honing keuring    vrij. 25 okt. 20.00-21.30 uur  
  Diploma uitreiking - basis cursus  vrij. 25 okt. 21.30-22.00 uur 
  Depot open    vrij 29 nov. 19.30-20.00 uur  
  Imkeravond: doel & richting Imkers Leiden vrij 29 nov. 20.00-22.00 uur 
 
** Info voor volgende nieuwsbrief s.v.p. inleveren bij Julian Deahl (juliandeahl@gmail.com) vόόr 
15.10.19 
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