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Asiatische hornaar

Van de voorzitter
In deze nieuwsbrief veel informatie over de Aziatische hoornaar. In elk geval hierbij een oproep om ons /
het NBV te waarschuwen als je een Asiatische hoornaar ziet, dan kunnen we bekijken hoe we het
kunnen bestrijden.
Gelukkig nog niet rond mijn bijenvolken gezien. De Europese des te meer! Stomverbaasd kijk ik
in een kast die helemaal leeg is, ramen vol wintervoer en toch geen bij te bekennen. Wel hoornaars in
de lege voerbak. Deze blijken net zo traag te zijn geworden als de wespen. Blijkt de buur-kast barstens
vol met bijen te zitten. Ik blijf me verbazen over bijen, ondanks jaren van imkeren.
De honingkeuring wordt dit jaar door twee externe keurmeesters gedaan: Annet Kunneke en
Willy Bos. Zij hebben de keurmeester opleiding met goed gevolg afgerond en gaan nu enthousiast aan
de slag. Annet is ook degene die stage gelopen heeft tijdens de basis cursus van dit jaar, en nu leraar is.
Verder is ze bijen gezondheidscoördinator Zuid-Holland, samen met M. Kant en Henk Mezger. Willy Bos
is naast keurmeester ook bestuurslid van afdeling Boskoop en specialist bijenproducten.
Steven Kluft

Imkeravond
vrij. 25 okt. 2019, aanv. 20.00 uur: Honingkeuring en diplomauitreiking
Beste imkers en donateurs,
Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarlijkse honingkeuring op vrijdag 25 oktober 2019.
Plaats: depot van de Imkersvereniging aan het Boerenpad 3 te Leiden.
Tijd: inleveren potten vanaf 19.00 uur. Aanvang keuring 20.00 uur.
Er zijn 2 onderdelen waaraan je als lid of donateur van de vereniging mee kunt doen:

1.

Formele honingkeuring door twee externe honing keurders
De producten moeten aan regels voldoen om voor de keuring in aanmerking te komen en om
een classificering in punten te krijgen. Breng je honing mee, dan 2 potjes van 450 gram, één
potje met en één potje zonder etiket. Zorg ervoor dat de potjes goed schoon zijn, geen
vingerafdrukken, lijmvlekken, vuil of inktvlekken op het etiket. Ook het deksel moet goed
afsluitbaar en schoon zijn. Geen schuim op of luchtbellen in de honing. Let goed op je
honingetiket. De informatie en eisen hiervoor staan op de site van het Bijkersgilde: “Bijkersgilde
etiketeisen” (downloaden door ctrl + klikken).
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/etiketeisen.pdf
Keuringseisen voor andere bijenproducten dan honing vind je in het keuringsreglement. Ook
hier zijn onder andere de etiketeisen een belangrijk aandachtspunt (downloaden met ctrl +
klikken):
https://www.bijkersgilde.nl/files/pdf/keuringsreglement2015.pdf
Andere producten als was en mede kunnen ook ingebracht worden.

2.

Honing proeverij
Bij deze onderlinge informele proeverij beoordelen de leden en donateurs elkaars honing op
kleur, geur en smaak. Uiteindelijk levert de proeverij certificaten voor de beste kleur, geur en
smaak op en voor de beste “overall” honing. Er is natuurlijk ook een poedelprijs.
Voor de proeverij graag één potje honing zonder etiket meenemen.

Verder worden op deze imkersavond de diploma’s uitgereikt aan de basiscursisten 2019.
Graag tot vrijdag.
Namens het bestuur,
Roland Koster, secretaris

Waarnemingen
1. Maandgemiddelde temperatuur, *C
Normaal 2018 2019
September 14,5
14,8 14.5
Oktober 10,7
11,9
Gemiddeld 10,13
11,40 10,93
Na een zeer warme zomer was de gemiddelde temperatuur in september (met 14,5*C) precies gelijk aan
het langjarig gemiddelde (tijdvak 1981-2010). Er scheen veel zon (162 uur zon tegen 143 uur normaal)
maar er was bovengemiddelde neerslag (89 mm tegen 78 mm) waardoor de maand vrij nat was.
Zeer voorlopige winterverwachting, tot nu toe voor Nederland: zacht, 0.5 tot 1.5 graden boven
normaal.
2. Aziatische hornaar: meldingen:
* 2019-10-10 Den Haag - Marlot (ZH)
* 2019-10-01 Rijswijk – Zuid (ZH)
* 2019-10-05 Rotterdam (ZH)
* 2019-10-03 Vlaardingen (ZH) 7 x

Het is vrijwel zeker dat wij volgend seizoen in en om Leiden met deze bijenvijand te maken zullen
hebben. Hier een link naar een videobericht over een nest dat onlangs in Vlaardingen is gevonden en
verdelgd. https://www.youtube.com/watch?v=Volebd2MXJk
Het valt in Nederland nog mee: in Engeland wordt ieder imkervereniging gevraagd om een Asian Hornet
action team op te zetten. Hier ook een overzicht van de levenscyclus van het beest. Lijkt veel op die van
wespen.

Nieuw in de media:

* The Joy of Bees: Bees as a Model of Sustainability and Beekeeping as an Experience of Nature and
Human History. Paolo Fontana. 2019. 748 pp. World Biodiversity Association. GBP 37,50 (bij Northern
Bee Books). ISBN: 978-8894094589. Niets te maken met de klassieker van Alex Comfort: een vertaling
van Il piacere delle api van 2017. Een pleidooi voor een terugkeer naar een “natuurlijke” form van
imkerij. Begint met de biologie en gedraag van honingbijen, hun natuurlijke vijanden en ziektes, dan de
historische relatie tussen bijen en mensen, het omgaan met Top Bar kasten, de voor- en nadelen van
andere kastsoorten: o.a Warré, Flow Hive, en tenslotte de problemen die de mensen voor bijen
veroorzaken, “sustainability’ en wat wij überhaupt kunnen doen om de bijen te helpen. Vlot geschreven,
soms interessante inzichten, wel prijzig.
Videos van sommige lezingen gegeven tijdens de Apimondia congres van afgelopen september zijn nu
op You Tube te finden: zoek ‘Apimondia 2019’. Waaronder Tom Seeley over “Darwinian Beekeeping”.
De Winter-APK geeft inzicht in de omvang van het bijenvolk. Advies over inwinteren van de NBV:
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/bijensterfte/winter-apk
Raar maar waar!
* Bijen verklaard als belangrijkste wezen op het planeet. 14 okt 2019. 70% van de wereldlandbouw is
uitsluitend afhankelijk van bijen. https://www.unilad.co.uk/science/bees-have-been-declared-the-mostimportant-living-thing-on-earth/
* Bijen kunnen tellen tot 4 of meer. 9 okt 2019. Maar moeten dan ook voor fouten straf krijgen!
https://www.newscientist.com/article/2219321-bees-are-better-at-counting-if-they-are-penalised-fortheir-mistakes/
*. Bijen mogelijk belangrijker voor koolzaadoogst dan neonicotinoiden. 8 okt 2019. 4 jaar durende
onderzoek in Frankrijk toont dat je als boer met honingbijen goedkoper en efficienter uitkomt dan met
pesticiden. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-09/bees-better-than-pesticides-foroilseed-farmers-study-shows.

Depot

Voor het inwinteren: nog beschikbaar:
* Bee-sweet suikersiroop, jerrycans van 14 liter, € 13,95 per can

Prijzen zijn die van het Bijenhuis, plus 3% opslag 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. We verkopen niet meer op rekening nu er
gepind kan worden – het achteraf verwerken van de betalingen (en opvolgen bij te laat betalen) is onnodig werk voor de depot
vrijwilligers en penningmeester.
En uiteraard kunnen jullie ook in de wintermaanden op imkeravonden bij het depot terecht voor het uitlenen van slingers,
wassmelters en waspersen. Of stuur een app aan Foke Deahl: 06-57583843.

Agenda
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: bijenstal & richting Imkers Leiden vrij 29 nov. 20.00-22.00 uur
Depot open
vrij 10 jan. 19.30-20.00 uur
Imkeravond: nieuwjaarsborrel
vrij 10 jan. 20.00-22.00 uur
P.M.
Alg. Leden Vergadering & loterij
Imkeravonden (n.t.b.)

vrij 17 apr. 20.00-22.00 uur
vrij 28 feb., 27 mrt., 29 mei, 20.00-22.00 uur

** Info voor volgende nieuwsbrief s.v.p. inleveren bij Julian Deahl (juliandeahl@gmail.com) vόόr
19.11.19

