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Corona-virus en “De Vooruitgang” 

Het zijn nog steeds bijzondere tijden, inmiddels zijn we met de tweede corona-

golf bezig, en hoe lang het allemaal gaat duren, we weten het niet. De meeste 

van onze verenigingsactiviteiten zijn in de ijskast gezet, we proberen ons aan 

de RIVM-richtlijnen te houden. 

Gelukkig konden we onze Algemene Leden Vergadering toch nog houden. De 

feestzaal in de Veldhoek bood iedereen genoeg afstand om op een 

verantwoorde manier de vergadering bij te wonen. Voor mij was het een 

heuglijke avond, omdat ik mijzelf de vergulde verenigingsspeld mocht 

opspelden die Paul Meessen, voorzitter Groep Achterhoek van de NBV, me 

aanreikte wegens mijn veertigjarige lidmaatschap. 

Eddy   

 

Wat kan “De Vooruitgang” voor haar leden doen in deze tijd? 

Het blijft moeilijk om in deze tijd als vereniging te functioneren. Het 

koffiedrinken bij de imker kon geen doorgang vinden, alle evenementen waar 

we ons konden presenteren kwamen te vervallen. Zelfs onze gebruikelijke 

“inwinteravond” ging niet door, hoe vervelend! Toch zat het bestuur niet stil, 

want de website van de vereniging is “online”, er is een enquête verspreid 

onder de leden (Nog niet ingevuld? Doe het alsnog!). Ook krijgt iedereen de 

komende weken een zakje met botanische bloembollen (waarvan ik heb 

gehoord dat ze duurzaam worden bezorgd, met de fiets).  



 

 

 

Afscheid van Annelies als bestuurslid 

Op onze ALV hebben we afscheid genomen van Annelies de Vrught als 

bestuurslid. Tien jaar geleden heeft ze een jaartje meegedraaid als “aspirant-

bestuurslid, waarna ze het daaropvolgende jaar als volwaardig lid ging 

meedraaien. Ze heeft zich veelzijdig ingezet op allerlei fronten, zoals 

drachtverbetering, educatie en vooral de laatste jaren met het coördineren van 

de beginnerscursus.  

 

Twee nieuwe bestuursleden 

Op onze ALV konden we twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Silvia 

Coolen draaide het afgelopen jaar al volledig mee. Het opzetten van de website 

en de enquête hebben we vooral aan haar inzet te danken. Marian Lawson 

volgde vorig jaar de beginnerscursus die ze met goed gevolg aflegde. Fijn dat 

ons bestuur nu, voor het eerst in jaren, vijf leden telt. 

 

 

 



Depot is gewoon geopend 

Marion Zielhorst laat weten dat haar depot / winkel in imkerbenodigdheden 

gewoon geopend is. Om toch te voldoen aan de richtlijnen van het R.I.V.M. is 

het handig om haar even te mailen of te bellen, voordat je naar de Jachtweg 

rijdt.  

Als je haar doorgeeft welke boodschappen je nodig hebt, zorgt ze dat ze klaar 

staan op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat er zonder risico “gewinkeld” 

kan worden.  

 

Inwintering van onze bijenvolken 

Inmiddels komen onze volken geleidelijk in de winterrust, alhoewel de 

dagtemperaturen soms zulke uitschieters hebben, dat het eerder op voorjaar 

lijkt. Het was voor de meeste imkers een goed seizoen met flinke 

honingopbrengsten. Er waren zelfs imkers die stopten met de honingoogst, 

terwijl er nog genoeg te slingeren viel. Het moet natuurlijk ook allemaal weer 

worden verkocht of weggegeven en als die “afzetmarkt” voorzien is, dan kun je 

het altijd in de volken laten.  

Toch is het te hopen dat er geen volken in de winter met voedselgebrek te 

kampen krijgen. Als er begin augustus nog een flinke hoeveelheid honing in een 

volk aanwezig was, kan de provisiekast een maandje later er heel anders 

uitzien. Dus waakzaamheid blijft geboden! Bedenk dat gebrek zich vooral in de 

tweede helft van de winter openbaart. Bij twijfel kun je beter op een mooie dag 

in januari of februari de dekplank even lichten. Als er voedseltekort is kan een 

pak voederdeeg als noodoplossing dienen.  

 

Varroa 

Ook dit jaar is het de bedoeling om in verenigingsverband de Varroa-mijt te 

bestrijden met het verdampen van oxaalzuur. De bestrijding gebeurde de 

afgelopen jaren meestal tussen Kerst en Oud en Nieuw, in de veronderstelling 

dat dan de meeste volken (zoveel mogelijk) broedloos zouden zijn. Op advies 

van Ben Som de Cerff gaan we proberen de behandeling iets eerder uit te 

voeren, medio december. Leden die een oxaalzuurbehandeling wensen, 

kunnen zich nu al opgeven via vooruitgang1921@gmail.com  

Voor alle duidelijkheid: alleen volken in kasten met een varroarooster worden 

behandeld. Onder het rooster moet geen vaste plaat zitten (komt nog wel eens 
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voor bij zelfgemaakte kastbodems), in verband met brandgevaar worden deze 

niet behandeld. Kunststof roosters kunnen de hitte van de verdamper slecht 

verdragen, metalen roosters verdienen de voorkeur.  

  

“De Pen” 

M’n eerste jaar imkeren  

15 september 2019. “De bijen zijn thuis!” schrijf ik op de kastkaart, dat 

inmiddels steeds meer op een dagboek begint te lijken. De dames in hun 

Spaarkast hebben een mooie plek onder een eikenboom gekregen met vol zicht 

op een boomgaard en een lindeboom, tamme kastanje en acacia in de buurt. 

Onze tuin is voor het grootste deel met wildmengsel ingezaaid, we hebben ons 

voorbereid. Drachtplanten zijn van het groot belang leerde ik van Ben (Som de 

Cerff) tijdens de cursus. En dát leerde ik niet alleen, sjonge zoveel theorie, 

informatie en weetjes over bijen, zou ik dat allemaal wel in de praktijk kunnen 

vertalen?  

Het wordt een jaar met hoogte- en dieptepunten.  

Om te beginnen met de feestelijke avond waarop alle cursisten hun diploma 

krijgen, blije cursisten, trotse cursusleider en de mogelijkheid om met de leden 

van de vereniging kennis te maken.  

Mijn bijen gaan met voldoende voer de winter in. In oktober wel dode mijten, 

goed te zien op de schuifplank, dus aandacht voor het nagerecht! Eddy 

Geurtsen van de vereniging komt half november al om te oxalen, hij doet dat 

heel handig met ‘n verdamper. Daarna heel veel mijtenval, ik telde er wel 1000 

in ruim een week! Ik dacht dat dit het vroege einde van mijn volkje zou 

worden, maar ik word gerustgesteld.  

Het is een flut winter, er is nauwelijks vorst en het voorjaar komt al vroeg op 

gang. In februari blijkt er nog voldoende voer te zijn, ik zie geen schimmel en 

geen zwart raat.  

Dan raken mijn vriend en ik besmet met het covid virus, behoorlijk ernstig, 

maar vanaf eind maart zijn wij weer aan beterende hand. De bijen hebben het 

alleen prima gered!  

April is een prachtige voorjaarsmaand. De bijen krijgen een nieuw onderkomen, 

een Topkast. Ik ben geïnteresseerd geraakt door Ben en het idee om niet met 

extra honing kamers te hoeven tillen trok me wel aan. Ze gaan van koudbouw 

naar warmbouw. “Gaat dat wel goed?” vraag ik aan Eddy. Hij stelt me gerust 



met de zeer wijze woorden “ik heb nog nooit klachten gehad van de bijen”. Ik 

moet daar vaak aan denken als ik me weer eens onzeker voel over een 

handeling of gedachte. Het lukt me om de koningin te merken! Met in de ene 

hand het raam en in de andere de stift, m’n ogen strak op de moer gericht en 

raak! Maar onzekerheid troef over speeldopjes, zwermcellen. Eigenlijk weet ik 

niet goed wat ik nou wel of niet zie. Lastig! Wel zie ik gesloten broed en larven, 

maar geen eitjes.  

Ik prepareer me op een broedaflegger (ik leerde dat een vlieger makkelijker is, 

maar vond dat zo rigoureus), heb alles klaar en schoon. Volgens de boekjes zo 

meteen in mei ... Dan wordt het Koningsdag 27 april. Heerlijk weer, ik ga met 

koffie en krant lekker in de tuin zitten. Van het ene op het andere moment 

zoemt de lucht ... mozesgriebel een zwerm! Het lukt me om toch ook even te 

genieten van dit fenomeen en de moer blijkt me goed gezind. Want zo’n 15 

meter verderop strijkt ze met haar gevolg neer op een paaltje, wonderlijk 

gezicht, binnen handbereik. Eddy komt, geweldig toch die begeleiding! Hij helpt 

me met de korf boven het paaltje te zetten met een paar stokken als stut. Ik 

krijg instructies, de korf moet nat gehouden worden en een doek erover, want 

alles staat in de volle zon. En als de bijen in de korf zijn gekropen, dan alles op 

een laken zetten en boven de schone nieuwe raten van de (Spaar)kast 

uitschudden. En zo gebeurt het en heb ik aan het einde van de dag 2 kasten 

met bijen.  

Controle van de inmiddels half lege Topkast wordt meteen gedaan: inderdaad 

geen eitjes. Want de raten zitten vol met nectar en stuifmeel, het volk is 

verzopen zegt Eddy! Jeminee, ik wist niet dat dat kon. Toch ook 2 mooie dichte 

doppen. En ja, na 5 dagen een tuter! En kwakers. Ik heb wel een uur met m’n 

oor bij de kast gezeten, zo leuk.  

Na een maand blijkt dat de nieuwe moer het goed doet, vanaf het 7e raam 

broed, de achterste ramen worden bebouwd, kransen van honing en stuifmeel. 

Het volk krijgt ruimte met nieuwe ramen.  

Ook de zwerm die nu in de Spaarkast zit doet het goed. Het is een mooi rustig 

volkje dat suikerwater 1:1 krijgt, en na 4 weken mooi gesloten broed heeft. 

Omdat het broednest aan de zijkant zit verplaats ik elke week het laatste lege 

raam naar de volle kant, zodat het broednest opschuift naar het midden. Het 

lukt me weer om ook deze koningin te merken!  

Hoor van links en rechts dat men aan het honing oogsten is, maar ik laat de 

honing voor de bijen. Ik krijg wel een jaloersig gevoel bij alle juich berichten 

erover...  



Een collega is aangestoken door mijn verhalen en bij gebrek aan een cursus 

gaat zij met een gekregen volkje en een begeleider meteen aan de slag. Ze is 

enthousiast en we delen onze bijen avonturen in de pauzes.  

In de Topkast intussen blijkt de nieuwe koningin een boze te zijn, er is veel 

onrust in de kast en erin werken is niet fijn. Ik word door de handschoenen 

heen geprikt, dus ga met twee broeken en twee paar handschoenen aan het 

werk. Geen pretje in die bloedwarme augustus maand.  

En dan word ik in het achterhoofd door m’n hoed heen gestoken, handen en 

hoofd voelen raar en ik krijg een prop in de keel. Vliegensvlug naar de SEH in 

Zutphen. Verdikkie, ben ik nu allergisch? We zullen zien, binnenkort staat het 

eerste consult bij de allergoloog op het programma. En ik heb nu steeds een 

epi-pen bij de hand.  

Eddy is een soort reddende engel, want hij heeft een fijne Buckfast moer voor 

me! Ze heeft zelfs een rugnummer! Nummer 31 vervangt de boze koningin en 

gaat aan de leg en vanaf half september worden de nieuwe Buckfast werksters 

geboren.  

Door alle ‘gedoe’ ben ik laat met inwinteren, ik hoop maar dat ik de nieuwe 

bijtjes niet al te hard heb laten werken, want ze moeten nog lang mee. En ik ga 

me beraden over de Topkast, want als beginneling mis ik de schuifla nogal, die 

het het maakt het controleren veel makkelijker.  

Gelukkig was daar Eddy en was er de site van de NBV met de blogs van Ben. 

Dat heeft me beslist door dit eerste jaar heen geholpen.  

Heleen Hennink 

“De Pen” wordt doorgegeven aan Han Wassink. 

 

Gedicht 

De bij 

Ik zie een bij. 
De bij ziet mij, 
dag bij. 
Hoe gaat het? 
Ik overwinter, zegt de bij. 
Wat heb je, zeg ik. 
Varroa zegt de bij. 
Doet dat zeer? 
Nee zegt de bij, bij mij niet, 



Maar mijn kroost is er niet meer. 

 

Marion Zielhorst 

 

Het bestuur van “De Vooruitgang” hoopt dat u en 
uw bijenvolken allemaal gezond blijven!  


