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Laten we maar met het wee beginnen: Emmo Koster heeft zijn bijenactiviteiten stop moeten zetten omdat hij serieus in het medisch circuit is beland
(nee geen Corona). Los van de attentie die wij hebben gestuurd kunnen we
hem slechts beterschap wensen. Misschien zijn er trouwens wel meer leden
in de problemen geraakt. Laat het ons weten als je zo iets hoort!
Het wee van veel kleinere orde is dat we niet bij elkaar kunnen komen. Zeker, we zouden via Teams of een andere Zoomvariant bij elkaar kunnen komen, en voor de wettelijk verplicht jaarlijkse ledenvergadering zou dat eigenlijk wel moeten, maar zolang je geen voor de leden bindende besluiten
neemt, is dat maar een termijn van orde. Onze leden inschattend denken
we dat we de leden geen dienst bewijzen met een elektronische vergadering.
Wat het wel betreft, ik denk dat we een heel aardig bijenjaar hebben gehad,
al bleek één van mijn vier volkjes de winter niet te hebben overleefd. Zeker
op de zandgronden was het wat te droog, maar de dracht viel niet tegen.
Ik had me voorgenomen toch ook weer eens wat met Schiermoeren te gaan
doen maar het was al snel duidelijk dat zulks er niet in zit dit jaar. Ik heb nog
even overwogen om maar weer eens koninginneteelt met overlarven op te
pakken, maar een paar afleggertjes leek me wel zo praktisch. Die moerdoppen zouden wel komen. Nou, nee dus, dat wil zeggen hooguit één of twee
bij één van mijn drie volkjes. Ik moest dus zuinig zijn op mijn afleggertjes.
Omdat ik in het verleden toch wel wat problemen heb gehad met roverij bij
afleggers, ondanks een superklein vlieggat, heb ik de afleggers voor de verandering maar eens twee honderd meter verderop gezet en om de dag gevoerd.
Normaal doe ik een paar voerramen in een drie- of zesramer en kijk ik er
nauwelijks naar om. Ik moet zeggen het op afstand zetten resulteerde in een
zeer sterke groei. Ik ben dus weer op sterkte en weer wat geleerd wat we er
in houden.
Ook apart: waar zijn de varoamijtjes dit jaar gebleven? Ik zag er nauwelijks
één, in ieder geval te weinig om mierenzuur in stelling te brengen.
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Met voeren begin ik altijd vroeg, zo in de eerste helft augustus. Ook daar ben ik
makkelijk in. Ik voer gewoon door tot ze geen trek meer hebben, niet teveel in
eens. De bijen kunnen zelf het beste inschatten hoeveel ze nodig hebben voor de
winter, ik vind dat ook hun eigen verantwoordelijkheid. Normaal gaat dat probleemloos, maar ook dat liep ietsjes anders. Dat wil zeggen drie van de vier consumeerden een flinke hoeveelheid suikerwater (minstens vijftien liter per volk), maar
één volk bleef duidelijk achter. Een verklaring had ik er niet voor, maar het zat me
niet lekker. Half september heb ik een tweede poging gewaagd en ze nog eens duidelijk gewezen op de komende winter en ja hoor, het suikerwater ging er weer in als
koek.
Nu zijn we al in november en alles vliegt weer op klimop en viburnum. En dat
maakt het toch weer een leuk bijenjaar ondanks alle Coronagedoe.
Eind december nog even varoa bestrijden, al zie ik nog steeds nauwelijks iets vallen. Dan nog even de aflegger weer in de bijenstal en ik ben er weer klaar voor!
Ik hoop dat u zich net zo wel voelt als ik.
Willem Voorthuijsen

KUNSTRAAT
Evenals vorig jaar kan ik weer kunstraat leveren.
De was is van Schiermonnikoog en van eigen bijen
Germ Koopmans tel: 058 2562129 of
germkoopmans@icloud.com
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Jaarverslag Bijenstal de Potmarge seizoen 2020

Bijenstal de Potmarge

Een bizar seizoen ligt achter ons met de covid-crisis en alle consequenties van dien. Ook de
Bijenstal ontkwam niet aan de gevolgen van de 1,5 meter afstand: zowel de cursussen als de
Open Dagen konden niet doorgaan. Voor beide activiteiten geldt, dat de onderlinge afstand
van 1,5 meter tussen mensen beslist niet gegarandeerd kon worden.
Vlak voor de lockdown in maart is het nieuwe bestuur geïnstalleerd: Jurjen Liekelema als
nieuwe voorzitter, Coby de Boer blijft aan als penningmeester en Martine Kamphorst is de nieuwe secretaris. Coby en
Jurjen houden zich bezig met het beheer van de volken op
de stal.
Halverwege maart werd al gauw duidelijk dat de beginnerscursus in ieder geval niet door kon gaan vanwege de vereiste
afstand tussen de deelnemers.
Om het onderhoud van de volken behapbaar te maken heeft
het bestuur besloten om 3 van de 7 aanwezige volken te verkopen. Ze zijn gegaan naar
Romke van der Veen die
ze op 19 maart heeft opgehaald. Het beheer van de
volken is vooralsnog gericht op 4 volken voor de
cursus in 2021, en 1 volk
met Schiermoer.
Ook de Open Dagen konden niet doorgaan. Erg jammer,
want dat liep de laatste jaren prima met steeds meer enthousiaste bezoekers. Een bijkomend probleem was ook dat we
dreigden met onze honing te blijven zitten, nu ook Gerrit
Fokkema er niet meer is om de honing aan huis te verkopen. De honingverkoop is nu verplaatst naar Martine
Kamphorst. Klanten kunnen via de website contact opnemen en een afspraak maken. Bij de Bijenstal staat tevens
een informatiebord met daarop de gegevens van de website.
Het materiaal van Gerrit Fokkema dat nog over was na de
verkoop van vorig jaar is opgeruimd.
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Bijenstal de Potmarge

Open Dagen in betere tijden twee nieuwe tafels met banken aangeschaft om materialen en
honing uit te stallen. Ook is er een nieuw etiket voor de honingpotten ontwikkeld en gedrukt.
Aan het eind van het seizoen is de varroabestrijding gedaan
met mierenzuur. Ingewinterd zijn 3 F1 volken (2020), 1 x P
Schiernateelt (2019) en 1 x P Schier (2020).
Germ Koopmans heeft oude raten omgesmolten en van de
was kunstraten voor de stal geperst. Tevens heeft Germ samen
met Sjouke Touber nieuwe dakplaten op de stal geplaatst, sommige oude waren na 12 jaar aan vervanging toe.
Dit seizoen hebben we een opbrengst van 37,5 kg honing, geslingerd en gebotteld door Jurjen Liekelema in 72 potten van
450 gram en 19 potjes van 250 gram. De honing is snel gekristalliseerd. De verkoop via de website loopt gestaag door, de
voorraad van 2019 is inmiddels verkocht.
Vanwege de onzekere prognose van de covid-situatie is duidelijk geworden dat de beginnerscursus in 2021 ook niet door zal gaan. De cursisten die zich voor dit jaar hadden ingeschreven hebben hun cursusgeld teruggekregen. Daarnaast heeft Emmo Koster, onze vaste
bijenteeltleraar op de stal, meegedeeld dat hij i.v.m. zijn gezondheid geen cursussen meer
zal begeleiden.
Met dit spijtige bericht sluiten we het opmerkelijke
Bijenstalseizoen 2020 af, in hoop op betere tijden
voor iedereen.
Nog enkele bijzondere waarnemingen in de omgeving van de Bijenstal De Potmarge zijn: een
‘tafelpaddenstoel’ (paddenstoel die zich genesteld
heeft in één van de oude tafels van het Nordwin
College die gebruikt werden tijdens de Open Dagen), een wespenorchis en een kluifzwam.
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Bijengezondheid

Fergiftiging troch HMF yn invertsûker.
Doe’t ik yn augustus op ien momint begûn alle folken it winterfoer te jaan mei invertsûker en in heal oere letter kontrolearre of’t de sûker ek opnommen waard
seach ik foar alle kasten in laach krepearende bijen lizzen. Nei’t ik alle foerbakken
wer ôfnomd hie stoppe it probleem. De invertsûker kaam út in jerrican en wie neffens it etiket hâldber oant ein dit jier. In moanne earder hie ik de jerrican oanbrutsen en wat foer sûnder problemen brûkt om in lyts folkje op te weidzjen. It kin
net oars as dat it HMF-gehalte (Hydroxymethylfurfural) yn ‘e sûker binnen in pear
wiken sadanich heger wurden wie dat it toksysk waard foar bijen. It is frij wis dat
myn probleem net ûntstie troch it oanbrekken fan it foer mar troch in te waarme
opslach dizze simmer. It is bekend dat yn in moanne tiid by omtrint 35 graden it
altyd al yn invertsûkere oanwêzige fergiftige HMF mear as ferdûbelt en dan fataal
wurde kin foar de bijen. Tenei moat ik dus oppasse mei it oerhâlden en it bewarjen
fan it winterfoer.
Tjitte Piebenga
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“Van de redactie?”

Welke redactie?

Is er dan een redactie?
Ja, ad interim, zoals tegenwoordig in zovele functies!
Ik was dan ook aangenaam verrast en ook wel een
beetje gevleid toen ik door Anna Christien benaderd
werd met de vraag of ik een Warbere Bijker in elkaar
wilde zetten. Voor mij is het niet al te veel moeite en
in deze coronatijd heb je toch niet veel beters te doen.
De computer draait nog en dus ben ik los gegaan.
Inmiddels ben ik nagenoeg “BIJ”-loos. Na het reizen
naar koolzaad, fruit, tuinbonen en akkerrand heb ik
mijn volken en materialen overgedaan aan Arjen en
blijf als zijn mentor toch mooi betrokken tot hij het
100 procent in de vingers heeft.
Dat dit niet zomaar is gebeurd, heeft wel zijn oorzaak.
En niet eens corona.

We zijn in februari op wereldreis gegaan en met de kennis van toen was er niet veel loos in
de wereld. We zijn met een gerust hart naar Brazilië vertrokken. Daar kregen we de eerste
confrontatie: Een mailtje van de vliegmaatschappij met de mededeling dat er op onze vlucht
een vermoedelijke corona patiënt aan boord was. We moesten onze gezondheid goed in de
gaten houden. We zijn de jungle ingetrokken en
waren diep onder de indruk van de pracht van de
natuur. Een honderdtal kilometer ten westen van
Manaus, aan en op de Amazone. Uren sjouwen
bij 35 gr. Door het woud met een luchtvochtigheid van meer dn 80 %. En dan toch nog tevreden terugkijken aan het eind van de dag. Geen
internet en geen telefoon. Even wennen.
Als na een paar dagen Agatha keelpijn krijgt
schrik je behoorlijk. Gelukkig bleek het een
koutje te zijn vermoedelijk ten gevolge van de
Vogelspin in de bush
airco.
Bij een bezoek aan een indianenvolk bleken ze daar ook bijen te houden. Angelloze bijen..
Met de “apicultor “ in mijn beste spaans even ‘bij’-gepraat en we bleken elkaar goed te begrijpen!
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Ook nog een weekje in Rio de Janeiro rondgekeken (en de Copacabana!). De indrukken
waren hier: mooi, sociaal, arm en veel van
alles. Nog steeds geen berichten over corona, dus doorgereisd naar Iguacu op de grens
van Paraguay, Argentinië en Brazilië. Ook
hier weer indrukwekkende natuur en reusachtige watervallen. De volgende dag met
de taxi naar Argentinië. Daar werd van het
ene moment op het andere het plaatselijke
Watervallen bij Iguacu
nationale park gesloten. Oorzaak
“voorkomen is beter dan genezen” Een paar
dagen later in Buenos Aires zat er een echte lockdown aan te komen. Een advies van een
neef van mij in Argentinië (een arts) was: Wegwezen!
Dezelfde middag nog hebben we een vlucht naar Amsterdam geboekt en de volgende
dag konden we al vliegen. Jammer dat KLM ons in
Madrid liet staan.
We zijn toch thuisgekomen met Air Europa, een
Spaanse maatschappij.
De critici zullen wel roepen: de ecologische voetprint spreekt hier boekdelen! Ze hebben gelijk. En
zodra het kan gaan we vast weer!
En dan zijn er toch weer de bijen.
Samen met Arjen heb ik ze door de zomer heen
geholpen en daarna weer ingewinterd. Nu staan ze “te plak” in afwachting van de eerste
lentebloesem.
12 cm sprinkhaan in de hut

Ik ook!

Jos
Oh ja, de vacature voor redacteur bestaat nog steeds!!!
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Bestuur vereniging
Leeuwarden e.o.
Willem Voorthuijsen, voorzitter
Pieter Vos, penningmeester
Anna Christien Piebenga, secretaris, Jacob Hein Faber en Jacco
Hoekstra, alg. bestuurslid

Bestuur Stichting bijenstal
De Potmarge

De afd. Leeuwarden e.o.

Jurjen Lieklema, voorzitter
Martine Kamphorst, secretaris
Coby de Boer, penningmeester
Willem Voorthuijsen, lid

Aantal leden

53*

Secretariaat
It Stalt 11
9022 BX Mantgum

Colofon
‘De Warbere Bijker’ is de nieuwsbrief van de Imkervereniging Leeuwarden en omstreken. Het aantal verschijningen per jaar is afhankelijk van het aanbod aan intern en extern nieuws. Uw bijdrage
dus. De redactie is ad interim envacant..

