
1 
 

1
 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 

STICHTING NEDERLANDSE BUCKFASTBIJENTEELT  
 
BUCKFASTBEVRUCHTINGSSTATION  
AMELAND 
 

 Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen en tot 2017! 
 

NIEUWSBRIEF 
 
Jaargang 4  aug 2016, nummer 8 
VOORWOORD VAN HET BESTUUR 

 

Voor u ligt de achtste Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt. Samen met 
Ale Kuperus  en Gosse van der Velde en de nieuwe leden Jans ter Bork en Engbert de Vries 
vormen zij het nieuwe bestuur van de stichting. Professor Job van Praag is hun adviseur.  
 
Voor het telen en veredelen van een aantal buckfastlijnen is een aparte groep opgestart o.l.v. 
Henk Tolhuis. Deze groep wordt gedeeltelijk gefaciliteerd door het Bestuur van de Stichting. Zij 
hebben dit jaar drie gerenommeerde lijnen opgezet om te testen en te selecteren (in totaal 
werden er 70 koninginnen per lijn geteeld )  
 
 Er hebben zich vier nieuwe vrijwilligers aangemeld nl. Carlo Leber en Wim Breukink, Evert van 
Ginkel en Frans Damhuis. Heren bijzonder welkom, we hopen op een goede samenwerking. 
 
 De landelijke buckfastvereniging heeft dit jaar een actie opgezet, genoemd: “ Buckfast in de 
kast”, waarbij nieuwe leden een Buckfastvolk ontvangen Wij hebben hiervoor ook Buckfastvolken 
beschikbaar gesteld. Tevens heeft onze vrijwilliger, Ben Wieringa, wiens kasten door een 
onverlaat in brand zijn gestoken, een nieuwe P-koningin met volk ontvangen. Spontaan is er door 
een lid een bedrag voor een koningin beschikbaar gesteld. Hartelijk dank daarvoor. 
 
De stichting bestaat komend seizoen 10 jaar! We zijn nog aan het uitzoeken op welke wijze we 
dit jubileum willen vieren. 
 

Het doel van de stichting is: 

het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijenras "Buckfast 

 het instand houden van het bevruchtingsstation te Ameland waarop darrenvolken worden   

geplaatst en deze te voorzien van jaarlijks vooraf te bepalen lijnen van raszuivere "Buckfastkoningen" 

                                                           
1
  



2 
 

Eind 2013 werd door het bestuur besloten de organisatie over een andere boeg te gooien. In plaats van 

directe aansturing van alle werkzaamheden door het bestuur, kwamen er een serie commissies die min 

of meer zelfstandig opereerden. Natuurlijk wel in goed overleg met en onder verantwoordelijkheid van 

het bestuur. Bij het bemannen van de verschillende commissies( het waren er 7) werd sterk rekening 

gehouden met de capaciteiten en wensen van de vrijwilligers .Uiteindelijk liep dit toch spaak en werd 

onze vrijwilligersgroep veel minder hecht en kwam er veel meer bij kijken dan van te voren was 

voorzien. Bovendien bestonden de commissies meestal maar uit twee of drie personen. Het werd er 

voor het Bestuur in plaats van makkelijker zelfs veel moeilijker door. We hebben dan ook besloten om 

de commissies af te schaffen en terug te gaan naar onze kerntaken. Deze worden rechtstreeks 

aangestuurd door het Bestuur en alle Vrijwilligers worden op de hoogte gehouden van wat er speelt. 

Kerntaken 

1.  Jaarlijkse darrenvolken telen ( een 50 tal + reserve moeren), beheren, transporteren, verzorgen en 

controleren, selecteren. In principe zijn alle vrijwilligers hier op de een of andere manier bij betrokken. 

2. Websitebeheer en facebook beheer: Peter Wijnsma en Jans ter Bork 

3.Logistieke zaken regelt het Bestuur ( Overleg met instanties op eiland, en transport naar en van het 

eiland en welke vrijwilligers wanneer en waar moeten zijn) 

4. Het Bestuur kiest jaarlijks de darrenlijnen voor het bevruchtingsstation en onderhoudt contacten met 

telers in binnen- en buitenland. 

5. Pr en marketing. Het Bestuur houdt zich hiermee bezig . Nieuws vanuit de Stichting en 

communicatie naar buiten toe, het onderhouden van contacten met telers en het bezoeken van 

bijvoorbeeld vergaderingen en lezingen van andere Buckfast organisaties en het aanvragen van 

subsidies. 

6 Een teeltgroep beheert en bewaart waardevol materiaal voor de toekomst, zodat we over een aantal 

jaren ook weer eens onze eigen lijnen op Ameland kunnen zetten. 

Toekomst 

We hopen met deze nieuwe aanpak voorlopig jaren vooruit te kunnen en daarmee de raszuivere 

bevruchting door Buckfastdarren voor bijenkoninginnen te kunnen blijven garanderen. Elk jaar komen 

vele op Ameland bevruchte koninginnen in kasten overal in Nederland , België en Duitsland terecht. 

Via de darren die deze koninginnen de komende jaren voortbrengen, wordt de populatie aan 

honingbijen voortdurend positief beïnvloed. 

 

Contactadres: Gosse van der Velde,  
Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 
050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
 
MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 

Vrijwilligers. 
Een twintigtal vrijwilligers helpt de stichting en het bestuur. Wij willen de vrijwilligers bij deze dank 
zeggen voor hun inzet voor het seizoen 2016. Ook dit jaar is een beroep op de vrijwilligers 
gedaan om voor 2017 darrenvolken voor Ameland op te zetten. Uiteraard met larven die de 
Stichting beschikbaar stelt. Er zijn twee overlarfsessies geweest. 

mailto:buckfastbijenteelt@tiscali.nl
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Dadantkasten 
Naast de 12 raams houten Dadantkasten heeft de stichting 35 kunststof 6 ramers aangeschaft. 
Deze zijn onder de vrijwilligers verdeeld voor het opzetten van toekomstige darrenvolken.De 
overwintering in de 6-raams Finse kunststof Dadantkasten is dit eerste jaar erg goed bevallen.    
In het voorjaar zijn de volken in 12-raamskasten overgezet.  
 
Amerikaans vuilbroed 
Ook dit jaar (2016) werden de monsters uit de potentiële darrenvolken ingezonden naar het 
Bijeninstituut te Celle (Dld) voor onderzoek. 
 
Bevruchtingsstand 
In 2016 zijn de bevruchtingskastjes weer op de “oude plek” opgesteld: aan de rand van het 
weiland dat wat meer mogelijkheden voor beschutting geeft en waar de koninginnen zich ook 
goed kunnen oriënteren. Buckfastimkers hebben vier keer de mogelijkheid gehad om 
koninginnen te laten bevruchten op Ameland. De kastjes stonden steeds twee weken op het 
eiland. De eerste drie  periodes waren vrij snel volgeboekt. Helaas kwamen enkele imkers niet 
met het opgegeven aantal kastjes. Jammer, daar hadden we anderen een plezier mee kunnen 
doen. Ook voor de laatste periode (eind juli) was volop belangstelling. De darrenvolken staan 
vlakbij de bevruchtingskastjes (200 meter) En hebben het goed gedaan. Er waren erg veel darren 
in de volken. De 25-volken (14 van de stichting en 11 van vrijwilligers) hebben o.i. goed 
gefunctioneerd De controle is veelal door dezelfde vrijwilligers uitgevoerd en administratief goed 
bijgehouden. 

 
Huig Bongers, vrijwilliger bij de Stichting, aan het werk op de darrenstand. 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
Ameland. 
Het bestuur heeft op 29 maart samen met Jan Wijnberg de bevruchtingsstand gereed gemaakt 
voor het overzetten van de 6 ramers in 12 raams dadantkasten. Jan heeft de volken gedurende 
het gehele seizoen steeds gevoerd, zodat we vitale darren op de stand hadden. Vrijwilligers 
hebben geregeld de darrenvolken gecontroleerd.                                                                        
Verscheidene vrijwilligers hebben de overtocht naar Ameland gemaakt, nadat ze eerst al een 
behoorlijke autotocht hadden gemaakt. Kleine kastjes uitzetten op de pallets in het weiland en 
zorgen dat de kastjes goed geopend en gecontroleerd werden ;meestal een korte nachtrust in het 
Pension of dezelfde dag ’s avonds met de boot terug. Heel leuk werk, maar wel intensief. Heel 
veel gratis verrichte werkuurtjes. Gelukkig worden de reis-en onkosten vergoed.                       
Met het Natuurmuseum op Ameland zijn afspraken gemaakt over het inrichten van een deel van 
het museum en de aanleg van een blote voetenpad voor kinderen, waar veel informatie over de 
Buckfastbij zal verschijnen (in het Nederlands en Duits). 
 
Contacten 
Er is volop contact geweest met het Natuurmuseum en SBB. op Ameland 
We krijgen volop medewerking van deze instanties. 
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.   B108(MM) Magnus Menges in gesprek met Thomas Rueppel 
 
Darrenvolken 2017 
Vrijwilligers hebben overgelarfd van de Meda B108 van Magnus Menges en Niels Dietrich 
is met dit volk naar Balinge bij Jans ter Bork gekomen  Van deze volken zijn vele 
koninginnen geteeld voor de darrenlijn 2017.We hopen er weer 25 mooie volken voor  
Ameland uit te kunnen zoeken. 
 

  Niels  Niels Dietrich larft over in Balinge. 
 
Waarom nu zoveel darrenvolken? 
Een jonge koningin paart met zo’n 10-20 darren, waarbij de laatstgenoemden tijdens de paring 
overlijden. Stel dat er een 500-tal koninginnen bevrucht moeten worden in de relatieve korte tijd 
van twee weken, dan moeten er 5000-10000 rijpe darren rondvliegen. De ontwikkeltijd voor een 
dar is vanaf het eistadium 24 dagen en daar komen dan nog minimaal 16 dagen overheen 
alvorens er van rijpheid kan worden gesproken. Lang niet alle darren zijn even rijp op het moment 
dat ze nodig zijn, lang niet elk darrenvolk doet evenveel mee in de paringen en elk darrenvolk kan 
slechts een beperkt aantal darren onderhouden. Daarom staat er op Ameland zo’n groot aantal  
darrenvolken waarin, door ingrepen van onze kant, een maximaal aantal darren ontstaat.  
 
Bevruchtingsresultaat in 2016 
Elk jaar komen we weer voor verrassingen te staan v.w.b. het bevruchtingsresultaat. Veel imkers 
geven dit resultaat zelf door, maar niet iedereen doet dat. De telefoon is dan wel gewillig. Nog 
steeds is er een aantal imkers dat helaas een resultaat van 0% heeft. Dit drukt natuurlijk het 
totaalresultaat. De oorzaak van dit slechte resultaat is niet altijd te achterhalen en er zijn ook 
ervaren imkers bij die dan zeer verbaasd zijn. Ook voor het Bevruchtingsstation Ameland is dit 
een sneu resultaat. Soms is het ook domme pech en dat overkomt iedereen wel eens. We willen 
graag voor iedereen natuurlijk een zo goed mogelijk succes. We zullen deze imkers dan ook 
persoonlijk benaderen en er met hen over spreken. We stellen ook vast dat steeds meer imkers 
100% resultaat melden. Wij wijzen er op dat op onze website een film aanwezig is die door de 
Stichting werd geproduceerd. In deze film worden diverse aspecten van het voorbereiden van de 
bevruchtingskastjes aangegeven (zie op de website het tabblad Koninginnenteelt en dan 
onderaan op de pagina van he Bevruchtingskastje). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 
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INZENDEN VAN BEVRUCHTINGSKASTJES  
Ook dit jaar zijn er weer vier periodes geweest, waarop imkers hun bevruchtingsvolkjes konden 
inzenden .Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt. Volgend jaar organiseren we weer vier 
periodes. 

  De bevruchtingskastjes in de vrachtwagen voor de 
overtocht naar Ameland (veel pallets met vier kastjes). 
.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPONSORING 

De Roo wegenbouw 
Teeltstation Ameland te Uithuizen 
De Nieuweweg Natuurvoeding te Groningen 
Wagenborgen Passagierdiensten 
Overnachten bij Pension Molenzicht te Nes 
Vrienden van de Stichting 
Public Relations 
 
CONTACTEN VAN HET BESTUUR MET ANDERE INSTANTIES 

We zijn als Stichting lid van de NBV en van de Algemene Nederlandse Imkervereniging (ANI) en 
de BBV Buckfast Belangen Verenigd. We ontvangen hun blad en sturen hen regelmatig onze 
verslagen en inzenddata voor de bevruchting De BBV heeft dit jaar de nieuwe leden voorzien van 
een goed Buckfastbijenvolk. Wij hebben daar ook een bijdrage aan geleverd door het telen en 
beschikbaar stellen van een aantal afleggers. 
 
Gemeinschaft der Europäischen Buckfastimker 
De Stichting is lid van de Gemeinschaft en op de 
jaarlijkse bijeenkomst hiervan geeft de Stichting telkens 
een presentatie over de bijzonderheden van de Stichting. 
De gemeente Ameland 
Met de gemeente Ameland bestaan goede contacten. Elk 
jaar wordt er een verslag gestuurd van het reilen en zeilen 
van de Stichting. 
Natuurmuseum in Nes op Ameland. 
I.v.m. de herinrichting van het museum hebben we veel contact met het museum. Zo het nu lijkt 
komt er een speciale Buckfastbijenhoek met teksten in het Nederlands en Duits. 
Staatsbosbeheer en de Vennoot 
Hetzelfde geldt voor Staatbosbeheer en de Vennoot. 
Staatsbosbeheer 
Als Stichting hebben we van het Staatsbosbeheer toestemming om een tweetal terreinen te 
gebruiken voor de bevruchting van koninginnen en opstelling van darrenvolken. 
De Vennoot 
Officieel heet “De Vennoot” de “N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen 
op het Oosteinde, Oerd en Nieuwlandsreid te Buren”.  
De contacten met de beheerder van dit terrein zijn van dien aard dat we op dit voor publiek 
(wandelaars) opengestelde terrein op een door ons zelf te kiezen plek mogen staan.  
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VERSCHIJNINGSDATA VAN DE NIEUWSBRIEF 
 

We hopen de Nieuwsbrief met regelmaat te laten verschijnen. Het ligt in de bedoeling om 4x per 
jaar een Nieuwsbrief uit te geven: in maart, in juni, in september en in december. Of dit lukt zal in 
de toekomst blijken. 
 
 
DONATIES 
 

Uiteraard kunt u als blijk van waardering voor de ontvangst van de Nieuwsbrief naast de jaarlijkse 
donatie een extra gift aan de Vrienden van de Stichting overmaken. Alle hulp, groot of klein, is 
meer dan welkom. Hiermee stelt u de organisatie van Vrienden van de Stichting nog meer in 
staat bij te dragen aan de verbetering en instandhouding van het Buckfast Bevruchtingsstation 
Ameland. 
 
 
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt 
Bevruchtingsstation Ameland 
 
Voorzitter 
Jans ter Bork Heirweg 3 9437 TA Balinge 0593-552246  ter.bork@planet.nl 
 
Penningmeester 
Ale Kuperus, Van Aylvaweg 50, 8748 CH Witmarsum, 0517-531292, a.kuperus@telfort.nl 
.Banknummer: 126249733 t.n.v. de “Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt” . Bic code: Rabo NL 2U, 
IBAN: NL05 Rabo 0126 2497 33 Eur 
 
Secretaris 
Gosse v/d Velde, Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen, 050-5421794 buckfastbijenteelt@tiscali.nl 
 
Bestuurslid.(tweede secretaris) 
Engbert de Vries Kerkweg 6, 9439 PG, Witteveen, 0593-552272 engbertdevries@gmail.com 
 

Eiland bevruchtingsstation Ameland 
Insel Belegstelle Ameland; Island Mating Station 
 
Het Bestuur 

mailto:ter.bork@planet.nl
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