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Ameland een geweldig eiland voor de Buckfastbij.
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Voor u ligt de tiende Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt met
informatie over de darrenlijn van 2017, koninginnen in Kielers, vorderingen natuurmuseum
en Buckfastbij op Ameland, gratis larfjes op 17 en 30 mei en een interview met vrijwilliger
Huig Bongers uit Zwiggelte. Onze adviseur is: Professor Job van Praag.
Het doel van de stichting is:
het bevorderen van de bijenteelt door het telen en veredelen van het honingbijenras
"Buckfast het in stand houden van het bevruchtingsstation te Ameland waarop
darrenvolken worden geplaatst en deze te voorzien van jaarlijks vooraf te bepalen lijnen van
raszuivere "Buckfastkoningen".
Contactadres: Gosse van der Velde,
Van Loghemstraat 67, 9731MD Groningen,
050-5421794, buckfastbijenteelt@tiscali.nl
Jubileumactie van de stichting.
De stichting bestaat tien jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar bieden we dit jaar raszuivere bevruchte koninginnen op
Ameland aan voor liefhebbers. Het zijn P-moeren aangepaard met de darrenlijn B108(MM)
die we dit jaar op het eiland hebben. We bieden ze aan met pedigree in en inclusief een
Kielerkastje voor 100 euro. Het kastje kunt u behouden en later weer gebruiken. U koopt dus
een koningin waarvan u zeker bent dat ze aan de leg is.

Een deel van de bodem van de Kieler kunt U
gemakkelijk verwijderen, zodat invoeren (met krant)
geen problemen moet geven. Hebt u belangstelling?
Meldt u aan bij Gosse van der Velde. In volgorde van
aanmelding worden de koninginnen in de kastjes
geleverd. We hebben geen idee hoeveel
belangstelling er is, misschien moeten we wel met een
wachtlijst werken. Hebt u zich aangemeld, dan houden
we u op de hoogte.
Op 17 mei ‘s middags kunnen belangstellenden gratis larfjes (max 15) komen halen bij
Wytze Faber Oosterbroek 3 in Eelde. Gaarne aanmelden bij Gosse van der Velde.
Op 30 mei regelt regio West overlarven in Bussum (vanaf 18.00 uur) waaraan onze voorzitter
Jans ter Bork van bevruchtingseiland Ameland zijn medewerking verleend.
Plaats van de darrenvolken.
We hebben op Ameland nog enkele volken staan, maar de meeste volken staan bij de
vrijwilligers. We gaan beoordelen welke darrenvolken (van de B108 MM) zich het beste in
het voorjaar gaan ontwikkelen en deze brengen we in mei naar Ameland.
Het voordeel van de volken op de vaste wal is dat we ze goed kunnen inwinteren en in het
voorjaar de volken vroeg kunnen controleren. Daarnaast gaan de volken in april naar de
koolzaaddracht en/of wilg, wat de ontwikkeling van de volken bevordert.
De volken zijn goed de winter uitgekomen en inmiddels voorzien van de eerste darrenraat.
Vrijwilligers en activiteiten.
We hebben onze voorjaarsbijeenkomst in de Land- en Tuinbouw school te Eelde weer
gehad. We hebben de vrijwilligers op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.
We hebben 55 kilo was ontvangen en hebben hier bij Ecopoll in Geffen kunstraat van laten
maken. Klaas de Jong, één van onze trouwe vrijwilligers heeft darrenroosters gemaakt die
we gaan gebruiken voor de volken die eerst naar het koolzaadveld gaan en daarna naar
Ameland. De darrenroosters komen voor aan de kast, zodat er geen vreemde darren naar
binnen kunnen. Van deze volken is een voederkransmonster verstuurd naar Celle om er
zeker van te zien dat deze volken gezond zijn.

Een darrenrooster voor aan de
kast, gemaakt door Klaas.

Was verwerken;
Robert en Engbert houden
het proces goed in de gaten.
Interview met onze actieve vrijwilliger Huig
Bongers uit Zwiggelte.
Huig woont met zijn vrouw Joke in het Drentse
Zwiggelte. Huig is al bij menig imker bekend i.v.m.
de verkoop van zijn bijenboompjes, waar hij
regelmatig reclame voor maakt. Vele boompjes
zijn al door heel Nederland verspreid; zelfs een
kweker in het Brabantse Lieshout heeft hij
voorzien van enkele honderden boompjes. Ieder
jaar groeien tussen het grind uit de zaden nieuwe
bomen op zijn erf. Twee jaar geleden zijn er geen
zaden ontkiemd ,omdat de knoppen door enkele
strenge nachtvorsten waren bevroren. Half juli t/m
augustus bloeit de bijenboom en wordt druk
bezocht door de bijen. Huig verstuurt de bomen
per post in een doos van een meter lang.
Dit even ter inleiding. Huig is een tiental jaren
vrijwilliger bij onze stichting. En houdt sinds 1983
bijen; hij is gestimuleerd door een jachtvriend.
Huig en Joke waren toen woonachtig in Stolwijk in
Zuid-Holland.
Sinds 1989 wonen ze in Drenthe. Zijn eerste zwarte bijen hebben hem eens flink te pakken
gehad en daarna is hij begonnen met carnica. In Drenthe kwam hij in Eelde via cursus en
vergaderingen in aanraking met buckfastimkers. Via Gosse van der Velde kwam hij aan zijn
eerste buckfastvolk. Huig liet in de jaren daarna zijn koninginnen bevruchten bij een station
bij de Eemshaven en hij vertrok eens met zijn caravan en twee moerloze volkjes richting
Zeeland om twee bevruchte koninginnen bij Van der Zee te halen. Deze werden in de
drieramers ingevoerd en in de caravan meegenomen naar Drenthe. Huig houdt van rustige,
zwermtrage bijen en van experimenteren. Overlarven, koninginnen elders laten bevruchten
doet hij al vele jaren. Zelf starters maken , een zeefkast om darren te zeven, volkjes in
miniplus op hoofdvolken (met krant) plaatsen met een op maat gemaakte opening zijn
activiteiten waar hij erg veel plezier aan beleefd.
Op de vraag welke buckfastlijn zijn voorkeur heeft, geeft Huig als antwoord dat hij geen
voorkeur heeft. Hij laat de ontwikkeling van lijnen graag over aan anderen. Hij heeft wel
enkele P-moeren om van goed materiaal te kunnen overlarven.
Welke activiteiten verricht Huig voor de stichting?
Dat zijn er heel veel. Op de volgende pagina volgt een overzicht:

Huig Bongers geeft aanwijzingen
aan Gosse van der Velde en
Henk Kleine bij de Finse
zesramers, waarin we de
darrenvolken overwinteren.
1. Darren volken naar Ameland
brengen/halen.
2. Materialen (daken, voerbakken)
maken.
3. Verven en opknappen van de
verrijdbare keet op Ameland
samen met Sjef van Es.
4. Suiker water maken voor de
volken van de stichting.
5. Darrenvolken controleren op
Ameland en raat snijden om meer
darrenraat te verkrijgen in de volken.
6. Bevruchtingskastjes plaatsen/opladen op Ameland met daarbij de prachtige
overnachtingen in het pension op Ameland. Ja, je bent dan twee dagen op Ameland
(vrijdag/zaterdag).
7. Zelf volken telen voor de darrenstand op Ameland.
Tenslotte kan ik nog melden dat Huig bestuurslid is van de bijenclub in Beilen en in het
verleden in het groepsbestuur van Drenthe heeft gezeten samen met o.a. Mia Loonstra en
Jacqueline Reker. De excursies en contacten met de Belgische imkers kan hij zich nog heel
goed herinneren. Bijzondere bijeenkomsten waren dat. Huig heeft nog geen opvolger in zijn
naaste familie gevonden die ook geïnteresseerd in het imkeren. Huig hartelijk voor je
medewerking.
Huig op voorgrond en Jack Zijlstra
bekijken de overlarfkunsten van Martijn Kort
Was en voer.
Door de verkoop van slechte kunstraat
hebben we besloten zelf was te verzamelen
van onze vrijwilligers en hier kunstraat van te
laten maken bij Ecopoll. Deze eerste vijftig
kilo was is al binnen, zodat we dit jaar al onze
eigen kunstraat kunnen gebruiken.
Het voer gaan we ook weer zelf maken met
medewerking van onze vrijwilligers.
Website en aanmelding www.buckfastbevruchtingsstation.nl
Zoals u op onze website kunt lezen hebben we voor 2017 een goede darrenlijn kunnen
opzetten. De aanmeldingen voor 2017 komen al weer binnen; de eerste en tweede periode
zijn al volgeboekt. De derde periode en de vierde periode zijn ook al bijna vol.
Verzamelplaatsen staan vermeld op de website. Nieuw voor regio Zuid is een verzamelpunt
bij Marcus Mesu in St. Oedenrode. Om van de laatste nieuwtjes op de hoogte te blijven kun
je ons via de website ook volgen op Facebook.

Al zestig kilo kunstraat, pakketjes van 5 kilo.
Vergaderingen
We hebben overleg gehad met het landelijk bestuur van de
BBV; we dachten enkele afspraken te hebben gemaakt b.v.
verkoop koninginnen, korting bij was smelten en kunstraat
vervaardigen. Helaas heeft het landelijk bestuur deze
voorstellen later teruggedraaid. We vinden dit jammer en
hebben besloten om nu zelf een aantal zaken ter hand te
nemen. Bovendien werkt dat ook vlotter, want dan is er minder
overleg nodig. Jans, Evert en Frans zijn naar de
Zuchtertagung Noord-Rijn Westfalen in Herten in Duitsland
geweest. Klaus Fehrenbach gaf daar een interessante lezing
over zijn manier van bijenhouden. Verder zijn er contacten met
Eugen Neuhauser uit Dornbirn (Oostenrijk) en Ivan Curic in
Witzenhausen.
Natuurmuseum in Nes op Ameland.
We hebben subsidie van provincie Friesland en een bijdrage van VVV Ameland ontvangen
om een gedeelte van het museum op Ameland in te richten voor de bijen.
Bovendien wordt er
rondom het museum
een ontdekpad
ontwikkeld met
aandacht voor de bijen.
Opening dit jaar. In de
volgende nieuwsbrief
hopen we u een verslag
te kunnen aanbieden.
Aan het werk in het
museum in Nes op
Ameland. Aleida van
het museum en een
student laten Jans de
ontwikkeling van de
panelen (nog op de
laptop) zien.

Aanleveren van bevruchtingskastjes.
Let op: zorg voor de juiste roostertjes voor de bevruchtingskastjes!
Doe ook niet te veel bijen in een bevruchtingskastje. Te vol betekent meer kans op een
zwermpje op de bevruchtingsstand.
Het schema voor 2017 is ook weer bekend;
Periode overlarven
uitlopen
naar Ameland
1e
17-5-2017
29-5-2017
3-6-2017
2e
31-5-2017
12-6-2017
17-6-2017
3e
14-6-2017
26-6-2017
1-7-2017
4e
28-6-2017
10-7-2017
15-7-2017

terug van Ameland
17-6-2017
1-7-2017
15-7-2017
29-7-2017

De darrenlijn voor 2017 op Ameland zijn dochters van:
B108(MM) = .13-I1(MM) x B129(TR) : .12-I107(MM) x ST114:
.11-I64(MKW) x B181(MKR): .08-I82(TR) x B10(TR): .05-I51(TR) x NO61(TR) : etc.
B108(MM)als leverancier voor de vadervolken op Ameland
Deze lijn is een Buckfastlijn die wat betreft moederskant terug gaat op de I51 van Thomas
Rueppel en werd geteeld in 2003.Deze lijn voert terug op Iraanse bijen en wordt ook wel de
Meda lijn genoemd. Aangezien de B108(MM) al de 11 de generatie is kunnen we natuurlijk
niet meer spreken van Medalijn.
Deze lijn bezit echter alle eigenschappen die een goede buckfastlijn karakteriseren. Magnus
Menges importeerde in 2011 twee zusterkoninginnen van Teeltgroep Marken die tot dan toe
al verscheidene keren met buckfastdarren van vadervolken op Marken waren aangepaard.
Ook in 2012 werd deze lijn aangepaard met respectievelijk darren van vadervolken van Peter
Stougard ( ST114) uit Denemarken en in 2013 met darren van vadervolken van Thomas
Rueppel B129(TR) Deze lijn bestempelt Magnus Menges als”High-End” Buckfastmateriaal
en is uiterst geschikt om als darrenlijn deze fantastische eigenschappen door te geven.
Onze eigen meda nateelt de I12(JtB) en de I 58(JtB) stammen uit hetzelfde oorspronkelijke
materiaal, maar omdat ze vanaf 2005 met andere darrenlijnen zijn aangepaard hebben deze
lijnen zich ontwikkeld als erfvast Buckfast materiaal waar we zuinig op moeten zijn.
Beoordelingstabel( een evaluatie van de B108(MM).
Vitaliteit Overwintering
Zachtaardigheid Zwermtraagheid Dracht
Bouw
Hyg
Bijen: 6 6
5,5
6
Lente:5
Bouw:6
73%
Broed:6
Zomer:6 Propolis: 5
Evaluatie van het volk: Schaal 1t/m 6
Deze lijn staat erom bekend dat ze zeer vitale bijen voortbrengt en een prachtig
aaneengesloten broednest vormt. Ze stopt begin november met broeden en gebruikt relatief
weinig voer in het winterseizoen. Deze langlevende bijen kunnen in het voorjaar een groot
volk opbouwen, maar ze komen wat langzaam op gang. De bijen zijn zachtaardig en je kunt
er in alle jaargetijden onder verschillende weersomstandigheden goed mee werken. Ze
vertonen nauwelijks tekenen om te gaan zwermen. De raatzit is bewonderenswaardig en de
honingopbrengst kan met name in de zomer zeer goed zijn.
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt
Bevruchtings- en teeltstation 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
Allen een goed bijenjaar gewenst
Met heel veel genot van uw Buckfastbijen.
Het Bestuur

