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Ameland  een geweldig eiland voor de Buckfastbij. 
 
 

 

                        NIEUWSBRIEF 
                        Jaargang (sept.) 2017  nummer 11 
 
 

VOORWOORD VAN HET BESTUUR 
 
Voor u ligt de elfde Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt met 
informatie over de darrenlijn van 2018, verkoop koninginnen in Kielers, opening 
natuurmuseum en de Buckfastbij op Ameland.  
 
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 
 
2017 is een bijzonder jaar geworden. 

We hebben met onze vrijwilligers weer heel veel werk verzet. Speciale aandacht in deze nieuwsbrief 

voor de darrenvolken op Ameland, de inrichting van een deel in en bij het Natuurmuseum in Nes op 

Ameland en het telen van koninginnen. 

mailto:buckfastbijenteelt@tiscali.nl


 

 

Onze projecten dit jaar zijn gesponsord door: 

Friesland 

 VVV Ameland 

Overtochten met Wagenborg 

 

De Roo wegenbouw en milieu 

 

 Iepen Mienskipsfûns 

 

Met de sponsorgelden hebben we nieuwe kasten kunnen kopen; een deel bij het natuurmuseum in 

kunnen richten; prachtige panelen kunnen laten maken. Het ziet er allemaal fantastisch uit. 

SPONSOREN HARTELIJK DANK VOOR JULLIE BIJDRAGE. 

 

 



 

Jubileumactie van de stichting.  
 
De stichting bestaat dit jaar tien jaar. 
Ter gelegenheid van dit jubileumjaar hebben we dit jaar raszuivere bevruchte koninginnen op 

Ameland aangeboden voor liefhebbers. Dat is een groot succes geworden; meer dan vijftig 

Kielertjes hebben we moeten vullen en zijn afgeleverd door heel Nederland en België. 

Tevens hebben we er een pedigree en advies omtrent invoeren in een volk bijgevoegd. We 

hopen dat het invoeren bij iedereen is gelukt. De koninginnen die we geleverd hebben, 

hadden allemaal gesloten broed in het kastje. Het Kielerkastje kunt u uiteraard in de 

toekomst weer gebruiken. 

 Telen van koninginnen. 

De stichting is dit jaar gestart met hel telen van koninginnen in kielers; ook hebben we 

verschillende imkers zelfs in Finland en Ierland koninginnen verkocht van Ameland. 

We overwegen om volgend jaar weer op kleine schaal koninginnen te telen voor de verkoop. 

Nadere informatie volgt t.z.t. 

 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 B712(JtB)) zich het beste in 
het voorjaar gaan ontwikkelen en deze brengen we in mei naar Ameland. Bij Wytze Faber in 
Eelde hebben we een nieuwe plek gekregen bij de Kraus-Groeneveld Stichting. Een 
prachtige open plek in het bos vlak bij het huis van Wytze. 
 
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 en voorzien van extra darrenraat. Daarnaast 
gaan de volken in april naar de koolzaaddracht en/of wilg, wat de ontwikkeling van de volken 
bevordert.  
 
Vrijwilligers en activiteiten. 
De meeste werkzaamheden zijn op Ameland verricht. Eind mei zijn de 30 darrenvolken 
geplaatst. Midden juni hebben we de meeste koninginnen uit de volken gehaald (de darren 
die in augustus pas geslachtsrijp zijn, zijn niet meer interessant) en na een broedloze 
periode van enkele weken twee keer behandeld met oxaalzuur. Daarna hebben we de 
volken voorzien van nieuwe koninginnen. Het grote voordeel hierbij is dat er veel minder  

mijten in de volken zitten en we de volken al voorzien hebben van veelal nieuwe 
koninginnen voor de darrenlijn 2018 of testlijnen.    

 
 
Het plaatsen van de bevruchtingskastjes neemt altijd veel tijd in beslag; meestal zijn we met 
vier vrijwilligers om de kastjes uit te zetten in het veld bij het bevruchtingsstation. De kastjes 
die er al staan worden de dag van te voren gesloten en ’s morgensvroeg om zes uur in de 
vrachtwagen geladen. Dat betekent voor de betreffende vrijwilligers een overnachting op 
Ameland en vroeg opstaan. 

 

Ronald de Moor (secr. BBV) levert zijn 

bevruchtingskastjes in bij de vrachtwagen die op 

de boot naar Ameland gaat. 

Ronald heeft alle foto’s gemaakt voor deze 

nieuwsbrief. 

Ronald hartelijk dank. 



 

 

 
 
Er werden weer heel veel kastjes aangeleverd. De eerste drie periodes zaten helemaal vol 
(ongeveer 500 kastjes per keer). De vierde (laatste) periode zat niet vol. Dit biedt voor 
belangstellenden mogelijkheden volgend jaar. 
 
De stichting heeft deze periode gebruikt om koninginnen te laten bevruchten voor nieuwe 
testlijnen. Enkele vrijwilligers zijn een paar jaar bezig om nieuwe lijnen te testen, zodat we de 
komende jaren onze eigen koninginnen kunnen selecteren voor een nieuwe darrenlijn. Het 
gaat dus om meerdere koninginnen van eenzelfde lijn; dat betekent ook dat we kunnen 
overlarven van verschillende zusterlijnen wat de genetische diversiteit bevordert. 
 

 
 
 
Jans ter Bork wordt als voorzitter van de 
Stichting gefeliciteerd met de bijenexpositie 
in het natuurcentrum Ameland door  

Aleida Ridder – Edes medewerkster van het 

centrum 
 
 
 

.             
Natuurmuseum in Nes op Ameland 

 
We hebben in samenwerking met het natuurmuseum een stand in mogen richten in het 
museum. Materialen van o.a. Jan Kienstra worden hier tentoongesteld. Buiten heeft Jan een 
bijenstal getimmerd, waarin ook een observatiekast is geplaatst. Langs het blote voetenpad 
zijn panelen geplaatst met informatie over de buckfastbij. 
  



 

 
 
De teksten zijn in het Nederlands en het Duits. De opening heeft plaatsgevonden op 16 juni. 
Bijgevoegd enkele sprekende beelden met tekst.   
 

      
 
Een bezoek aan het museum is echt de moeite waard.  
Bent u op Ameland, vergeet dan het natuurmuseum in Nes niet. 
 

 
 
 
 

Gosse had de dag van zijn leven bij de opening 

van het buckfastproject in/bij het 

natuurmuseum. 

Enthousiast vertelt hij over de buckafstbij. Op de 

achtergrond de bijenstal gemaakt door Jan 

Kienstra. Het blote voetenpad loopt langs de 

bijenstal. 

Jan Kienstra (samen met Gosse van der 

Velde de oprichters van het 

bevruchtingsstation op Ameland) aan het 

woord in het museum. 

Hier geeft Jan een toelichting bij zijn 

ontworpen kijkkast. Via openingen kun je in 

de kast kijken en in de schuifladen liggen 

imkermaterialen van Jan.  

Helaas kan Jan zelf geen bijen meer houden 

i.v.m. allergie tegen bijen. Een regelmatig 

voorkomend probleem bij enthousiaste, 

startende imkers. 

Hiernaast een impressie van de 

panelen langs het blote 

voetenpad. 



 

Aanleveren van bevruchtingskastjes. 
In 2017 hebben imkers uit Nederland, België en Duitsland bevruchtingskastjes aangeleverd 
in Holwerd. De eerste drie periodes waren helemaal volgeboekt. In de vierde periode was 
nog wel voldoende ruimte. We adviseren u om toch juist van die vierde periode gebruik te 
maken. De koninginnen komen dan later in het seizoen aan de leg en kunnen in 
september/oktober gemakkelijker in een hoofdvolk worden ingevoerd.  
 
De resultaten van de bevruchtingen kunt u weer door geven aan Gosse. 
We zijn benieuwd naar de resultaten. Er waren o.i. voldoende darren van de dertig volken. 
Helaas waren de weersomstandigheden niet altijd even gunstig. Het heeft ook ontzettend 
gewaaid; van enkele kastjes waren de deksels afgewaaid. Een stevige bevestiging ook aan 
de bovenzijde is belangrijk. De meeste volkjes worden aangeleverd in apidea’s ,miniplus of 
kielers. Deze kastjes zijn uitstekend geschikt voor koninginnenteelt. 
 
Nog een advies: 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. 
 

   
 
 
 
Banu Tangarajah heeft in Holwerd en op de bevruchtingsstand met een drone prachtige 
beelden gemaakt. Hopelijk kunnen we de beelden/film opnemen in de volgende nieuwsbrief 
en op de website plaatsen. 
 

Dit is een goed roostertje; vier 

openingen! 

Het staat nu op het darrenroostertje. 

De darren kunnen er niet uit en in. 

De koningin wel. 

Onder het kastje zit eigenlijk te veel 

ruimte. 

Het gevaar is dat de koningin na de 

bruidsvlucht onder het kastje kruipt. 

Er ontstaat dan een zwermpje onder 

het kastje. Voorkom dat de bijen 

onder het vlieggat onder het kastje 

kruipen. 



 

 
 
De darrenlijn voor 2018. 
De vadervolken voor volgend jaar op Ameland zijn:  
Dochters van de serie B712(JtB) =. 16-B711(VdB/TR) aml B30(GV) 
 
 

Als darrenleverancier werd een 
geselecteerde moer van Van den 
Bongard/Thomas Rueppel verworven. 
Van deze moer teelden we in 2016 met 
onze teeltgroep/testgroep een 70-tal 
koninginnen, waarvan we er na selectie 
15 overwinterden. We hebben dus in 
2016 en 2017 de lijn van Van den 
Bongard/Rueppel uitgebreid getest. 
Van deze testvolken hebben we in 
2017 van de beste vier volken 
koninginnen geteeld voor de darrenlijn 
2018. We hebben van vier 
zustervolken na geteeld om zodoende 
een genetische biodiversiteit te kunnen 
garanderen. 
 

 
 
Het schema voor 2018 is bekend:nl. 
 
 Periode  overlarven    uitlopen    naar Ameland   terug van Ameland 
 1e    16-5-2018    28-5-2018     2-6-2018      16-6-2018  
 2e    30-5-2018    11-6-2018   16-6-2018      30-6-2018   
 3e    13-6-2018    25-6-2018      30-6-2018      14-7-2018  
 4e    27-6-2018      9-7-2018   14-7-2018      28-7-2018 
 
Website en aanmelding www.buckfastbevruchtingsstation.nl 
Op onze website kunt u binnenkort lezen hoe u zich kunt aanmelden voor 2018. 
Verzamelplaatsen staan vermeld op de website. Nieuw voor regio Zuid is een verzamelpunt 
bij Marcus Mesu in St. Oedenrode. De verzamelplaats voor Oost is bij Roel van der Worp 
voor Noord bij Jans ter Bork voor Groningen Gosse van der velde. Om van de laatste 
nieuwtjes op de hoogte te blijven kun je ons via de website ook volgen op Facebook. 
 
 
 

Na de opening in het museum werd een 

bezoek gebracht aan de 

bevruchtingsstand. 

Jans en Gosse laten de bevruchte 

koninginnen in apidea’s zien aan onze 

Duitse collega’s Gilbert Bast (staand, lid 

van onze teeltgroep) en Niels Dietrich 

(bestuurder van de Europese 

gemeenschap van Buckfastimkers). 



 

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 goede inwintering gewenst 
en  geniet van uw (Buckfast)bijenvolken.  
 
Het Bestuur 
 
 

 
 
Aanleverstation bij Holwerd bij de camper van Alie en Wytze. Ale, onze penningmeester 
houdt in de camper de administratie bij! Alie en Wytze wederom bedankt voor de heerlijke 
koffie en broodjes. 
 Na een lange rit met de bevruchtingskastjes zijn de imkers daar dol op. 

mailto:ter.bork@planet.nl
mailto:buckfastbijenteelt@tiscali.nl

