Dick van L e e u w e n

Gebruikt u het woord even, in sms-taal afgekort met

ff, ook zo vaak? Nog ff een boodschap doen, ff in de
tuin werken, ff een afspraak maken, ff... ? Vorig jaar
betrapte ik mezelf erop dit woord regelmatig te
gebruiken in relatie met de bijen. Nog ff een volkje
controleren, ff een zwermpje scheppen, ff naar mijn
bevruchtingskastjes kijken. En dat terwijl dat woord ff
juist helemaal niet past bij het imkeren. Bijen zijn
gebaat bij rust en je bent altijd langer in de bijen
bezig dan gepland! Bijenhouden doe je niet ff.
Omgang met de volken doe je in alle rust, met geduld
en beheersing. Daar past het woord even, ff, helemaal
niet bij! Heb je wat bijenvolken en bevruchtingskastjes
thuis staan, dan ben je nog sneller geneigd om ff naar
die bijen te gaan kijken. Prima als het bij kijken blijft,
minder als je er ff in aan de slag gaat.
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Op zaterdag 10 juni 2004 wilde ik ook even snel een
volkje controleren. Weliswaar met beleid opende ik
de kast en lichtte een raampje,
direct het raam met koningin. In
V.
één oogopslag zag ik hare
majesteit lopen, maar er gebeurde
iets vreemds. De koningin wer
direct bestormd door een aant
bijen. Die bijen draaiden zich a
een bol om haar heen. Ik vond
indrukwekkend maar ook heel
vervelend om te zien! Wat moe
doen? Omdat ik het niet
vertrouwde, heb ik de koningin
direct los gemaakt van de bijen.
Maar dat bleek geen oplossing.
Vervolgens heb ik haar uit het volk
gehaald en in een krulspeld
gedaan. Ook dat mocht niet baten.
Telkens als ik de koningin weer
terugzette, werd ze ingebald.
Moraal van het verhaal, neem de
tijd en werk met beleid. De maand juni is overigens
wel een drukke maand.

Juni volgens O.B. de Kat
Nu komt het er op aan. Juni is de maand van de
examenuitslagen, zakken o f slagen, daar draait het
dan om. Spanningen in menig gezin, ook in dat van

maand (of uiterlijk half juli) beoordeeld aan de hand
van de volgende vragen: I . Heeft u het zwermen onder
controle kunnen houden? 2. Zijn de jonge koninginnen
aan de leg? 3. Heeft u al honing geslingerd o f denkt
u dat binnenkort te kunnen gaan doen?

Zwermmeldingen
In mijn bijenagenda's kom ik in de maand juni alle
genoemde onderwerpen ruimschoots tegen. Er is
bijna geen bladzijde onbeschreven. Neem nu de
zwermmeldingen. Geregeld word ik gebeld met de
vraag of ik een zwerm wil komen scheppen. Zwermmeldingen via de gemeente waren de laatste jaren
vaak afkomstig van schoorsteen - of spouwmuurvolken. Ik heb zeker op zes plaatsen van deze volken
aangetroffen, waarbij sommige mensen me wisten te
overtuigen van het feit, dat deze volken daar soms al
meer dan tien jaar huisden. Het blijkt dus toch mogelijk te zijn dat volken in de natuur overleven. Vorig
jaar kreeg ik wel een heel bijzondere zwermmelding.
De zwerm hing zeker zes meter
hoog in een boom en niemand
wilde daarvoor komen. Tja, wat
moet je dan? Eerst maar eens
kijken. Zes meter, dat was inderdaad redelijk hoog! Een hoogwerker regelen via brandweer
misschien? Zouden ze daarvoor
wel komen? We hadden wel een
ladder van zes meter bij ons,
maar de zwerm hing niet langs de
stam. Misschien een tik met de
ladder tegen een tak, zodat de
zwerm verder zou vliegen? Ook
dat bleek geen oplossing. De
zwerm bleef gewoon op dezelfde
hoogte rondvliegen. Een grote
bijenkorf op zijn kop aan het
einde van de ladder bleek
uiteindelijk de oplossing te
bieden. Met z'n tweeën hielden we de ladder vast en
hebben we de zwerm in de korf geschud. En ja hoor,
de korf kwam met zwerm en al beneden. Vervolgens
hebben we de korf langzaam weer rechtop gezet en
ongeveer op dezelfde hoogte terug aan de boom
gehangen, maar nu wel langs de stam.
Hoeveel zwermmeldingen krijgen we dit jaar nu er

.
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