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Ameland een geweldig eiland voor de Buckfastbij.
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VOORWOORD VAN HET BESTUUR
Voor u ligt de twaalfde Nieuwsbrief van de Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt met
informatie over de darrenlijn van 2018, het succesvolle jaar 2017 en de Buckfastbij op
Cyprus en een film over ons bevruchtingsstation Ameland gemaakt door Baanu Thangarasa.
Baanu is student van het Dutch Filmers Academy in Amsterdam. Hij heeft deze film in
opdracht van de stichting gemaakt. Voor contact gegevens Baanu Thangarasa:
razapictures@gmail.com 06-15480880.
Als u op het filmpje youtube hieronder klikt
(Ctrl indrukken en klikken met muis) kunt u de film bekijken.
https://youtu.be/t1cEfZSn39U
Onze adviseur was: Professor Job van Praag.
Helaas is Job eind 2017 overleden en kunnen we geen advies meer inwinnen. Namens onze
stichting heeft Gosse condoleances overgebracht.

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
Wist u dat ……..
2017 voor ons een heel bijzonder jaar is geworden!

Dat we met 25 vrijwilligers het bevruchtingsstation en de teelt regelen.
Dat er twee duizend kastjes voor bevruchting naar Ameland zijn gestuurd.
Dat de kastjes van buckfastimkers uit België, Duitsland en Nederland komen.
Dat dat een hele organisatie vergt.
Dat we 56 gevulde kielers met koninginnen geteeld op Ameland hebben verkocht.
Dat we een speciale teeltgroep hebben.
Dat drie van vier periodes in 2018 al weer volgeboekt zijn wat betreft het inzenden
van koninginnen voor bevruchting op Ameland.
Dat we dit jaar op kleine schaal weer koninginnen voor de verkoop aanbieden.
Dat p-moeren van Ameland met pedigree 95 euro kosten.
Dat geselecteerde en overwinterde koninginnen met pedigree en
beoordelingsformulier 140 euro kosten.
Dat F-1tjes standbevrucht op eigen landbevruchtingsstation met geselecteerde
darrenlijnen 40 euro kosten.
Dat u zich aan kunt melden via Gosse van der Velde, indien er veel animo is
hanteren we de regel: volgorde van aanmelding.
Dat de darrenvolken gedurende de winterperiode naar de vaste wal zijn gehaald,
zodat ze dit voorjaar nog naar een drachtveld gebracht kunnen worden; we willen
graag sterke volken op Ameland.
Dat we op het drachtveld darrenroosters voor de volken plaatsen, zodat er geen
andere darren naar binnen kunnen vliegen.
Dat we een paar keer raat wegsnijden om extra darren in de darrenvolken voor
Ameland te krijgen; de bijen bouwen darrenraat op de plek waar de raat is
weggesneden.
Dat van alle volken voor Ameland een voermonster wordt afgenomen en dat monster
wordt gecontroleerd in Celle.
Dat Jans naar Cyprus is geweest om de Buckfastbij daar te bestuderen.
Dat hij daar een uitgebreid verslag van heeft gemaakt en dat is opgenomen in deze
nieuwsbrief.
Dat we een tentoonstelling over de Buckfastbij in het natuurmuseum in Nes op
Ameland hebben ingericht.
Dat de teksten op de panelen in het Nederlands en Duits zijn geschreven.

Dat dat o.a. gerealiseerd kon worden door medewerking van de hieronder genoemde
sponsoren.

Friesland

VVV Ameland

Overtochten met Wagenborg

De Roo wegenbouw en milieu

Iepen Mienskipsfûns

Bijen op Cyprus
In het uiterste oosten van de Middellandse Zee ligt het eiland Cyprus. Cyprus is net zo
groot als Friesland, Groningen en Drenthe samen.

Volgens de mythologie werd Aphrodite, de koningin van de liefde, de schoonheid en
de vruchtbaarheid. hier op het strand geboren uit het schuim van de golven. Cyprus
wordt bestempeld als "Aphrodite's tuin". Het eiland is miljoenen jaren geïsoleerd
gebleven van Europa, Afrika en Azië. En dat betekent dat de natuur op Cyprus uniek
is: het is een schatkamer geworden van alleen hier voorkomende planten (118 van de
in totaal ruim 1800 soorten) en tal van mooie bloemen, waaronder zeer veel
orchideeën. Wat is de beste periode om van de natuur te genieten? De beste tijd om
de vele bloemen en planten op Cyprus te beleven is het vroege voorjaar. Van maart tot
eind april staat het eiland in bloei, daarna slaan hitte en droogte toe en gaat de natuur
in rust.
Velen vinden het Troodos gebergte het mooiste gebied op Cyprus. Het gebergte, met
als hoogste top de Mount Olympus (1951 meter), is in de laatste eeuw goed ontsloten
omdat het niet alleen rijk is aan mineralen maar ook omdat het in de winter een perfect
skigebied is. Voor wie de natuur van Cyprus in wil zijn schitterende wandelpaden
aangelegd. Vanaf het plaatsje Pano Platres loopt er bijvoorbeeld een route langs de
Caledonische watervallen. In maart staan hier honderden Troodos orchideeën in bloei.
Ook de Phoenicische dennen zijn kenmerkend voor dit gebied.
Hier heeft Roger White. als enige toestemming van de overheid gekregen om zijn
buckfastbevruchtingsstation in te richten.
Met Roger en Antonia in de bergen
Tijdens onze vakantie op Cyprus hebben we ons
ook verdiept in de bijen op Cyprus Op Cyprus kun
je als imker lid worden van de Pan-Cyprian
Beekeepers Association

Er zijn ongeveer 600 imkers op het eiland, het Turkse deel niet meegerekend. Hiervan zijn
ongeveer 250 imkers beroepsimker
Sommigen met meer dan 1000 volken. Roger White heeft tussen de 200 en 500 volken (
buckfast)afhankelijk van het jaargetijde. Roger richt zich voornamelijk op
koninginnenteelt. Zijn vriend Zenios heeft 300 volken. Hij richt zich op honingoogst en
verkoop van afleggers. De meest voorkomende bijen op Cyprus zijn Cypria en
Buckfast..
In het Noorden van Cyprus zijn nog de Apis mellifera cypria te vinden. Ze spreken daar
ook wel over de nieuwe Cypria , omdat hier net als bij ons vele invloeden van buiten af
de oorspronkelijke bijen hebben beïnvloed Veel bijen zijn daar gekruist met Ligustica,
Meda, Anatoliaca en Syriaca. Ook caucasica is veel geïmporteerd in het noorden.
In het zuiden komen veel
buckfastbijen voor.De
zogenaamde buckfast
superbee.

Roger White, een bevriende
collega uit Ormidhea, heeft
deze superbees en hij houdt
zich vooral intensief bezig
met koninginnenteelt. Hij
woont tussen Larnaca en Agia
Napa in het zuid-oosten van
Cyprus.
Roger is de zoon van een
treinmachinist en opgegroeid
in Zimbabwe. Hij heeft daar
tot zijn zeventiende gewoond. Tijdens zijn dienstperiode op Cyprus {Royal airforce)
leerde hij zijn huidige vrouw kennen. Roger maakt reclame met de buckfast superbee
en heeft klanten in heel Europa en Israël Op internet is er een groep gevormd waar je
je bij aan kunt sluiten, de zgn. Buckfast Beekeepers Group.( Beheerder is Chris Neel
uit Groot- Brittannië)

Ook wij hebben een paar jaar geleden een aantal koninginnen van Roger gekocht Een
anatoliaca lijn om te testen en twee buckfast superbee lijnen. Aangezien wij elk jaar
met onze Buckfastteeltgroep Ameland een drietal lijnen testen door er ongeveer 70
koninginnen van na te telen.,hebben wij in 2016 ook van een lijn van Roger 70
koninginnen nageteeld de zgn. B 51(JtB). Dochters hiervan de B56(JtB) serie
overwinteren nu .Roger wisselt materiaal uit met Chris Neel uit Engeland en met een
Israëlische collega die erg mooi Ligustica materiaal heeft. Zelf heeft Roger materiaal

uit Kenya geïmporteerd nl de Apis mellifera monticola. Daarnaast heeft hij materiaal
van Paul Jungels, Heike Aumeier, Peter Stöfen en Manfred Deichmann en uit
Zwitserland van Mario Paroni.
Materiaal uit de Scandinavische landen van o.a. Keld Brandstrup en Carsten Dalbøl
(DK) doet het niet zo goed op Cyprus.
Imkeren op Cyprus gaat heel anders dan in Nederland.
Zo start de koninginnenteelt al in de laatste week van januari. Eind februari gaat Roger
zijn bevruchtingsstation in het Troodosgebergte weer inrichten. Dit jaar ga ik een hele
week met hem mee naar zijn station. In maart en april heeft hij het bijzonder druk met
de koninginnenteelt en dat gaat door tot in juni. In juli, augustus en september is het
erg warm en moeten de bijen vooral zien te overleven.
Half oktober wanneer de bijeneters zijn vertrokken begint de koninginnenteelt weer,
nu standbevrucht . in de kuststreek tussen Larnaca en Agia Napa.In deze tijd wisselen
veel beroepsimkers hun oude koninginnen en Roger voorziet hen van nieuw materiaal.

Bijeneters

Het telen gaat door tot half november. Daarna is er een korte rustperiode voor de
imkers en de bijen. Tijd voor was smelten, raampjes en kasten ontsmetten met een
soda oplossing en nieuwe raat in de raampjes zetten.

Begin december jonge worden de koninginnen gemerkt.
De darrenlijn voor het komende jaar is een lijn van Paul Jungels aangepaard met
Ligustica materiaal uit Israël. Roger verwacht veel van deze lijn de zgn. B24(RW) Het is
een zeer zachtaardige lijn. Over varroa resistente bijenvolken zeiden Roger en Zenios
het volgende: De bijen moeten leren zichzelf aan te passen aan de varroa druk. Ze
maken afleggers , geven elk jaar 5 nieuwe raten aan hun volken in de broedkamers.;
ze vervangen hun oude koninginnen in december door koninginnen die in oktober en
november zijn geteeld( autum breeding) ; ze sproeien met oxaalzuur ( 1%)en ze
gebruiken sponsdoekjes met thymol, mede omdat dit volgens Roger ook helpt tegen
nosema.
Jans ter Bork, Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt
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)
Uitgebreide info staat op onze website.
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 volken 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 lezen hoe u zich kunt aanmelden voor 2018. De eerste drie
periodes zijn al volgeboekt!! 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 en voor Noord bij Jans ter Bork.
Om van de laatste nieuwtjes op de hoogte te blijven kun je ons via de website ook
volgen op Facebook.
Stichting Nederlandse Buckfastbijenteelt
Bevruchtings- en teeltstation Ameland
Voorzitter
Jans ter Bork Heirweg 3 9437 TA Balinge 0593-552246 ter.bork2018@outlook.com
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 bevruchtings- en teeltstation Ameland
Insel Belegstelle Ameland; Island Mating Station
Allen een goede uitwintering gewenst
en geniet in 2018 van uw (Buckfast)bijenvolken.
Het Bestuur

