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in een warme, vriendschappelijke sfeer van imkers
onder elkaar. Of stuur hen deze nieuwsbrief door.

Voorwoord

Beste collega-imkers,
De winter komt eraan. Minder werk aan de bijen en
meer tijd om eens andere imkers te ontmoeten en
nieuwe inzichten op te doen. Noteer alvast ons
symposium in jouw agenda. Het gaat door op zaterdag,
29 januari 2022. Deze keer niet in Gent, wel in Lier.
Omwille van de daar geldende coronamaatregelen kon
de unief Gent geen zaal ter beschikking stellen.
Jammer. Volgend jaar misschien terug te Gent.

Het wordt een interessant symposium met als thema
‘De buckfastbij in de kijker’. Met de Nederlandse Geert
Van Eizenga en ‘onze’ Belgische Marc Missotten als
sprekers. Hun uitgebreide curriculum vitae vind je in
deze nieuwsbrief. Komen aan bod :







de geschiedenis van de buckfastbij, maar ook
heden en toekomst.
wat is de buckfastbij nu juist ? Wat zijn haar
kenmerken, voor- en nadelen ?
Hoe teel je ze ? Met uitweidingen naar
genetica, teeltmethodes, enz…
Moonlight mating : nooit van gehoord ? Dan
moet je zeker eens langskomen. Zo kun je in
eigen tuin P-moeren telen.
De bedrijfsmethode van Marc Missotten om
sterke en gezonde bijen te kweken. Met uitleg
hoe je voor genetische diversiteit zorgt in je
bijenvolken, wat het belang van de bijenweide
is, hoe je de varroa op een eenvoudige en
biologische manier onder controle houdt,
enz….

Het symposium is niet alleen interessant voor
buckfastimkers, maar tout court voor iedere imker. In
plaats van te discussiëren over wat nu de beste bij is,
kunnen we veel beter van elkaar leren om alle bijen en
bijenrassen naar een hoger, sterker en gezonder
niveau te tillen. Hoe meer genetische diversiteit, hoe
beter. Breng je vrienden en collega’s dan ook gerust
mee naar ons symposium. Je zal er ontvangen worden
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Graag nodig ik je ook uit je lidgeld voor 2022 te betalen.
Om het eenvoudig te maken, hebben we het
onderscheid afgeschaft tussen leden en bijleden.
Iedereen wordt vanaf 2022 lid voor 15 euro per jaar. En
iedereen wordt op gelijke voet behandeld. Voor die 15
euro krijg je niet alleen onze nieuwsbrieven en
informatie, maar ook toegang tot ervaren
buckfastimkers en -coaches waar je met al je
problemen en vragen terecht kunt en waar je goede
buckfastbijen kunt aankopen. Bovendien mag je zo aan
de meeste van onze activiteiten gratis deelnemen. De
toegangsprijs tot het symposium voor niet-leden is
bijvoorbeeld 15 euro (toegang tot het symposium,
maar ook broodjesmaaltijd inbegrepen). Voor leden is
dit gratis. Je kunt dus beter meteen lid worden. Met
het bijwonen van 1 enkele activiteit heb je al je lidgeld
teruggewonnen.
Omdat we leden hebben in alle imkerskoepels
(KONVIB, AVI en VBI) en met alle verenigingen en
koepels goed kunnen samenwerken, hebben we ook
besloten ons niet meer exclusief te binden aan 1 enkele
koepel. Quasi al onze leden zijn trouwens bovendien
ook nog bij een plaatselijke vereniging aangesloten, die
op zijn beurt deel uitmaakt van een koepel. Laten we
dus niet alles dubbel doen. ‘Keep it simple’ is niet voor
niets een van onze leidmotieven.

Ik kijk er alvast naar uit jullie allemaal op ons
symposium van 29 januari 2022 te ontmoeten.
Tot binnenkort,

Uw voorzitter
Jan Heytens
Jan.heytens@buckfast-vlaanderen.be

Symposium 2022
Locatie
Het symposium zal doorgaan in de mooie stad Lier. We
hebben de Thomas More hogeschool bereid gevonden hun
aula voor ons ter beschikking te stellen voor ons Symposium.
De campus bevindt zich op slechts 400 m van het station
NMBS van Lier. Met de wagen geraak je er vlot, en kan je in
de buurt parkeren. Aan de deelnemers zullen we de
praktische richtlijnen doorsturen per mail.

Inschrijven
Leden van Buckfast Vlaanderen voor het jaar 2022 nemen
gratis deel. Na online registratie van het lidmaatschap, kan
je je gratis tickets aankopen in onze webwinkel. Niet leden
kunnen een ticket kopen aan volle prijs.

Webshop: https://buckfastvlaanderen.be/event/symposium-debuckfastbij-in-de-kijker/
Via Secretariaat



Eten en drinken



Er wordt voor de deelnemers voorzien in een middagmaal.
Er is drank voorzien.



Coronamaatregelen
We hebben geen tegenindicaties dat het evenement niet zal
kunnen doorgaan. Er zijn coronamaatrgelen van kracht.
Deze worden tijdig aan de deelnemers meegedeeld.
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Stuur een mail aan secretariaat@buckfastvlaanderen.be
Geef de naam en emailadres door van de
deelnemers voor wie u een ticket besteld.
Schrijf voor de deelnemers die niet lid zijn van
Buckfast Vlaanderen V.Z.W. een bedrag van
15 € over naar Buckfast Vlaanderen VZW
(KBC) IBAN BE08 7340 5229 3113 – BIC
KREDBEBB, met vermelding van “Symposium
22” en uw naam. U ontvangt binnen maximaal
7 dagen uw tickets in uw mailbox.

Geert Van Eizenga
Onze
spreker
van
de
voormiddag,
Geert
Van
Eizenga, uit Noord-Nederland,
is in Nederland welbekend.
Tijd om ook in België met hem
kennis te maken.
Geert imkert al bijna 40 jaar. In
1989
woonde
hij
het
internationale Buckfast symposium in Bordesholm
(Sleeswijk-Holstein) bij, waar hij kennis maakte met broeder
Adam en de internationale ‘scène’ van buckfasttelers uit
Duitsland, Denemarken en Zweden. Op dat symposium werd
ook broeder Adams bekende rede voorgelezen (door
Thomas Rueppel), waarin de broeder inspeelde op de
situatie na het opgeven van zijn actieve bemoeienis met de
imkerij op de Abdij. Deze rede kun je trouwens ook in deze
nieuwsbrief nalezen.
In 1989 was hij in Nederland medeoprichter van de
Buckfastvereniging (Buckfast Belangen Verenigd - BBV),
samen met Ko de Witt, Gosse van der Velde en Jacques
Lamé. In de daaropvolgende jaren nam hij binnen deze
vereniging verschillende bestuurstaken op. Hij was
redacteur van het Tijdschrift voor de Koninginnenteelt van
de BBV, weldra het Buckfast Bulletin geheten. Daarnaast
vertaalde hij met Ko heel wat boeken. Niet alleen boeken
van broeder Adam (“Onze bedrijfsmethode op de Buck-fast
Abdij”, “De teelt van de Honingbij” en “Op zoek naar de
beste bijenstammen”). Maar ook het bekende boek “De
Buckfastbij. Vragen en antwoorden” van Raymond Zimmer.
Ook een vertaling van het Duitse introductieboekje “Mijn
ervaring en bedrijfsmethode met de Buckfastbij” van de
hand van Günther Ries.
Hij vertaalde het boek van Ulf Gröhn (uit het Zweeds),
“Werkboek Koninginneteelt, voor de gewone imker”. Ko de
Witt en Geert verzorgden ook een vertaling van het boek van
Günther Ries en Werner Schundau. Werner was de
ontwikkelaar van de Segeberger kast. Hij publiceerde het
destijds bekende boekje ”So imkern wir mit der Segeberger
Kunststoffbeute”. Dit boek kreeg van Geert en Ko als titel
mee: “Imkeren met Buckfast en Carnica. Imkeren met
vruchtbare koninginnen”.
Geert stond vanaf het begin van het ontstaan van de BBV in
1989 in contact met verscheiden belangrijke Buckfasttelers
zoals Raymond Zimmer (Elzas), Günther Ries ⴕ (Kassel), Ulf
Gröhn ⴕ (Ystad, Zweden), Thomas Rüppel, Poul Soerensen ⴕ
(Denemarken), Erik Österlund (Zweden), Per Olaf Gustaffson
(Zweden), maar daarnaast ook Susan Cobey (USA), en
uiteraard ook met Broeder Adam. Gedurende enkele jaren
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was hij ook medeorganisator, respectievelijk adviseur van
het Bevruchtingsstation Ameland.
Hij werkte de afgelopen 25 jaar als adviseur op grote (tot
20.000 bijenvolken) en kleinere bedrijfsimkerijen, waar hij
onder andere de koninginnenteelt professionaliseerde. En
dit zowel in gematigde klimaatzones in landen als Canada,
Duitsland, Denemarken, Zweden, maar ook in tropische
landen : India, Thailand, Nicaragua, Vietnam, Rusland,
Moldavië, Georgië, Kameroen, Sierra Leone, Marokko en
onlangs in Bulgarije. Hij heeft ervaring met onze Europese
bijen en met de meer agressieve Afrikaanse en ZuidAmerikaanse bijen. De laatste jaren imkert hij veel met de
bijen uit de Elgon-combinatie van Erik Österlund.
Geert heeft zowel ervaring met de ‘klassieke’ bijenteelt met
stambomen, als met de populatieteelt en de varianten erop.
Geert zal ons in de voormiddag van het symposium de
geschiedenis en ontwikkeling van de buckfastbij komen
uitleggen. Maar ook het heden en de toekomst ervan. Hij zal
dieper ingaan op de combinatieteelt en de specificiteiten
van de buckfastteelt, en natuurlijk ook op de kenmerken van
de buckfastbij en hoe die vasthouden en nog verbeteren.
Komen ook aan bod : hoe gecontroleerd laten aanparen,
kunstmatige inseminatie, eilandbevruchting, stambomen,
populatieteelt. Maar het wordt vooral een boeiende
voormiddag waar je met al je vragen terecht kunt rond
buckfast en andere bijenrassen. De voor- en nadelen ervan.
En hoe efficiënt telen. Zowel interessant voor
buckfastimkers, als voor iedere andere imker die de
bijenteelt serieus neemt.

Marc Missotten
Wie kent de Limburgse Marc Missotten, imker in hart en
nieren, niet ?
Marc maakte al heel jong kennis met de bijen in de
Haspengouwse kersenboomgaarden en startte zowat 30 jaar
geleden met zijn eerste bijenvolk. Sinds 2000 begon hij pas
echt te ‘IMKEREN’, zoals hij zelf zegt. Vanaf de
eeuwwisseling kwam er immers wat meer tijd en ook zijn
zoon Stijn kreeg rond die tijd de smaak te pakken.
De afgelopen 15 jaar, na afbouw van zijn beroepsleven als
zelfstandige met een studiebureau in de bouwsector, is hij
zich helemaal intensief gaan toeleggen op bijen.
Omdat er geen schot zat in de wereldwijde
bijenproblematiek, begon hij er zich in detail in te verdiepen
en startte eigen onderzoeken naar dracht, bijenkasten,
imkertechnieken… In 2006 maakte hij zijn visie kenbaar in
het online werkje 'Bijensterfte, een natuur uit evenwicht'.
Marc werd bijenkastontwerper met de DB Plus kast en de
DB Combi kweek- en afleggerkast. Hij is de bedenker en
ontwikkelaar van de ‘Verbeterde Broedbeperking’, het ‘3raams
arrest’,
de
‘Combi-methode’
en
de
‘Avondbevruchting (Moonlight Mating)’ voor onze streken
met een eigen Moonlight Mating kweekstand voor Buckfast
bijen.
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Op het symposium zal Marc zijn volledige bedrijfsmethode
uit de doeken doen. Hij komt ons uitleggen hoe hij sterke,
robuuste bijen teelt en wat het belang is van genetische
diversiteit in het bijenvolk. Tevens zal hij dieper ingaan op
het belang van de bijenweide en stuifmeeldracht. Natuurlijk
komt ook uitgebreid aan bod hoe je met Moonlight Mating
in eigen tuin aan gecontroleerde paringen kunt doen. En….
Maar laten we niet alles verklappen. Best kom je zelf op het
symposium met Marc kennis maken. Bereid alvast al je
vragen voor. De inzichten, ervaringen en praktische tips die
Marc zal delen, zijn niet enkel voor de buckfastteler, maar
ook voor imkers met andere bijenrassen interessant.
Voorbereiding
Deelnemers kunnen in voorbereiding naar het symposium
alvast een kijkje nemen op de website van imkerij De
Bieenkorf: https://bieenkorf.be/index.htm
Een basis van de methode werd in 2017 opgetekend door
Honeybee Valley. Deze kan u hier vinden:
https://bieenkorf.be/imkerenmetmm.htm

Aanwijzingen voor
de teelt,
instandhouding en
verdere
ontwikkeling van de
Buckfastbij

een onvoldoende kennis van de erfelijkheidswetten van
Mendel en de betekenis daarvan voor de teelt van de
honingbij speelden eveneens een rol. Naar mijn overtuiging
zijn de beoogde aanwijzingen noodzakelijk, want er komen
in tweeërlei opzicht feiten van essentiële betekenis naar
voren.

Zo
gaf
eens
een
toonaangevende
zwitserse
wetenschapsbeoefenaar te kennen dat onze teeltpogingen
slechts een “kruisen in het wilde weg” nodig hadden, zonder
bepaalde zaken in aanmerking te nemen en zonder een
bepaald doel. Hij meende bovendien dat wij ”een grondige
afkeer hadden“ van de raszuivere teelt. Een duitse
wetenschapsman betitelde de Buckfastbijen als een
hybriden-mengelmoes. Beide wetenschappers hadden
kennelijk geen flauw idee van de feitelijke toedracht.

In werkelijkheid beproeven we jarenlang elke afzonderlijke
kruising apart. In die tijd worden door intensieve selectie de
goede eigenschappen versterkt en de ongewenste
uitgebannen. Pas dan komt het inbrengen ervan in de
raszuivere Buckfast-stam om het hoekje kijken.

Broeder Adam Kehrle O.S.B.,
Voordracht in Bordesholm,
29. Oktober 1989

Enkele principiële aanwijzingen
Sinds geruime tijd was ik mij er van bewust dat het
noodzakelijk was bepaalde aanwijzingen over de teelt,
instandhouding en verdere ontwikkeling van de Buckfastbij
te geven. Eveneens moest ik stelling nemen tegenover een
aantal
verkeerde
veronderstellingen
over
onze
teeltpogingen. Mij werd in de loop van de jaren van vele
kanten dringend verzocht een verklaring omtrent deze zaken
te geven. Van oudsher heb ik — ook in Engeland — zo’n
opgave, zo goed en kwaad het ging, vermeden. Ik moet
echter toegeven dat met het oog op het algemene belang nu
een uitzondering is gemaakt. Ik moet wel voorop stellen, dat
de aanwijzingen met het oog op de teelt geen andere
gegevens bevatten dan die, waarvan ik in mijn verschillende
publicaties al gewag heb gemaakt, en dat die kennelijk over
het hoofd zijn gezien of geminacht worden. Ontbrekende
ervaring, onbegrip over onze plaatselijk omstandigheden en
pg. 6 - Buckfast Review – November 2021 – N° 3

Sinds het begin van deze eeuw werden door ons een zeer
groot aantal rassenkruisingen samengesteld, maar slechts
heel weinige daarvan voldeden aan de toenmalige eisen. In
het geval van de carnica werden niet minder dan 60
verschillende oecotypen evenals reciproke paringen en
kruisingen beproefd, maar slechts die uit het griekse gebied
werden na een intensieve selectie geïntegreerd in de
Buckfast-stam.
In het geval van een finse kruising wilden wij de extreme
winterbestendigheid van dit ras aan onze bijen toevoegen.
We stopten 12 jaren van intensieve arbeid in de
ontwikkeling van een geschikte nieuwe combinatie. Echter
tevergeefs.
Om alle mogelijke verdere illusies met betrekking tot onze
teeltpogingen te vermijden zal ik de ontwikkeling van een
nieuwe combinatie schetsen.
In het jaar 1930 maakten we een kruising tussen een speciale
franse teeltmoer en onze Buckfastdarren. Onder de F2generatie bevond zich een moer met een klassieke
uitsplitsingonder haar nakomelingen. Van deze moer
werden 1200 koniginnen geteeld, die alle binnen 48 uur in
de broedstoof uitliepen. Van deze 1200 jonge moeren
werden er een 200 aan de hand van een bepaalde kleur
uitgeselecteerd. De resterende 1000 moeren werden
doodgeknepen. De uitverkoren jonge moeren werden direct
naar een bevruchtingsstation gebracht, waar ze door darren,

uit dezelfde kruising afkomstig en met de hand geselecteerd,
werden bevrucht.
Langs deze weg verkregen wij twee nieuwe combinaties.
Een leerbruine, die na verdere testen in onze Buckfaststam
werd ingelijfd. De andere nieuwe combinatie — een zuster
van de vorige — bevat alle economisch gewenste
eigenschappen in hoogste mate. Daarbij komt nog een
zachtaardigheid en een bepaalde kleur, die ons van tevoren
niet bekend waren. Dit ondanks het feit, dat deze kruising
van moederszijde tot een pikzwart, extreem agressief ras
behoorde. De diepgouden kleur evenals de extreme
zachtaardigheid gaf blijk van mogelijkheden, die we van
tevoren niet vermoed hadden. Helaas was deze extreem
zachtaardige en goudkleurige nieuwe combinatie
tegelijkertijd buitengewoon gevoelig voor de trachee-mijt en
was daardoor — na verdere testen — voor ons onbruikbaar.

Tot onze verrassing bleek de leerbruine combinatie
daarentegen vrijwel immuun tegen de trachee-mijt en
verder in elk ander opzicht uitnemend te zijn en is één van
de combinaties, die een beslissende invloed op de
ontwikkeling van de huidige Buckfastbijen uitoefende.
Bovendien toont dit voorbeeld ondubbelzinning aan, dat wij
slechts
via
de
weg
van
de
kruisingsteelt
eigenschapscombinaties kunnen creeëren, die anders
uitgesloten zijn. Deze manier van telen is de enige die aan
onze huidige eisen kan voldoen. Speciaal met betrekking tot
bijenziekten.

De raszuivere teelt
Op deze plaats moet ik nog iets in het kort over de raszuivere
teelt zeggen. Deze vormt in werkelijkheid de feitelijke basis
èn de voorwaarde tot een succesvolle kruisingsteelt. Zonder
raszuivere teelt heeft kruisingsteelt geen zin. Alleen de
raszuivere teelt is in staat tot een erfelijk constante
verankering en instandhouding van de nieuwe
eigenschapscombinaties.

Zoals hierboven al genoemd is, duidde een bijengeleerde
onze bijen aan als een ”bastaard-mengelmoes", hoewel de
kleur evenals de economische eigenschappen van de
oorspronkelijke kruising al sinds 70 jaren in erfelijk opzicht
constant zijn.
Een verder veronderstelling bij
wetenschapsbeoefenaars, dat wij onze stam met het oog op
het instandhouden van de kleur vaak met de ligustica
terugkruisen, is gebaseerd op een illusie.
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Wij maakten zo af en toe testkruisingen met de ligustica —
ook met bijen van noord-amerikaanse afkomst — maar geen
daarvan werd tot opbouw en instandhouding van de
Buckfastbij gebruikt. Wij hechtten bovendien nooit een
bijzondere waarde aan uiterlijke kenmerken, hoewel ook
deze wel in aanmerking worden genomen bij de teelt. Maar
nooit ten koste van vitaliteit en prestatie.

Afgezien van het voormalige inheemse engelse ras en van de
vroegere ligustica bevindt zich slechts weinig ander
materiaal van vreemde afkomst in de huidige Buckfast-stam,
zij het dan steeds in een onberispelijke, homogene en erfelijk
constante toestand. Hoewel in de loop der jaren een
ontzaglijk groot aantal kruisingen werd samengesteld,
waren er slechts enkele geschikt voor een voordelige
integratie in onze stam. Het ging hier dan ook in geen geval
om ”nieuwe“ eigenschappen, maar steeds om een
intensivering van de al voorhanden zijnde eigenschappen.
Ook die eigenschappen, die in dit opzicht niet geschikt
waren, speelden toch een wezenlijke rol in de progressieve
ontwikkeling van onze stam.
Ze leverden ons de
onontbeerlijke aanknopingspunten en vergelijkingen, die
ons het stadium van vooruitgang in de teelt van dat moment
aangaven. Bovendien waarschuwden ze ons voor mogelijke
gevaren.

Voorwaar,
zonder
positieve
en
onberispelijke
aanknopingspunten en echte vergelijkingen — op zo breed
mogelijke basis — zouden de resultaten onvermijdelijk aan
het toeval worden overgelaten. Echte testen zijn bovendien
zo goed als uitgesloten in een bijenhuis, bij blok- en
rijenopstelling evenals, in een kast, die op een of andere
manier de maximale vruchtbaarheid van een moer
verhindert. Zo kunnen ook slechts moeren van de beste
afstamming en kwaliteit — in combinatie met de al eerder
genoemde basisvoorwaarden — bogen op de hoogste
prestaties. Deze aanwijzingen bevatten in werkelijkheid de
sleutel tot elk reëel succes in de teelt evenals tot de
maximale prestaties. Dat deze aanwijzingen evenals onze
teelt steekhoudend zijn, bevestigt de wereldwijde
verbreiding van de Buckfastbijen. Deze voltrok zich in alle
stilte, zonder enige reclame van onze kant. Bovendien ook
door het resultaat van de vergelijkingen, door de Universiteit
van Minnesota, van de vijf meest verbreide teeltstammen in
Noord-Amerika. Dit ondanks een gelijkschakeling, waardoor
de maximale en erfelijk bepaalde prestatie van de
Buckfastbij werd verhinderd.

Een erfelijk vastliggende raszuivere teelt vormt dus de
onvermijdelijke basis van al onze teeltbemoeienissen en ook
van de kruisingsteelt. Men mag wel aannemen dat elke

wetenschapsbeoefenaar, die zich met bijen bezig houdt, de
erfelijkheidswetten van Mendel kent. Als gevolg daarvan
zijn voor mij de reeds genoemde frivole aanduidingen over
de Buckfastbijen onverklaarbaar. Bovendien laat de echte
wetenschap niet toe, dat veronderstellingen als ”feiten“
worden aangemerkt. Op deze wijze wordt noch de
wetenschap noch de echte interesse van de imkers gediend.

De instandhouding van de
raszuivere Buckfastbij
Vanwege het feit, dat onze bijen zich mogen verheugen in
een wereldwijde verbreiding, mag het instandhouden —
voor het geval zich het moment aandient dat de Buckfastabdij de belangen van de imkers niet meer kan behartigen —
geen
bijzondere
moeilijkheden
veroorzaken.
Vooropgesteld, dat de telers zich aan onze aanwijzingen
houden en zich niet door dilletante of pedante voorschriften
laten verleiden om op dwaalwegen te gaan. Bovendien zal
men elkaar op internationaal niveau over en weer moeten
helpen. Maar dan wel zonder eigengereide gedachten. De
selectie en de ontwikkelingsmogelijkheden zullen zich dan
tot een wereldwijde basis uitstrekken.

De verdere combinatieteelt
In het luxemburger programma van 1988 werden ook deze
mogelijkheden overwogen. Zoals de ervaring laat zien
omvat de huidige Buckfastbij klaarblijkelijk een scala van
verdere mogelijkheden, in het bijzonder op internationaal
niveau. De combinatieteelt daarentegen stelt op de weg van
rassenkruisingen voorwaarden, die in de normale alledaagse
practijk vrijwel niet te realiseren zijn. Het opgevoerde
voorbeeld van de franse kruising omvatte slechts de
noodzakelijke selectie. De financiële, chronologische en
individuele mogelijkheden werden in het geheel niet
meegerekend. Ik moet bekennen, dat ik mij dit tot voor kort
niet ten volle bewust was. Naar aanleiding van een
bijzondere gelegenheid aan de Universiteit van Exeter,
bracht de officiele spreker, Prof. Swanston, de gronden naar
voren, die in ons geval resultaat mogelijk gemaakt hadden.
Wanneer ik er enige noem, die hij naar voren bracht, dan is
dat slechts ter toelichting van de voorwaarden voor de
combinatieteelt:

”Maar weinige wetenschappers hebben over zoveel jaren
een enkel, objectief doel nagejaagd. — De kruisingsteelt
vergt grote tijdsspannen. — Er moet benadrukt worden dat
slechts voor een enkeling de omstandigheden weggelegd
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zijn, die door een onderneming van deze aard worden
vereist. Het leven van een monnik is het beste geschikt voor
zo’n onderneming. Vanuit dezelfde cel kon broeder Adam
over een periode van 70 jaren zijn speciale taak voortzetten.
Met de meest beperkte middelen bedreef hij zijn
wetenschappelijk onderzoek op een hoogte, waartoe geen
laboratorium hem in staat gesteld zou kunnen hebben, om
de vereiste practische resultaten onder de feitelijke
randvoorwaarden van dat moment te verkrijgen.“

”De jaren van intensief onderzoek naar geschikte
bijenrassen en teeltmateriaal leidden noodzakelijkerwijs tot
reizen naar vrijwel alle delen van Europa evenals naar de
aangrenzende landen van het gebied rond de Middellandse
Zee. — Hier moet echter benadrukt worden, dat ook hem,
zoals bij alle wetenschappelijke arbeid, geen teleurstellingen
bespaard bleven, die bovendien een enorme hoeveelheid
werk met zich meebrachten en waarvan veel verwacht werd.
Desondanks was het hem mogelijk, een nagenoeg ideale bij
te telen — natuurlijk niet in de strikte zin des woords, maar
via de weg van de teelt en aan de hand van de
mogelijkheden, die ons ter beschikking staan.“
Overgenomen van
http://www.pedigreeapis.org/biblio/artcl/BAhinwe89nl.ht
ml
Nederlands vertaald door A.H. de Witt, Groningen,
Nederland.

Buckfast Vlaanderen
We werken verder aan een Road map om onze werking
naar de toekomst te verbeteren. Zie ook onze missie:
https://buckfast-vlaanderen.be/missie/
Voel jij je aangesproken om dit mee vorm te geven?
Contacteer dan zeker iemand van het bestuur:
https://buckfast-vlaanderen.be/bestuur/

Buckfast Vlaanderen vzw
Zomerlei 13 – 2650 Edegem (B)
Algemeen mailadres:
bestuur@buckfast-vlaanderen.be
Secretariaat: secretariaat@buckfast-vlaanderen.be
Website: www.buckfast-vlaanderen.be

