Math Göbbels
Ruim 50 jaar geleden ben ik begonnen met het houden van bijen. Ik ben hier mee in aanraking gekomen toen ik een
keer bij mijn oom op bezoek was. Op dat moment controleerde hij zijn bijenvolken, met een grote bijenkogel (werd
toen zo genoemd) op het hoofd en de pijp in de mond. Ik werd gefascineerd door zijn manier van werken en de
manier waarmee hij met de bijen omging. Heel rustig en voorzichtig. Bijen komen al diverse generaties in onze
familie voor. Mijn oom, tevens voormalig bijenteeltleraar, heeft mij de liefde voor het imkeren bijgebracht. Diverse
jaren zijn we samen opgetrokken.
In het begin en tijdens mijn jaren in loondienst had ik jaarlijks een 10-tal volken. Het vermeerderen van de volken
gebeurde door jaarlijks vegers te maken. Elk jaar verbasterden mijn bijen daardoor steeds meer. Ik werkte met
afstammelingen van Italiaanse bijen; met carnicabijen werd toen nog niet geïmkerd.
Sinds een aantal jaren heb ik gemiddeld 50 bijenvolken. Het zijn nu carnica’s. Mijn P-koninginnen worden sinds 2016
bevrucht op Wangerooge en sinds 2019 ook op Vlieland. Thuis teel ik ook F1-volken. Ze zijn voornamelijk bestemd
voor eigen hobby, maar ook voor de lokale bijenvereniging en sinds kort voor de VCI. Mijn P-moeren verkrijg ik door
middel van overlarven. Ze worden in EWK (kastjes) naar de bevruchtingsstations gebracht.
Tevens maak ik broedafleggers. In het hoofdvolk blijft de koningin dan aanwezig, waardoor geen stilstand in de groei
van het bijenvolk ontstaat. Na 10 dagen breek ik de doppen in de broedafleggers en breng daarna raszuivere
eitjes/ééndagslarfjes in.
Voor onze vereniging verzorg ik het project Betere Bijen in Deurne. In 2 à 3 weekenden worden eitjes/larfjes
uitgedeeld in kleine stukjes raat van 30 x 30 mm. Ook onbevruchte en bevruchte koninginnen en eventueel F1
volkjes (3- en 6-ramers) worden gekweekt. Imkers die graag een P-moer willen, kunnen dit vooraf kenbaar maken.
De deelnemers brengen de eitjes/larfjes in aan de hand van een tijdschema. Voorgaande project is uiteraard ook
mogelijk ook voor de VCI-leden.
Vooral voor de Bijenvereniging in Deurne geef ik geregeld uitleg, voorlichting, advies en werkshops over het telen
van bijen en koninginnen op een eenvoudige manier.
VCI-leden kunnen ook terecht voor informatie, adviezen en nazorg als daar behoefte aan is.

