
Imkerscursiefje 48 
 

Les voor CC’ers (‘Cursiefconsumenten’) 

Vooraf: je hoeft geen gelleke aan je handen te wrijven? Heb je 

een masker aan? Doe maar af! Oke, lees dan 1.5 m verder. 

Waarvoor is deze rubriek bedoeld? Om je te doen glimlachen 

en opdat anderen een glimp zouden opvangen van je lach. Ook 

om je van rimpels te sparen of ze zo lang mogelijk uit te stellen. 

En zo 100 jaar te kunnen worden. En als je al rimpels zou 

hebben, dan moet het zijn van het schaterlachen. En wat het 

leesniveau betreft, ik hou het op middelmaat, maw je hoeft 

geen universitaire titel of master behaald te hebben om te 

volgen. Dit is een les op afstand waarvoor – joepie ! - geen 

examen moet afgelegd worden. We snijden – op een zachte 

manier weliswaar - verschillende domeinen aan. 

Filo-Sofie 

* Vraagt een jongetje (6 j):  - Meneer, als je regelmatig 

gestoken wordt, waarom hou je dan zo graag bijen? 

* Op papier is het imkeren een makkie, helaas aan de kasten 

klopt het niet altijd. 

* Imkeren is als leren schaatsrijden: je gaat niet onvoorbereid 

op het gladde ijs. 

* Imkeren is als leren autorijden: eerst theorie, dan praktijk. 

* Imkeren is als leren verkeren en vrijen: je koopt geen kat in 

een zak of bijen in een gesloten kast zonder gevoeld te 

hebben hoe hun prikken aanvoelen. 



* Mijn kast is doodgegaan omdat mijn bijen geboren werden 

met vliegangst en vliegschaamte! 

* De mijne is kapot gegaan omdat mijn koningin leg-angst 

had. En legschaamte. 

* Wat de bijen van ons peinzen: 

‘Imkers zijn zoals de belastingdienst, ze pakken de helft van 

onze verdiensten af.’ 

 Les biologie 

Het gaat over de bijen. En hoe ze zich vermenigvuldigen. 

Vraagt Jantje: 

- Welke stand nemen de darren dan in? 

De meester, niet meer onder de indruk van zijn vroeg slimme 

leerlingen, verduidelijkt: 

- Eerst vliegen ze weg van de stand, ze nemen afstand, maar 

de koningin biedt eerst wat weerstand. Zij kiest er 15 uit het 

darrenbestand. Die komen in een toestand van bijstand. Dat 

is de tussenstand. Maar dan komt het – ietwat gênant: het is 

de achterstand! Tenslotte komen de darren om beurt tot 

levensstilstand. En begint de koningin aan een leven van 

eitjes-welstand.  Is dat een voldoende stand van zaken? 

Anti-varroa 

Er is een nieuw middel tegen varroa ontdekt. En het komt – 

hoe kan het anders  - uit Amerika. Het zou gaan om een 

alledaags huismiddel. Als je ze daarmee besprenkelt, gaan ze 

onvermijdelijk onherroepelijk dood. Wat het is? Javel. Wie 



het gezegd heeft? Die van Amerika met zijn afgetrokken haar: 

ook vrij van luizen! 

 

Het bijenuniversum 

Voor wie in millimeters denkt, is een bij een universum… 

 Voor wie met grote maten meet, is een bij amper een 

honderdste (1/100e) van een meter… 

En er is goed en slecht nieuws: sinds het moment dat je deze 

rubriek bent beginnen lezen, zijn er al 1 miljard bijen 

gestorven. Laten we daarvoor 1 minuut stilte in acht nemen.  

……………………………………………………………….. 

Maar positivo als ik ben (bloedgroep O+), er zijn er al 1,581 

miljard nieuwe bijtjes geboren.  

Tot slot. Graag had ik nu jouw gezicht eens gezien. Benieuwd 

als ik ben naar je rimpels. En tenslotte nog een laatste 

bekentenis: ik heb vele minnaressen onder mijn lezers, want 

wetenschappelijk is het bewezen: humor brengt mensen 

dichter bij, verbindt, bouwt een band. Liefst een liefdesband 

voor elke humoristische injectie! 

Charlie Eylenbosch 

Spreuk van de maand:   Time is ‘honey’! 


