Imker belandt in het ziekenhuis na aanval van bijenvolk
Uitgerust met een schepnet, weet
Villerius het volk te vangen en in
een kast te stoppen. Daarna gaat
het mis. ,,De bijen hadden geen
eten. Dus opende ik een andere
kast om daar een raat honing uit te
halen. Dat vonden ze niet leuk.''
Villerius in imkerspak bij zijn bijen.
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Imker Patrick Villerius uit
Ooltgensplaat is maandagavond
bewusteloos geraakt bij een aanval
van een bijenvolk. De bijenhouder
liep zoveel steken op, dat hij buiten
westen raakte. Hulpverleners,
onder wie de bemanning van een
traumaheli, schoten hem te hulp.

Villerius wordt vrijwel meteen
aangevallen en gestoken. Ziek van
alle steken, gaat hij in zijn auto
zitten. Daar valt hij flauw. ,,Ik dacht
toen nog dat het mee zou vallen,
hooguit een nachtje wakker liggen
van de pijnlijke steken. Daarna kan
ik me niets meer herinneren.''
Villerius houdt al drie jaar bijen. Hij
hij niet van plan daar de brui aan te
geven. ,,Ik vind het leuk om te zien
hoe de natuur werkt. Hiervoor hield
ik postduiven. Bijen kosten minder
tijd en de honing is natuurlijk
lekker.''

De insecten staken Villerius
tientallen keren in zijn arm en voet.
De imker schat dat hij 25 bulten
heeft opgelopen. Daags na de
insectenaanval zijn vooral de voet
en de arm van de imker nog erg
dik. De bijenhouder heeft een nacht
in het ziekenhuis gelegen. Hij
mocht gistermiddag naar huis. ,,Ik
reageer allergisch op bijensteken,''
zegt hij geschrokken.
Villerius heeft altijd een imkerspak
aan als hij met bijen in de weer is.
Dat hield de insecten
maandagavond echter niet tegen.
,,Ze zijn in mijn sokken en
handschoenen gekropen. Dat had
ik nog nooit meegemaakt.''
De bijenhouder is niet aangevallen
door zijn eigen bijenvolk, maar door
dat van een plaatsgenoot, Kees
Korteweg (19), die de bijen van zijn
vakantievierende vader verzorgde.
Een deel van deze bijen zwermde
maandagavond uit en had zich
verzameld bij een
transformatorhuisje. Korteweg
vroeg Villerius de insecten van zijn
vader te vangen.
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