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Wondere wereld van de honingbij

Bespreking van een CD-ROM door Theo Peeters

De cd bevat naast geluid ook tekst, plaatjes, foto’s, videofragmenten en is ontwikkeld voor

Macintosh en Windows. De enorme hoeveelheid afbeeldingen zijn ter beschikking gesteld door

allerlei instellingen en personen in binnen- en buitenland en gepikt uit boeken en tijdschriften.

De teksten zijn geschreven door M. Beekman, H. van den Broek, F. Janssen, T. Peeters en J.

Timmer. Helaas vermeldt het hoesje niet wie wat heeft geschreven. Zelf schreef ik teksten

waaruit de wespenstukjes zijn gedestilleerd.
Wat snel opvalt is dat de leesbaarheid van de teksten iets teveel beïnvloed wordt door de

achtergrondplaatjes die worden gebruikt. De enorme hoeveelheid informatie op de CD is

ondergebracht in 6 categoriën: insecten algemeen, vliesvleugeligen, bijenhouden, drachtplanten,

inforjunior en een bijen-quiz. Ik denk dat je ongeveer een werkdag nodig hebt om alles te

bekijken en te lezen!

De Informatie-Junior is speciaal voor de jeugd samengesteld en op een speelse manier kun je je

kennis over honingbijen testen met behulp van een meerkeuzetoets of bijen-quiz van maar liefst

52 vragen. Enkele van de vragen zijn dubieus omdat het antwoord onjuist is of meerdere

antwoorden goed zijn. Helaas wacht er geen verrassing of een scorebord op het eind van de

lange reeks vragen die je hebt doorlopen. Andere kleine foutjes die ik tegenkwam waren enkele

foute onderschriften bij de vele plaatjes. Enig probleem heb ik met de term ’bijen’ die mijns

inziens teveel en ten onrechte wordt gebruikt wanneer men praat over Honingbijen (Apis

mellifera). Immers onder bijen verstaan we de gehele familie van de wilde bijen, met alleen al

in Nederland meer dan 333 verschillende soorten.

Voor eenieder, maar vooral voor imkers, scholen en milieu- of natuureducatieve centra is deze

CD-ROM aan te bevelen. Alles bij elkaar een boel informatie samengebracht op een goedkope

manier door een aantal enthousiaste mensen. Een goed idee in een leuke vorm van deze actieve

vereniging.

ISBN: 90-802984-3-3. Te bestellen bij: Het Bijenhuis, Grintweg 273, 6704 AP Wageningen,

tel. 0317-422422. Kosten: ƒ 69, 95 (incl. verzendkosten). Ook te verkrijgen in Engels en Duits.

Onder deze titel verscheen eind 1997 een CD-ROM op de markt die ik hieronder kort bespreek.
Deze CD-ROM is samengesteld ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot

Bevordering der Bijenteelt in Nederland (VBBN).

De CD-ROM is in eerste instantie gemaakt voor beginnende imkers en voor diegene die iets

meer willen weten over de Honingbij en het houden van honingbijen als hobby. Naast de

Honingbij komen ook verwante insecten zoals wespen, mieren en wilde bijen (waaronder

hommels) aan de orde.


