Nieuwsbrief 2018-1
Ledenlijst
Behalve deze Nieuwsbrief ontvang je hierbij de ledenlijst van de VCI. Kijk eens welke leden er in je regio wonen, altijd
makkelijk als je een volkje zoekt, of alleen maar wat hulp of advies. Het is een Excelbestand met 2 tabbladen: een
met de namen alfabetisch, en een tweede gesorteerd op regio en daarbinnen op postcode.

Let op: Controleer je eigen gegevens en geef eventuele wijzigingen zo gauw mogelijk door aan
secr@verenigingvancarnicaimkers.nl of penn@verenigingvancarnicaimkers.nl. Zet bovendien onze mailadressen
in je adresboek, zodat VCI-berichten (zoals deze) niet als spam in de prullenbak verdwijnen. .Niet-werkende
mailadressen, niet doorgegeven verhuizingen, vervallen telnummers bezorgen ons extra grijze haren (en de
betrokkene soms een incassobureau aan de deur).

Contributie 2018
Elk jaar weer vergeten sommige leden tijdig hun jaarcontributie van € 20 over te maken. Ook voor 2018 ziet onze
penningmeester dat bedrag graag uiterlijk 1 april op de VCI-rekening:

NL29TRIO 0254850138 – (BIC TRIONL2U) t.n.v. “Ver. van Carnica Imkers” (te Rossum),
onder vermelding van “contr 2018” en de naam van degeen voor wie wordt betaald.
Mocht het geld voor 2018 al zijn overgeschreven, bijvoorbeeld doordat je in 2017 meedeed aan onze actie
‘F1-volkjes voor nieuwe leden’, dan hoef je niet te reageren.
Vragen? De penningmeester is te bereiken via: 06-54935417; penn@verenigingvancarnicaimkers.nl of
acvhouten@live.nl .
Algemene Ledenvergadering in maart
Zaterdag 10 maart houden we in Austerlitz onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, altijd een gelegenheid om
elkaar te spreken en nieuwe carnicaimkers te leren kennen.’s Morgens wordt er vergaderd. Start: 10 uur. De agenda
en andere stukken volgen omstreeks 1 maart. Zet nu vast de datum in de agenda. Aan het einde van de ochtend en
ook ’s middags spreekt Detlef Ottersbach, de beheerder van Norderney. Op dat Duitse Carnicaeilandbevruchtingsstation wordt bij de keuze van de darrenvolken, naast andere waardevolle kenmerken, al jaren
sterk op varroatolerantie gelet. Detlef heeft een poos in Nederland gewerkt, dus de taal zal geen groot probleem
zijn.

Nieuwe mentoren erbij
Ongeveer 30 Carnicaimkers/telers binnen de VCI zijn mentor. Niet alleen leveren ze in het teeltseizoen allerlei goed
carnicamateriaal (dopjes, koninginnen, volkjes en volken, belegde raat), maar ook voor praktisch advies kan je bij ze
terecht. De laatste 2 jaar konden we vijf nieuwe mentoren verwelkomen: in Deventer, Lelystad, Oud-Beijerland,
Zierikzee en Oss. Het complete overzicht per regio, met telefoonnummers en emailadressen, staat op de website.

Cursussen met Carnica
NBV-Cursussen Koninginnenteelt:
• Den Bosch/Rosmalen (contactpersoon Thomas Freitag). Voor informatie en inschrijving: klik hier
• Middelbeers (contactpersoon Jos Römgens). Voor informatie en inschrijving klik hier
Voor deze beide cursussen geldt dat leden van de VCI die tenminste 3 jaar lid zijn, €20 korting krijgen op
het cursusgeld.
NBV-Vervolgcursus Noord-Nederland Praktisch Imkeren

•

Noordlaren (contactpersoon Hugo van Rossem).
Algemene verdiepende cursus aansluitend op de basiscursus waarin cursisten ook ervaring opdoen
en vaardigheden ontwikkelen t.a.v. het vermeerderen van koninginnen. Voor informatie en
inschrijving klik hier

Interessante voordrachten:
Op de startpagina van onze website vind je de links naar de presentaties van mentoren Albert Koopman
(‘Teeltaanpak en bedrijfsmethode’) resp. van Jos Römgens (‘Koninginnen invoeren’) en van Hub Maar
(‘Bevruchtingsstation NEKAMI-groeve’). Alledrie waren spreker tijdens de najaars-ledenbijeenkomst van de VCI van
28 oktober jl. in Austerlitz.

Redactie Nieuwsbrief
Met ingang van het volgende nummer gaat een redactie van mentoren en bestuursleden samen de
Nieuwsbrief verzorgen, met veel aandacht voor specifieke Carnica-informatie en andere zaken interessant
voor al onze leden. Suggesties? Mail Gerrit Freije, Henk Schram, Jos Römgens, Jan van den Berg Jeths (voor
contactgegevens zie ledenlijst 2018) of ons secretariaat.

Gouden tip
Mentor Albert Koopman, die zijn eigen was giet ,deelt met de VCI-leden de volgende goede praktijkervaringen:
Ze betreffen de watergekoelde waspers, geleverd vanuit Riga, Letland, te betalen via Paypal (garantie voor de

koper). Wordt geleverd met een gietbeker, opvangbak en spatel, en een kort stukje siliconenslang, en
duidelijke gebruiksaanwijzing.
Albert schrijft: “Mijn advies is – als je zo’n pers wilt aanschaffen - om dan de grootte van Dadant te nemen.
Prijs is hetzelfde. Daar passen ook nog 2 honingkunstraten uit, en voor de broedkamer pak je het mooiste
deel uit het vel. Nadat het gegoten vel iets is afgekoeld leg ik de snij-mal boven op het gegoten vel en
snijd/rol deze met een pizzaroller af. Werkt prima. Ik werk met een klein pompje dat ik in de gootsteen
vastzet en pomp zo het water rond door de pers. In de bak leg ik dan 2 flessen van anderhalve liter die ik de
avond ervoor vol met water in de diepvries heb gelegd. Het water blijft zo extra lang koel. Ook kan het
pompje bv in de regenton worden geplaatst.De prijs ligt nu op 320 euro. De levertijd lag zo rond de 2
weken.”

