
10 JAAR IMKER 
ERVARING

Mede dankzij mijn mentor 

JAN CHARPENTIER



MIJN ERVARINGEN ALS BEGINNEND 
IMKER

“Ik heb altijd al imker willen worden”

• Oproep in plaatselijke krant

• Een presentatie van de 
bijenvereniging

• Enthousiast geworden

• Afspraak gemaakt met een mentor

• Bijenvolkje in de tuin

• Ingeschreven voor cursus

Haske Manders als voorbeeld.

Haske mijn opa 70 jaar 
imker: 

”In de stad kun je geen bijen 
houden!” 



WAT IS EEN MENTOR?
Een mentor: 

• is een voorbeeld voor en ontfermt zich over een pupil   
(beginnend imker);

• moet kennis van zaken hebben;

• is bereid om er tijd in te steken;

• maakt duidelijke afspraken.



HOE BEN IK AAN JAN GEKOMEN ALS 
MENTOR?

• Mentor van de club toegewezen.

• Ingeschreven voor de basiscursus NBV.

• Lesmateriaal met het boek 
“Bijenhouden hoe doe je dat?” 

• Een imker die zich als mentor 
aanbiedt (meer eigenbelang).

• Zelf op zoek naar een mentor!

• Stoppen met de cursus.

• Mentor gevonden.



MIJN IMKERCURSUS VAN JAN 
CHARPENTIER

Experiment miniplus Honing oogsten

Presentatie Goltzkast



WAT HEB IK IN ACHT JAAR GELEERD VAN 
MIJN MENTOR?

• Imkeren met diverse kasten;

• Werken met doppenmethode;

• Koninginnenteelt;

• Verenigen van volken;

• Was smelten;

• Veel kennis vergaard;

• Hoe breng je kennis over.



PLAN VAN AANPAK VOOR EEN BEGINNEND 
IMKER

1. Eerst een jaar meelopen met een imker.

2. Dan kun je inschatten wat het inhoudt.

3. Hoeveel tijd het gaat kosten.

4. Hoef je nog weinig of geen kosten te maken.

5. Basiscursus met een doppencursus volgen.

6. Met een gewone kast beginnen.

7. Kennis en vaardigheden opdoen.

8. Eventueel vervolgcursussen volgen.



WAT DOE IK MET MIJN VERKREGEN KENNIS?

• Imkeren met 15 kasten

• Spaarkast , Goltz en mini+

• Project met ambtenaren

• Bijen op het gemeentehuis

• Koninginnenteelt

• Doppenmethode 

• Kennis overdragen aan imkers

• Open imkerijdag

• Jan zijn visie uitdragen



MIJN BIJENSTANDEN
Bijenstand Gewandeweg Oss Thuis in een stadstuin


