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Vereniging van Carnica Imkers 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 Aanbod teeltmateriaal 2014 
 
We vragen onze leden die dit jaar teeltmateriaal willen/kunnen leveren dit door te 

geven via bijgaand formulier “Aanbieder Carnica teeltmateriaal 2014”, zodat we 

het aanbod op de website kunnen vermelden 

-------------------------------------------------------------------------- 

(hulp) vraag teeltmateriaal 2014 
 
We vragen onze leden die hulp en/of teeltmateriaal nodig hebben dit door te geven 

via bijgaand (hulp) vraag formulier, zodat we kunnen coördineren 

-------------------------------------------------------------------------- 

Hoe houden “beginnende” imkers de volken raszuiver?  zie blad 2 

-------------------------------------------------------------------------- 

Doppen projecten    zie blad 3 

-------------------------------------------------------------------------- 

1 daags beknopte koninginnenteeltcursus  zie blad 4 

--------------------------------------------------------------------------

Cursus koninginnenteelt met de doppenmethode  

         in De Bommelerwaard 

 
Leraar is Jan Charpentier, organiserende  vereniging is Bommelerwaard e.o.. Er zijn, overeenkomstig de wensen 
van de Onderwijscommissie, vier  theorie-avonden, op 9, 16, 23 en 30 april in het dorpshuis te  Kerkwijk. Meteen 
er na wordt  er overgegaan tot de praktijk van het zelf  opkweken van moeren uit beschikbaar gestelde eendags 
doppen, het  gebruik van een pleegvolk, van een bevruchtingskastje en hoe met een  bevruchte moer een goed 
volk wordt verkregen. Ad van Houten en Hayo Velthuis fungeren als praktijkassistenten. (Nadere inlichtingen via 
de secretaris Dirk van der Linden, dirkv.d.linden@hotmail.com ) 

-------------------------------------------------------------------------- 

Actievolkjes basiscursisten zie blad 7 

-------------------------------------------------------------------------- 

Korting EWK’s bij De Werkbij 
 
De Werkbij geeft leden van de VCI bij aankoop van EWK’s dit voorjaar 

     een kassa-korting van 10%.  Een algemene legitimatie is nodig 

-------------------------------------------------------------------------- 
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aan:  de “beginnende”  Carnica-imkers 
 

De afgelopen jaren is een groot aantal beginnende imkers via onze vereniging 

gestart  met één of enkele F1 Carnica-volkjes. 

Om van deze bijen plezier te blijven houden is het nodig om de volkjes “raszuiver”  

te houden. 
 

F1 koninginnen kunnen wel langer meegaan, maar het is aan te bevelen om ze na 

een paar jaar te vervangen. Volken met een jonge koningin presteren beter en 

zwermen minder snel. 

Na het maken van kunstzwermen van F1 volken ontstaan 2e nateelt-koninginnen 

(F2). Het is sterk aan te bevelen deze zo spoedig mogelijk te vervangen (zie het 

bijzondere ….) 
 

Het “raszuiver” houden kan: 

-  door het aanschaffen van F1-koninginnen van telers. 

-  door het deelnemen aan een doppenproject, waarbij aangebroede raszuivere 

koninginnendoppen worden verstrekt, is het eenvoudig om eigen koninginnen te 

telen. (wordt: standbevrucht F1; stationbevrucht P). 

-  door het aanschaffen van raszuivere (P) koningin(nen) (bijvoorbeeld P vervangt 

F1; F1 vervangt F2) Van een P kunnen zelf F1’s worden geteeld. 
 

De VCI wil graag helpen met het raszuiver houden van de volken, daarom 

vragen we jullie om door te geven, via bijgaand (hulp) vraag formulier, 

hoe de situatie in jullie “stal” nu is, zodat we kunnen coördineren. 

 

Het bijzondere van Carnica-bijen 
 

Het imkeren met Carnica’s verschilt met de “Hollandse-bij” alleen daar waar het gaat om 

het “raszuiver” houden van het volk. 

Dat kan door te werken met een raszuivere koningin (P-moer). De nakomelingen van een 

raszuivere koningin (P-moer) hebben de eigenschappen van deze koningin. 

Ook kan worden gewerkt met de eerste nateelt van een P-moer na standbevruchting (F1-

moer). De F1 koningin is raszuiver. Van de nakomelingen van de F1-moer zijn de darren 

ook raszuiver (ontstaan uit een onbevrucht eitje), maar de werksters en  koninginnen zijn 

niet raszuiver (ontstaan uit eitjes bevrucht met sperma van verschillende darren). 

 Met de F1 bijen is goed te imkeren. De eigenschappen van de P-moer overheersen hierbij 

meestal. 

Natelen van F1 koninginnen (F2…..F16…) is sterk af te raden. hierbij gaan de 

eigenschappen van de darren waarmee de dochter-koningin heeft gepaard 

overheersen, de nakomelingen worden vaak agressief. 

 

Houd je stal raszuiver ! 

 

Dennis van der Waals, maart 2014 
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Doppenprojecten 
 

De VCI wil ook in 2014 in diverse regio’s 

doppenprojecten organiseren voor Carnica-imkers die 

jonge koninginnen nodig hebben en voor imkers die 

willen ombouwen naar het Carnica-ras. 

Eerst zal er een informatieavond worden gepland.  We zullen dan, 

afhankelijk van de omstandigheden bij de verschillende deelnemers, de 

behoefte aan doppen en materiaal bepalen en instructies geven over hoe 

een en ander is voor te bereiden. 

In mei/juni  wordt een dag gepland voor het verstrekken van 

aangebroede doppen. 

Enkele projecten zullen het ook mogelijk maken om de jonge koninginnen 

te laten bevruchten op Vlieland. 

Voor aanmelden of vragen, neem even contact op met de secretaris 
 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl; 

 

 

voorlopige planning:   

Regio  mentor    info  doppen  

Midden  Dennis vd Waals   14 mei 29 mei* 

Noord-oost  Germ Koopmans   ntb/io 29 mei* 

Noord-west  Jelle Kampen   10 mei 28 mei* 

Oost   ntb     ntb/io ntb 

West   Bart Barten    ntb/io ntb 

Zuid-oost  Jos van den Heuvel  ntb/io 27 mei* 

Zuid   Ad van Houten   ntb/io 29 mei* 

Zuid-west  Henk Schram   ntb/io 29 mei*  

 

ntb/io = nog te bepalen / in overleg * = sluit aan bij Vlieland 
 

wijzigingen en aanvullingen worden vermeld op de website 
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beknopte 1 daags cursus 

koninginnenteelt 
 

 

De VCI wil ook in 2014 weer één of meer beknopte cursus(sen) 

koninginnenteelt organiseren om geïnteresseerden in 

koninginnenteelt, die niet in de gelegenheid zijn om een 

complete cursus van een afdeling te volgen, op weg te helpen. 
We willen cursisten overbrengen wat ze moeten kennen en 

kunnen om aan koninginnenteelt te gaan doen. 

 

Verschillende mentoren/telers hebben al aangegeven dat ze, 

als aanvulling op deze beknopte cursus, de cursisten de 

gelegenheid willen geven om mee te kijken als ze hun 

teeltprogramma uitvoeren. 

 

De eerste cursus is gepland in Midden-Nederland op 24 mei. 

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen ook in andere 

regio’s cursussen worden gegeven. 

wijzigingen en aanvullingen worden vermeld op de website 

 
 

Voor aanmelden of vragen, neem even contact op met de secretaris 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl; 
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concept programma 

 
Doelstelling: 

 

Om geïnteresseerden in koninginnenteelt, die niet in de gelegenheid zijn om een 

complete cursus van een afdeling te volgen, op weg te helpen, willen we 1-dags 
beknopte-cursus(sen)-koninginnenteelt organiseren. 

We willen cursisten overbrengen wat ze moeten kennen en kunnen om aan 

koninginnenteelt te gaan doen. 

 
Verschillende mentoren/telers hebben al aangegeven dat ze, als aanvulling op 

deze beknopte cursus, de cursisten de gelegenheid willen geven om mee te kijken 

als ze hun teeltprogramma uitvoeren. 

 
 

Voorbereiden cursisten: 

 

Lezen: 

 
- Koninginnenteelt van Hayo Velthuis en Marie José Duchateau (Bijenhuis) 

 

- De VCI doppenmethode korte omschrijving (wordt geleverd) 

 
- De doppenmethode van Jan Charpentier (wordt geleverd) 

 

 

Kosten: 
 

De kosten van deze cursus bedragen  max € 15 pp voor leden, afhankelijk van de 

werkelijke kosten. (max € 25 pp voor niet-leden) 

 
 

Plaats(en): 

 

Tull en ’t Waal    24 mei 2014  

 
wijzigingen en aanvullingen worden vermeld op de website 

 

 

 
 

Voor aanmelden of vragen, neem even contact op met de secretaris 

 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl; 
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concept programma 
 

Aanvang 9.00 uur  dag 0 

Theorie 

 
Kennismaken 

Waarom koninginnenteelt? 

Begrippen 

Materialen 
Teeltvolk voorbereiden 

Pleegvolk selecteren, voorbereiden 

Starter maken 

Teeltraam selecteren 

Overlarven 
Starten 

De doppenmethode 

Ombouwen 

Oogsten 
Invoeren 

Standbevrucht/eilandbevrucht 

EWK’s vullen 

Naar bevruchtingsstation 
Van bevruchtingsstation 

In schuthuisjes 

Verenigen 

Controle 

Vragen? 
 

Lunch 13.00 – 14.00 uur 

 

Praktijk  (d)= “droog” (zonder bijen) 
 

Starter maken    (d) 

Teeltraam selecteren 

Overlarven   
Starten  (d) 

Aangebroede doppen oogsten 

Teeltraam inhangen 

Inkooien  (d) 
Oogsten 

Rijpe doppen in kernvolkje invoeren 

Jonge bijen darrenvrij maken (d) 

EWK’s vullen (d) 

Vragen? 
 

Geplande einde 17.00 uur 
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              Vereniging van Carnica Imkers 

           

 

       Actie volkjes voor basiscursisten 
 

 
 

Ook in 2014 willen we weer een aantal geslaagde 

 basiscursus-leerlingen aan een eerste Carnica-volkje helpen! 
 

We denken aan levering van 6-raams  F1-volkjes in juni/juli. 
 

 

Voorwaarden die wij zullen hanteren bij het verstrekken van de 

volkjes: 
 

 De kandidaat: 
 - Gaat de basiscursus met goed gevolg afronden 

 - Kiest om te gaan imkeren met Carnica-bijen 

 - Heeft of krijgt een plaats om de bijen te gaan houden 

 - Zorgt zelf voor kast e.d. 
 - Krijgt ondersteuning van een lokale- of regionale mentor 

                                                                                            (of VCI mentor) 

 - Wordt lid van de VCI voor  €30 voor  1 ½ jaar 

 - Krijgt hiervoor: 
  - Een Carnica-volkje met een F1 koningin   

       (P=raszuiver ; F1=eerste nateelt) 

  - Instructie/begeleiding van de VCI aan kandidaat/ 

           lokale mentor. 

 
 

  Bij onvoldoende beschikbare volkjes zal worden geloot. 

 

 
Voor aanmelden of vragen, neem even contact op met de secretaris 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl; 
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