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Beste Imkers,
De bijen zijn weer uit hun “winterslaap” en dus
wordt het weer tijd om de nodige acties te
plannen om onze volken voldoende raszuiver te
houden. Daarom informeren we jullie over
plannen die we voor de komende maanden
hebben.
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------------------------------------------------Doppenprojecten zie blad 2
De data waarop in de diverse regio’s doppenprojecten
worden georganiseerd zijn, afhankelijk van de
volksontwikkeling, voorlopig of nog niet vastgesteld en
zullen regelmatig op de website worden geactualiseerd.

------------------------------------------------1 dags beknopte koninginnenteeltcursus zie blad 3
Op dit moment zijn er (voorlopig) 2 cursusdagen gepland.

------------------------------------------------Actievolkjes basiscursisten zie blad 4
Er zijn al veel aanvragen voor deze volkjes! Indien u
misschien ook kunt leveren, laat het even weten.

------------------------------------------------Vraag en aanbod teeltmateriaal 2015
Leden die hulp en/of teeltmateriaal nodig hebben kunnen
direct contact opnemen met een mentor in de regio, of
het melden aan de secretaris die het dan verder
coördineert. Het aanbod van teeltmateriaal is te vinden op
de website.
We vragen onze leden die dit jaar teeltmateriaal willen/
kunnen leveren dit door te geven aan de secretaris zodat
dit op de website kan worden vermeld/geactualiseerd.

-------------------------------------------------
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Doppenprojecten

De VCI wil ook in 2015 in diverse regio’s doppenprojecten organiseren voor Carnica-imkers die
jonge koninginnen nodig hebben en voor imkers die willen ombouwen naar het Carnica-ras.
In veel regio’s zal er eerst 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
Regio

mentor/teler

info

doppen
algemeen

doppen
Vlieland*

Midden

Dennis vd Waals/Adrie vd Akker

7 mei 2015

16 mei 2015

28 mei 2015

Noord-oost

Germ Koopmans

ntb/io

ntb/io

ntb/io

René vd Molen

ntb/io

ntb/io

Noord-west

Jelle Kampen

ntb

16 mei 2015

Oost

Henk Scholten

ntb/io

ntb/io

Tieme Wanders

ntb/io

Stef Leushuis

ntb/io

ntb/io

Rob le Mair

ntb/io

ntb/io

West

Bart Barten

ntb/io

16 jun. 2015

28 mei/11 jun

Zuid

Ad van Houten

ntb/io

ntb

28 mei 2015

Jos Römgens

ntb/io

9/18 mei

28 mei 2015

Henk Schram

ntb/io

ntb/io

Johan de Vries

ntb/io

ntb/io

Leo vd Heijden (Dord e.o.)

ntb/io

ntb/io

Zuid-west

ntb/io = nog te bepalen/in overleg

28 mei 2015

12 jun. 2015

* = sluit ook aan bij Vlieland)

Wijzigingen en aanvullingen op deze planning worden vermeld op de website.
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Beknopte 1 dags-cursus koninginnenteelt
De VCI wil ook in 2015 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 aan cursisten overbrengen wat ze
moeten kennen en kunnen om aan
koninginnenteelt te gaan doen.

Voor aanmelden of vragen, neem even contact
op met de secretaris via:
secr@verenigingvancarnicaimkers.nl;
Let op: tussentijdse wijzigingen en
aanvullingen worden vermeld op de website.

(Het concept programma is vermeld op de
website)
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-NL op 16 mei.
Een tweede cursus is gepland in Noord-Oost
NL op 6 juni.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen
kunnen ook in andere regio’s cursussen
worden gegeven.

Nog geen contributie 2015 betaald?
Wij verzoeken u uw contributie voor 2015 ad € 20,- z.s.m. te voldoen op
bankrekeningnummer NL29TRIO 0254850138 (BIC TRIONL2U)
ten name van ‘Ver. van Carnica Imkers’ in Rossum, met vermelding van “contributie 2015” en
uw naam.
(De meeste nieuwe leden die in 2014 hebben deelgenomen aan de actie ‘volkjes voor
basiscursisten’ hebben de contributie voor 2015 al voldaan).
nnn
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Actie volkjes voor basiscursisten
Ook in 2015 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 1½ 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

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

Foto’s Mentorenoverleg en ALV 2015
Mentorenoverleg
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Lezing door Pim Braskamp
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