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Nieuwsbrief nummer 58                                28 april 2016 

Vereniging van Carnica Imkers 

 

Website: www.verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

voorz.  Jos Römgens 06-37598163; secr. Tineke Brascamp 0317-416331; penn. Ad van Houten 06-54935417; 

René van der Molen 06-38824999; Peter Keulers 06-3748052; Thomas Freitag 06-12967588 

 

 

Beste imkers, 

 

De bijen zijn weer uit hun ‘winterslaap’ en dus wordt het hoog tijd om de nodige acties te plannen om onze 

volken voldoende raszuiver te houden. Daarom in deze nieuwsbrief de plannen voor de komende maanden. 

 

Inhoud: 

 

Pag. 2  Doppenprojecten 

De data waarop in de diverse regio’s doppenprojecten worden georganiseerd zijn, afhankelijk van de 

volksontwikkeling, voorlopig. Neem voor aanvullende mogelijkheden zelf contact op met een mentor in uw 

regio. 

 

Pag. 3  1-daagse beknopte koninginnenteeltcursus    

Voorlopig is er door de VCI 1 cursusdag gepland, op 21 mei. 

 

Pag. 4  Actievolkjes basiscursisten 

In deze nieuwsbrief nog eens de voorwaarden. Er zijn al aanvragen voor deze volkjes!   

 

Pag. 4  Overige activiteiten: Lezingen  

 

 

 

 

.  

 

 

Vraag en aanbod teeltmateriaal 2016 

Leden die hulp en/of teeltmateriaal nodig hebben kunnen direct contact opnemen met een mentor in 

de regio, of dat melden aan de secretaris, secr@verenigingvancarnicaimkers.nl , die het dan verder 

coördineert. Ook het aanbod van teeltmateriaal is te vinden op de website onder >carnica’s>aanbod. 

We vragen leden die dit jaar teeltmateriaal willen/kunnen leveren en dit nog niet hebben 

doorgegeven, dit te melden aan de secretaris zodat dit op de website kan worden vermeld/bijgewerkt. 
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Doppenprojecten 
 

De VCI wil ook in 2016 in diverse regio’s doppenprojecten organiseren voor Carnica-imkers die jonge 

koninginnen van goed teeltmateriaal nodig hebben. Ook voor wie wil ombouwen naar het Carnica-ras is 

deelname aan een doppenproject een mogelijke aanpak. 

Vaak wordt er eerst een informatiebijeenkomst gehouden waarop we de behoefte aan doppen en materiaal 

inventariseren en uitleggen hoe een en ander voor te bereiden. In mei/juni worden dagen gepland voor het 

verstrekken van aangebroede doppen. 

Enkele doppenprojecten sluiten ook aan op bevruchtingsperiodes op Vlieland(*). Om volledig raszuivere 

koninginnen te krijgen kun je de koninginnen dan daar laten bevruchten. Dit jaar staat er op het 

bevruchtingsstation op Vlieland bijzonder goed teeltmateriaal uit het Beebreedteeltprogramma. Voor 

informatie daarover kijk op de site www.schiercarnica.nl  

 

Hieronder staat de planning voor zover per 26/4 bekend. (#.. : met aparte toelichting door de teler/mentor, 

zie het lijstje onderaan).  

Kijk voor toekomstige aanvullingen op onderstaand schema regelmatig op de VCI-website onder : vereniging 

>activiteiten > doppenprojecten,  of neem voor aanvullende mogelijkheden zelf via de mentorenlijst op de 

website contact op met een mentor in uw regio. 

 

Regio Bereikbaarheid Informatie- 

bijeenkomst 

Doppen  

algemeen 

Doppen 

Vlieland* 

Midden     

D&D vd Waals en Adrie 

vd Akker 

dennisvdwaals@ziggo.nl  
adrieakker@hotmail.com 
030 6061026 / 06 30919821 

21/4 21/5 26/5 en 9/6 

P&T Brascamp en Ernst 

de Jonge 

brascamp@brascamp.nl 

0317-416331 

In overleg 31/5    #7  

Noordoost     

Germ Koopmans germkoopmans@tele2.nl 

0582-562129 

   

René van der Molen Rene@imkerijvandermolen.nl 

06-38824999 

  23/5 en 6/6 

Noordwest     

Dirk Swaager d.swaager@hotmail.nl 

0223-618589 / 06-11145287 

 14/5 26/5 

Oost     

Willem Velberg willemvelberg@hotmail.com 

0575-515646 / 06-81232898 

19/4 14/5 26/5 

Henk Scholten scholten.h.j@caiway.nl 

054-7361740 / 06-53509098 

   

Tieme Wanders wanders_tieme@hotmail.com 

06-23372496 

  ja     #1 

Stef Leushuis stef.leushuis@planet.nl 

074-2772489  

   

Rob Lemair robwlemair@gmail.com 

0318-430494 /06-44746126 

   

West     

Bart Barten b_barten@yahoo.com 

0643623226  
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Zuid     

Ad van Houten debijenwaard@live.nl 

06-54935417 

       #4 ja      #4 

Jos Römgens jhma.romgens@gmail.com 
0637598163 

 11/5 25/5  #3 

Thomas Freitag info@imkerijstadenstreek.nl 
06-12967967588 

In overleg met aanvragers 

Peter Keulers artium@dse.nl 

06-3748052 
Ter ondersteuning van andere telers 

Zuidwest     

Henk Schram hschram@zonnet.nl 

0168-405264 

  ja      #2 

Johan de Vries Vriezom.sulcoreb@planet.nl 

0181-414088 / 06-6564144 

           #6 

Leo van der Heijden 

(Dordt e.o.) 

ltm.vanderheijden@gmail.com 

0186-614154 / 06-15292450 

 ja    #5 ja   #5 

 

#: opmerkingen telers: 

#1 Wanders: Ik teel voor beide Vlielandmomenten. Er zijn dan beperkt doppen beschikbaar. 

#2 Schram: Voor beide series zal ik een opzet maken, voor wie het eerst komt en ijs en weder dienende. 

#3 Römgens: Geplande levering van doppen op 11 mei en op 25 mei (Vlieland). Info-avond wordt in overleg met 

deelnemers bepaald. Naast deze beide data is levering mogelijk afhankelijk van behoefte. 

#4 Van Houten: Voor beide Vlielandtoeleveringen kan men op afspraak hier aangebroede doppen halen. Anders contact 

opnemen. 

#5 Van der Heijden: Ik teel doppen voor de afdeling Dordrecht, ophalen op 17 mei; deze zijn al besteld. Voor ‘Doppen 

algemeen’ kan ik ook op 18 mei leveren; men moet deze dan wel bestellen. Ik teel ook voor de tweede periode Vlieland. 

Doppen ophalen op 9 juni, zover de voorraad strekt. 

#6 De Vries: Ik teel voor de tweede ronde Vlieland. Meestal heb ik niet veel doppen over. Het resterende gedeelte gaat 

soms naar afnemers ter plekke of wordt ingezet voor de F1-teelt. 

#7Brascamp/De Jonge: Afhalen op afspraak, om teleurstelling te voorkomen. 

 

Voor aanmelding of vragen: neem contact op met de teler/mentor of mail de secretaris 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

 

 

Beknopte 1-daagse cursus koninginnenteelt 
 

De VCI organiseert in 2016 weer één of meer beknopte cursus(sen) koninginnenteelt. Deze cursussen zijn 

bedoeld om  geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om een complete cursus  te volgen,  toch in de 

koninginnenteelt op weg te helpen. De cursus is gericht op wat je moet kennen en kunnen om aan 

koninginnenteelt te gaan doen. Voor het conceptprogramma verwijzen we naar onze website. 

De eerste cursus is gepland in Midden-Nederland op 21 mei.  

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor deze cursus kunnen ook in andere regio’s cursussen worden 

gegeven. 

Voor aanmelden of vragen, neem even contact op met de secretaris secr@verenigingvancarnicaimkers.nl . 

 

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. Neem daarvoor 

contact op met  een mentor in je regio . 
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Actievolkjes voor basiscursisten 
 

Ook in 2016 willen we weer geslaagde basiscursisten voordelig aan een eerste Carnica-volkje helpen!  

Het gaat dan om een volk op 6 ramen met een F1-koningin. 

 

Voorwaarden voor het verstrekken van de volkjes 

 

De kandidaat: 

• gaat de basiscursus met goed gevolg afronden of heeft die afgerond 

• 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 een VCI mentor) 

• wordt lid van de VCI  en betaalt vóór juni voor 2 jaar contributie ad €20 per jaar = € 40 

• krijgt hiervoor: 

- een Carnicavolkje 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. (Was tot dusver niet nodig!) 

Voor aanmelding of vragen, neem contact op met de secretaris secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 

 

Indien u als lid ook volkjes kunt leveren die voldoen aan de voorwaarden, en dit nog niet heeft doorgegeven, 

laat het even weten bij het secretariaat!  secr@vereniginvancarnicaimkers.nl  

 

 
 

 

Overige activiteiten 
 

Een spreker nodig? 

Door de VCI worden op verzoek bij afdelingen/verenigingen lezingen gegeven over diverse onderwerpen die 

samenhangen met het imkeren met de Carnica-bij. Bijvoorbeeld: hoe kom je aan zachtaardige bijenvolken en 

blijven ze ook zachtaardig? Hoe zit de organisatie van VCI-doppenprojecten in elkaar, etc. 

Indien uw afdeling/vereniging daarvoor interesse heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl . 

 

De VCI op de markt 

Op zaterdag 7 mei staat ook onze vereniging op de Beemster Bijenmarkt.  

 

 

 

 
 

 


