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www.verenigingvancarnicaimkers.nl

Nieuwsbrief Vereniging van Carnica Imkers
nummer 60 / december 2016
Beste leden,
Het is half december, op Vlieland halen de bijen stuifmeel van de bloeiende gaspeldoorn, lees ik –
het moet niet gekker worden, hebben ze ook (weer?) broed dan? In elk geval zijn ze nog in leven,
zodat ze in de kerstnacht kunnen zingen, zoals het oude volksgeloof wil. Hoe het zij, de VCI wenst
alle leden goede kerstdagen en een voorspoedig 2017, ook voor de bijen.
In dit nummer leest u over de volgende onderwerpen:
- We hadden een vraaggesprek met een van onze zeer actieve mentoren, Adrie van de Akker in
Tull en ’t Waal.
- Speciaal interessant voor VCI-leden: er staan voor hen twee speciale
(Carnica)koninginnenteeltcursussen op stapel. Eén voor beginners in de teelt en één voor meer
ervaren telers.
- Ook van belang voor onze leden is de regeling die de VCI heeft getroffen voor een korting op de
AVB-vrij-verklaring (via voederkransonderzoek), die voortaan ook verplicht is voor de Duitse
bevruchtingseilanden.
- Op zaterdag 11 maart 2017 is onze jaarvergadering. ’s Ochtends spreekt dr. Joachim Tiesler, voor
velen een bekende, o.m. co-auteur van diverse Duitse handboeken over koninginnenteelt. Plaats:
het Wageningse Bijenhuis, dat dan inmiddels in andere handen is overgegaan. ’s Middags in de
jaarvergadering staan nieuwe VCI-initiatieven op de agenda. Dit naar aanleiding van de
beleidsdiscussie in 2016. Onze suggesties daarvoor gaan als een aparte bijlage bij deze nieuwsbrief.
Graag alvast vóór maart uw reactie daarop aan de secretaris VCI; deze reacties worden onderdeel
van de discussie.
Bestuur VCI

Contributie over dit jaar al betaald? Anders nu doen!
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Aangenaam ……….. Adrie van de Akker
We laten hier regelmatig leden van onze vereniging met veel ervaring aan het woord, om die informatie
binnen de VCI door te geven. Hieronder de neerslag van een keukentafelggesprek met mentor Adrie vd Akker
in Tull en ’t Waal. Ad van Houten en Tineke Brascamp gingen bij hem langs.
Tijdens de recente vijf regionale VCI-herfstbijeenkomsten werden overzichten gepresenteerd van het
Carnicamateriaal dat onze mentoren afgelopen jaar aan leden en niet-leden hebben geleverd.
Indrukwekkend waren de aantallen van onze gespreksgenoot Adrie: 138 aangeblazen doppen, 27 rijpe
doppen, 29 onbevruchte moeren, 7 F1-moeren, 11 6-raamsvolkjes met F1-moer (waarvan 7 actievolkjes voor
nieuwe pas-gediplomeerde VCI-leden) en nog eens 4 tienraamsvolkjes met een standbevruchte Carnicamoer.
Hoe ‘levert’ hij ‘m dat?

We spreken Adrie (54) op een zonnige dag eind november in zijn huis aan de oostelijke rand van
Tull en ’t Waal; voor een groot deel is het eigenhandig verbouwd, met rondom en achter een heel
diepe tuin met boomgaard, een heleboel bijenplanten, drachtbomen, kippenhok, en natuurlijk een
zelfgebouwde bijenstal. Daarin staan dan weer eigengemaakte (Spaar)kasten waarvoor een partij
kaasplanken belangrijk bouwmateriaal was. Aan de weg een zelfgetimmerd verkoopkastje voor
‘Waterlinie’honing, voor de toeristen die de Utrechtse Waterlinie in dit Lekgebied langsfietsen.
Voldoende drachtrijk is het gebied overigens niet, ondanks de vruchtbare kleigrond en de
fruitbomen: teveel imkers met samen teveel kasten. Adrie reist daarom naar linde, hei en koolzaad
en oogst daardoor naar zijn zin meer dan voldoende.

Het begin
De stal en een aantal kasten had Adrie al gebouwd op het moment dat hij in 2009 bij Gerrit Plas
(toen nog afdeling Bunnik/Houten) op basiscursus ging. Mentorechtpaar Dessy en Dennis van der
Waals, in hetzelfde dorp, deelden in het gebied Carnica’s uit en zo ging hij met vier tot Carnica
omgebouwde volken als imker zijn eerste winter in. Later volgde hij bij Gerrit nog een
vervolgcursus. Op dit moment gaat hij op voor het bijenteeltleraarschap. Thuis staan nu 20 volken,
allemaal Carnica (P en F1).
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Adrie, Ad en Adries jachthond

Kaasplanken….…

Teelt
Samen met Dennis en Dessy vormt hij alweer een flink aantal jaren een driemanschap dat de
vermeerdering van goed Carnicamateriaal in het midden van het land verzorgt; samen namen zij
het leeuwendeel van de verstrekking aan derden door de VCI voor hun rekening. Adrie ziet zichzelf
daarbij niet als veredelaar maar in de eerste plaats als vermeerderaar, waarbij hij voor zichzelf het
liefste volken heeft die zachtaardig zijn en goed honing halen. Dessy verzorgt de KI, hijzelf blijft
liever wat dichter bij ‘de voorkeur van de volken zelf’ voor jonge koninginnen. Daarbij heeft hij op
zijn stand het liefst nateelt van moeren van verschillende (goede en raszuivere) herkomst. “Dit met
de gedachte dat diversiteit aan bevruchtende darren een goede zaak is. In 2016 was dat nateelt van
moeren van zijn buurman (Schiermoeren 2015), van Dessy van der Waals (Schiermateriaal KIbevrucht met materiaal uit Kirchain) en van moeren van de ‘Nederlandse Beebreedlijn’.”
Materiaal levert hij trouwens zeker niet alleen aan zijn directe omgeving maar ook ver daarbuiten.
Daarnaast verzorgde hij dit jaar het transport van vele EWK’s naar Vlieland, van hemzelf (met goede
resultaten!) maar ook van anderen, die niet allen zo gelukkig waren. Het is prima dat in de
toekomst de momenten van aanleveren voor en transport naar Vlieland dichter op elkaar zullen
liggen, vindt hij. Ook veel ‘overstappunten’ en controles van de bevruchtingskastjes zijn volgens
hem geen goede zaak.
Vermeerdering voor de VCI
Volkjes maken gaat bij Adrie hand in hand met zwermverhindering. Na 2x belegde doppen
weghalen volgt onherroepelijk een kunstzwerm, waarbij van grote volken broed wordt
weggenomen. Zwermverhindering wordt zo gekoppeld aan verjonging.
Het leveren van rijpe doppen doet hij liever dan dat hij een koningin afgeeft. “Die verongelukt zo
vaak”.
Adrie verzorgt binnen regio Midden-Nederland een groot deel van de aangeblazen doppen, en
maakt rustig op eigen kosten een flink aantal kilometers om afnemers daarvan op het juiste
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imkerpad te houden. Ze kunnen hem altijd bellen – maar er zijn afnemers die zijn adviezen in de
wind slaan en voor de bijen fatale fouten maken. Dat geldt voor nieuwkomers, maar ook schijnbaar
ervaren imkers mis-handelen wel hun volken. “Een goede imker leest zijn volken”, dwz. handelt
naar de toestand van het volk. En men moet blijven leren en kritisch blijven op de eigen
imkerpraktijk, benadrukt hij.
Ziekten
Van ongewone bijensterfte heeft Adrie nog nooit last gehad. Dit ondanks dat hij in verband met de
heidedracht soms laat bestrijdt (besmetting op de heide is niet ongebruikelijk) en laat inwintert.
Met dit jaar na de zomeroogst alvast een kantraam met droge suiker, die heel goed werd
opgenomen. Midwinter maakt hij altijd gebruik van oxaalzuurverdamping. Maar – hij herhaalt het
nog eens – je moet open blijven staan voor verdere verbetering van je bedrijfsmethode.
Na bezoek aan tuin en stal nemen we afscheid van een Carnicaimker die naast zijn gezin en zijn
werk leeft voor de bijen en zijn hof. Hij vertelt ooit het plan te hebben gehad hovenier te worden.
Het liep anders, maar tuin en bijen profiteren geweldig van zijn kennis en gevoel voor plant en dier.

klimop met roos in novemberzon

Ook plannen om koninginnen te gaan telen?
Nieuw: cursus Carnicakoninginnenteelt 2017
Op woensdagavond 1 maart 2017 start Imkerij Stad en Streek samen met de Vereniging van
Carnicaimkers op stadsboerderij Eyghentijds in Rosmalen een cursus Koninginnenteelt met
bijzondere aandacht voor Carnica. Docenten zijn Wim van den Oord en Jos Römgens. De cursus
omvat 7 dagdelen van 2 uur theorie, 7 dagdelen van 2 uur praktijk en circa 15 uur zelfstudie. De
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theorielessen zijn op woensdag 1, 15, 22 maart, 5, 19 april, 10 mei en 13 september, telkens van
19.30 - 21.30 uur. De data van de praktijklessen worden tijdens de cursus vastgelegd. Aanmelding
alleen via de website van het NBV www.bijenhouders.nl. De cursus leidt op voor het NBV-diploma.
Waarop is deze cursus speciaal gericht?
● in de toekomst kunnen beschikken over zelf gekweekte F1-koninginnen
● overlarven en telen van uitstekende Carnicavolken
● (als de cursist dat wil) met zelf gekweekte koningin naar een bevruchtingseiland
● (als de cursist dat wil) met een zelf gekweekte P-(=raszuiver bevruchte)
Carnicakoningin aan de slag.
Aan de orde komen:
Doel van koninginnenteelt; theoretische aspecten; erfelijkheidsleer; de rol van darren en de
darrenteelt; eigenschappen van nateelt op eigen stand; aan de hand van gewenste eigenschappen
het teeltmateriaal kunnen kiezen; van dit teeltmateriaal voldoende koninginnen kunnen maken;
met bevruchtingsvolkjes naar bevruchtingsstations (NL en/of DE); de geteelde koningin met succes
kunnen invoeren; een imkermethode leren hanteren waarbinnen koninginnenteelt is geintegreerd.
Deze cursus leert u:
alles over koninginnenteelt, via de theorie en vooral veel door zelf doen en ervaren. We doorlopen
in de praktijk via het telen van een eigen F1- koningin in een eigen broedkastje, alle stappen die bij
koninginnenteelt van belang zijn. Daarna kan men een eigen zelfgeteelde koningin op de
voorgeschreven manier voor bevruchting meegeven naar een bevruchtingsstation (gecontroleerde
paring met Carnicadarren), om daarna met deze bevruchte moer te gaan imkeren en wie weet in de
toekomst ook van raszuivere moeren na te gaan telen.
Kosten:
De kosten van deze cursus zijn € 185,-; leden van de Vereniging van CarnicaImkers (VCI) krijgen een
korting van € 20,- . De prijs is incl. overlarven van uitstekende Carnicavolken en koffie en thee
tijdens de cursusavonden.
Het cursusgeld is exclusief de kosten van het benodigde hulpmateriaal. Maar als mensen dat
materiaal willen kopen dan kunnen ze in imkerij Stad en Streek 10 % korting krijgen.
Vragen? Stuur een mail aan - info@imkerijstadenstreek.nl (Thomas Freitag).
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Al langer bezig met koninginnenteelt?
Nieuw: speciale korte cursus koninginnenteelt en selectie
De VCI wil de verbetering van Carnica’s door doelgerichte selectie bevorderen. Het plan is om
daartoe een cursus te organiseren waarin aan de orde komt het meten en beoordelen van
kenmerken, de teeltwaardeschatting plus een aantal praktische zaken die essentieel zijn voor het
succesvol selecteren: klaarmaken van EKW’s voor een bevruchtingseiland en het succesvol invoeren
van bevruchte koninginnen om goede testvolken te ontwikkelen.
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten, zowel theorie als praktijk en is bedoeld voor imkers die al
aan koninginnenteelt doen en van plan zijn dat aan te vullen met doelgerichte selectie.
De kosten van de cursus zijn beperkt, maar succesvol selecteren vraagt wel wat investeringen, zoals
het aanschaffen van EWK’s en transportkisten. Het bestuur laat het doorgaan van de cursus
afhangen van voldoende deelname. Belangstellenden wordt daarom verzocht zich uiterlijk 1
februari per mail te melden bijVCI-voorzitter Jos Römgens en daarbij kort de eigen ervaring met
koninginnenteelt te vermelden. Bij hem kunt u ook met vragen terecht.

Ledenvoordeel op AVB-verklaring voor Duitse bevruchtingseilanden!
Europa bepaalt dat tijdens vervoer van bijen over de grens een geldige gezondheidsverklaring /
exportvergunning aanwezig moet zijn. De keuring voor het krijgen van deze vergunning is aan te
vragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Een aparte formele AVB-vrij
verklaring vraagt de NVWA niet. Als er officieel geen besmetting met AVB in de omgeving is, wordt
de vergunning (in de wandelgangen ook wel vervoersverklaring genoemd) afgegeven. Zie
www.nvwa.nl. Bel voor eventueel contact / uitleg over hoe te handelen voor een keuringsaanvraag
als particulier tel. 0900 0388. Wanneer bij een eventuele (grens)controle de vergunning (vanuit of
naar Nederland) ontbreekt, worden de bijen in beslag genomen. In de afgelopen jaren werden
bevruchtingsvolkjes met een dergelijke Europese gezondheidsverklaring toegelaten op de
eilandbevruchtingsstations van het Landesverband Weser-Ems.
Echter, vanaf 2017 is voor toelating op de bevruchtingsstations in Duitsland ook een aparte ‘AVBvrij –verklaring’ nodig. Dat is houdt in: een geldige verklaring dat er geen sporen van AVB zijn
gevonden in een (verzamel-)voederkransmonster van de volken waaruit de bevruchtingsvolkjes
zijn samengesteld. Hierop wordt echt gecontroleerd, want een bevruchtingsstation mag geen
bron van vuilbroedbesmetting worden!
Verzamelmonsters kun je sturen naar een Nederlandse of een Duitse instantie. Komend jaar gaan
veel van onze telers voor bevruchting naar een Duits eiland. Dus hebben we samenwerking gezocht
met het Brabants Veterinair Laboratorium (BVL). Daarmee is afgesproken dat leden van de VCI € 5
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korting krijgen op de kosten van het onderzoek (dat is 25% van het jaarlidmaatschap). Deze actie
geldt voor de maanden maart en april 2017.
Kosten van één
Basiskosten
Totaal
(verzamel)monster
Normaal tarief
€ 40,00
€ 6,70
€ 46,70
Tarief voor VCI-leden
€ 35,00
€ 6,70
€ 41,70
Deze bedragen zijn exclusief BTW.
Hoe werkt deze actie?
 Stuur een mail naar onze penningmeester: penn@verenigingvancarnicaimkers.nl
In de mail vermeldt u uw naam en hoeveel (verzamel)monsters u wilt insturen.
 U maakt het geld over naar IBAN bankrekening nr. NL29TRIO 0254850138 t.n.v. Vereniging van
CarnicaImkers.
 Stuur de monsters naar het BVL, samen met een ingevuld formulier van het BVL. Op dit
formulier geeft u tevens aan dat u VCI-lid bent. Voor het formulier en hoe u een monster moet
nemen en opsturen zie http://www.damb.nl/download.asp?id=498 .
Het BVL stuurt uw attest naar onze penningmeester. Deze stuurt het na controle van de betaling
naar u. Let op: de uitslag van het BVL volgt maximaal 14 dagen na ontvangst van het
verzamelmonster. Tel daar voor toezending van het attest door onze penningmeester 2 dagen bij.
Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag ( secr@verenigingvancarnicaimkers.nl ). .

En dan nog dit:…
Alleen lamsoorhoning van Texelse zwarte bijen erkent de Nederlandse Slowfoodbeweging als
typisch Nederlandse honing, lezen we in Bijenhouden van deze maand. Schierse honing (van
Carnica’s) grijpt ernaast. Hoe nu met de Veluwse heidehoning en de Winterswijkse lindehoning?
Kunnen die als typische streekhoningen worden aangemerkt, gezien het mengsel van
honingbijondersoorten (rassen) en kruisingen die waarschijnlijk deze honingen hebben
geproduceerd? De honing van de invasieve exotische reuzenbalsemien uit de Biesbosch lijkt ons
helemaal geen kanshebber, temeer niet omdat imkers die daarheen reizen ook niet op het ras van
hun volken zijn gescreend. Elders in het blad staan buitenlandse voorbeelden van merkvoering van
honing op basis van het exclusief erbij betrokken (zwarte) bijenras. Rassendiscriminatie uit
marketingstrategie?

