
  

 

 

VCI-Nieuws april 2018  

 

  

 

Nieuw: centraal meldpunt EWK-transport 

Met EWK’s binnenkort naar Vlieland, Norderney of Wangerooge? Leden 

kunnen zich melden bij het VCI-reismeldpunt, voor combinatie van 

transporten.  

 

 

Aanmelden 

 

   

 
 

 

 

Zorg om teelt Schierkoninginnen 

Na groot verlies aan volken op teeltstation Schiermonnikoog richt het bestuur 

van Stichting Station voor Carnicateelt zich op herstel van de populatie. Dit 

jaar verkoopt Schier zelf geen koninginnen maar doet daarvoor een beroep 

op eigenaren van Schiermoeren en Carnicatelers aan de wal. De VCI wil 

waar mogelijk helpen met het telen van F1's.   

mailto:info@imkerijstadenstreek?subject=Belangstelling%20voor%20gecombineerd%20transport%20naar%2Fvan%20bevruchtingsstation


Meer weten? Zie de website van Schier  

 

 

 

Uit de jaarvergadering van 10 maart 

• Basisrichtprijzen 

Kunstraat is zo'n 20% duurder geworden. De VCI-richtprijzen voor 

carnicamateriaal gaan daardoor omhoog; dat besloot de Algemene 

ledenvergadering op 10 maart jl. Op de website staat het overzicht, 

• Prijs Actievolkjes in 2018 

Het voorstel in de ALV voor een hogere prijs voor een Actievolkje werd 

teruggenomen. Een werkgroep komt met een nieuw voorstel, dat aan de 

mentoren zal worden voorgelegd. Daarna komt het terug in de 

ledenvergadering. 

NB Ook in 2018 komen basiscursisten die meteen 2 jaar lidmaatschap 

betalen, in aanmerking voor een gratis volkje. 

• Nieuwe bestuursleden 

Jan van den Berg Jeths en Greet Mast zijn in de ALV benoemd tot 

bestuurslid. Welkom! Ad van Houten gaat Greet als 2e penningmeester 

inwerken. 

 

 

 

Een pluim tijdens de ALV voor Dessy 

van der Waals voor haar inzet voor de 

VCI-website en voor Gerrit Freije (kon 

er 10 maart niet bij zijn) wegens al zijn 

werk voor Carnica-bevruchtingsstation 

Vlieland. Beiden waren blij verrast met 

hun cadeau: een ketting voor Dessy 

en voor Gerrit 'beesten'-boeken plus 

een boeket voor zijn vrouw Hillie.  

links: 

Van Zuidlaren op weg naar Vlieland   
 

https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=4806d6185d&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=f35e6ed9d9&e=9d4a4c3035


 

 

"Tot mijn grote verrassing werd ik tijdens de Beebreed-vergadering op 15 maart j.l., namens de VCI 

leden in het zonnetje gezet als dank voor de inmiddels vele jaren werkzaamheid als 

vrijwilliger/organisator voor het Carnica-bevruchtingsstation op Vlieland; onder de vlag van de 

Stichting Station voor Carnicateelt. Het is een beetje mijn kindje geworden maar ik achtte de tijd 

gekomen vanwege mijn leeftijd, om mijn taak in deze over te gaan dragen. Mijn beoogd opvolger is 

Maarten Hoogeveen in Groningen. Maarten heeft biologie gestudeerd en is werkzaam in het 

onderwijs. Persoonlijk houd ik hele goede herinneringen over aan deze tijd en ik dank alle 

deelnemers voor de zeer positieve instelling ten opzichte van het station, ook als het 

bevruchtingsresultaat een keer wat minder was. Bij deze tevens mijn speciale dank aan alle 

vrijwilligers die 'Vlieland' tot een succes hebben gemaakt.” [GF] 

 

 

 

 

Korting op voederkransonderzoek 
Leden van de VCI krijgen van het Brabants Veterinair Laboratorium ook dit jaar korting, nl. 

€4,50 per verzamelmonster van maximaal 6 volken. De onderzoekskosten bedragen voor 

VCI-ers €38,00 ex btw. Daarvan betreft € 7,21 de basiskosten per inzending; door samen 

in te zenden is dus nog wat extra voordeel te behalen. 

Bestudeer tevoren de Procedure 2018 voor de monstername en het inzenden, en de 

instructiefilm. Kruis op het inzendformulier ‘VCI ’aan. De uitslag en de factuur gaan dan 

naar onze penningmeester, die de uitslag na je betaling aan je doorstuurt. 

Let op: Om de uitslag tijdig in huis te hebben moeten de monsters uiterlijk 3 weken voor 

inzenden van de EWK’s naar het laboratorium zijn opgestuurd.  

 

  

 

Aanbod van ‘Kreverhille’ aan VCI-leden 
Carnicateelt- en bevruchtingsstation in Ossenisse (Zeeuws-Vlaanderen) 
Bevruchting: Plaatsingsgeld €2,50 per EWK. Kastjes te voorzien van een 

AVB-vrijverklaring (voederkransonderzoek) en verplicht darrenvrij. Als 

VCI-lid hoeft men geen lid te zijn van de Belgische Kreverhillevereniging 

RKH. Bij voldoende aanbod is er tweemaal, nl. half juni en begin juli, de 

mogelijkheid de kastjes op 1 plek in Nederland te laten ophalen. De 

verzamelpartij van half juni kan begin juli worden mee teruggebracht.  

Koninginnen: Een bevruchte Kreverhillemoer van bekende afstamming 

maar zonder Beebreedteeltwaarde kost €27,50. Verzending van maximaal 

8 moeren: €5,-. Er is een wachtlijst, dus het is onzeker hoeveel moeren 

beschikbaar komen.  

 

 

Aanmelden (alleen via de VCI)  

 

 
 

https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=fa0098ab58&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=fb0f3f4e29&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=425d90d346&e=9d4a4c3035
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl?subject=Kreverhille


 

 

Wie wordt de nieuwe voorzitter? 
Jos Römgens treedt volgend jaar af, na twee termijnen van 3 

jaar. De voorzitter geef inhoudelijke sturing en 

vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. Je krijgt er veel 

voor terug: een groot netwerk, je raakt vertrouwd met alles 

wat met Carnica te maken heeft. 

Per jaar komt het bestuur zo’n 5x bij elkaar, altijd levendig, 

meestal gezellig. Er zijn 1-2 landelijke ledenbijeenkomsten 

plus het overleg tussen mentoren en bestuur. Voordrachten 

geven en op een bijenmarkt staan horen er ook bij. Meer 

weten? Een poos meedraaien? Neem contact op met de 

voorzitter of de secretaris.  

 

 

 

Markten 
  

• 7 april Doorn  - Regionale Bijen- en 

Natuurmarkt Heuvelrug , vanaf 7.00 

uur (handel in bijenvolken) tot 14.30 

uur De Keizerswei, 

Langbroekerweg, ter hoogte van nr. 

10 in Doorn (tegenover Huis Doorn) 

• 15 april Boxtel - Bijen- en 

plantenmarkt 10-15 u. Dierenpark 

Molenwijk, ingang Essche Heike 1B 

• 21 april Dordrecht. - Dordtse 

bijenmarkt vanaf 10 uur 

• 5 mei  West Beemster  - Noord-

Hollandse bijenmarkt 10-15 u. 

 

- Klik voor meer details op de links -   

 

Cursussen 

• Dordrecht  

Koninginnenvermeerdering via 

verzamelbroedaflegger; data 2,14, 

23, 28 mei en 4 juni. Aanmelding 

zo spoedig mogelijk 

• Tull en 't Waal 

12 april informatieavond 

algemeen - 19 mei 1-daagse 

beknopte koninginnenteeltcursus - 

19, 25 mei en 8  juni 

Doppenprojecten (tijdig aanmelden)  

• Middelbeers 

Doppenprojecten in Middelbeers en 

Hilvarenbeek 

Op 12 mei start praktijkgedeelte van 

cursus Specialist koninginnenteelt - 

beoordeling voor (Carnica)selectie 

 

 

Nieuwsbrievenarchief  

 

Contact 

 

mailto:jhma.romgens@gmail.com
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=09de4f8eea&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=09de4f8eea&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=7f4e744909&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=0f71332c1c&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=0f71332c1c&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=4c4eb51b43&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=4c4eb51b43&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=4a4a083175&e=9d4a4c3035
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=4a4a083175&e=9d4a4c3035
mailto:ltm.vanderheijden@gmail.com
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=37efc89517&e=9d4a4c3035
mailto:jhma.romgens@gmail.com?subject=informatie%20cursussen
https://verenigingvancarnicaimkers.us12.list-manage.com/track/click?u=40a937f40dd6cb5d9518531b0&id=709583c8a2&e=9d4a4c3035
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl?subject=naar%20aanleiding%20van%20de%20nieuwsbrief


 

 
   

 

 
   

 

 
 

  

 

 

    

 

 
    

 


