
 

 

 

VCI-Nieuws - 2018-3 
 

 

 

Van de penningmeester:   

• Contributie 2018  nog niet betaald? Deze €20 graag zo spoedig mogelijk overmaken op rek.nr. 
NL29 TRIO 0254850138 tnv Ver van Carnica Imkers, onder vermelding van het contributiejaar en 
uw naam.  

• Een eventuele opzegging per 2019  dient uiterlijk 30 november binnen te zijn.  
• Alle leden krijgen binnenkort bericht over de mogelijkheid van betaling via automatische incasso  

-  met ingang van verenigingsjaar 2019.  

 

 

 

 

Najaars -ledenbijeenkomst middag 17 november 2018  
  

De landelijke najaarsbijeenkomst van de VCI is in Dorpshuis ’t Trefpunt in Austerlitz, 
Schooldwarsweg 19. Start om 13.15 uur,  afsluiting rond 4 uur . Een mooie gelegenheid ook om 

andere leden eens te spreken.  
 
Een interessant programma met voordrachten door: 

• Ron van Rooij      
Mentorschap – wat ik heb geleerd van mijn mentor Jan Charpentier  

• Johan de Vries  
Enkele tips en trucs bij de koninginnenteelt en de gevolgen voor je bijenstand 

• Marie José Duchateau  
Van ei tot koningin, en de factoren die (g)een rol spelen voor de kwaliteit van de koningin. 

 

 

 

 

Mentorenbijeenkomst 17 november ’s morgens  
  

De jaarlijkse VCI-mentorenbijeenkomst is op zaterdagochtend 17 november, en begint om 10.00 uur, ook 
in ’t Trefpunt in Austerlitz . 

De mentoren ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging.. 
 

 



 

Wat Jan Charpentier ons naliet  
  

Op 17 april overleed, 89 jaar oud, ons lid Jan Charpentier. Deze belezen, strijdbare bijenleraar heeft in ons 
land alles betekend voor de verbreiding van de kunst van de koninginnenteelt. Zeker onder Carnicaimkers 
blijft hij de man van de Doppenmethode: koninginnenteelt waarbij telers zorgen voor de kunstige teelt van 
raszuivere ‘koninginnen in de dop’ en de ‘doppers’ - onder begeleiding - de prinsessen in hun dopje in een 
eigen pleegvolk verder grootbrengen. Hij schreef er een boekje over, dat digitaal voortleeft en ieder jaar 
weer van blijvende waarde blijkt. Jan spande zich samen met o.a. ons erelid Hayo Velthuis in voor ‘Schier’, 
het Carnicateeltstation op Schiermonnikoog. Dankzij hen kwamen er meer cursussen Koninginnenteelt, en 
werd de kunst van het telen meer algemeen goed. Als VCI zijn we Jan veel verschuldigd. Als imkers zullen 
velen hebben geleerd van zijn praktische, meest zelf bedachte en uitgevoerde ‘Tips en Tricks’. Hayo 
Velthuis sprak bij Jans begrafenis. Diens woorden zijn als treffend In memoriam terug te lezen in het blad 
Bijenhouden van juni van dit jaar. 
   

 

 

 

De vereniging groeit – welke nieuwe voorzitter durft het aan?  

 

 

 

 

 

 

Jos: 
”Mijn bestuurstaak was een mooie combinatie met 
mijn hobby: imkeren met carnica’s.  Je wordt intens 
betrokken bij ontwikkelingen rond de carnicateelt. 
En mijn netwerk van imkers die ook actief zijn met 
telen en carnica’s is verbreed.” 
  

 

 

 

Onze vereniging (520 leden) voorziet bij imkers met Carnicabijen duidelijk in een behoefte. Voorzitter Jos 
Römgens treedt reglementair maart 2019 af. We roepen hierbij leden op zich kandidaat te stellen voor het 
voorzitterschap. Het bestuur vergadert ongeveer vier keer per jaar. De bestuurstaken zijn goed verdeeld 

over de bestuursleden. De rol van de voorzitter is initiatief nemen en samenbinden, met als doel om 
samen met bestuur en mentoren de VCI verder uit te bouwen en mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen 
in de imkerij. Dat kan via ledenactiviteiten die goed imkeren met carnica’s bevorderen, via goed carnica-

materiaal voor nieuwe leden/beginnende imkers en via kennisverbreiding over koninginnenteelt naar leden 
en andere geinteresseerden. Waar passend via samenwerking met ‘Schier’, de NBV en met andere 

teeltverenigingen; door versterking en van het netwerk van leden en mentoren; door medewerking aan 
initiatieven die onze doelstellingen ondersteunen, zoals de werkgroep Beebreed en Arista Bee Research.  
Meer weten?  Mail Jos en/of benader een van de andere (oud)bestuursleden.  

 

 

Koninginnen naar Vlieland  - 10 en 24 juni jl.  
  
De VCI regelde beide dagen transport naar bevruchtingsstation Vlieland voor de imkers die zich daarvoor 
aangemeld hadden. In totaal zijn voor de eerste periode 17 transportkisten met 96 EWK´s in Witmarsum 
aangeleverd en voor de tweede 15 stuks met 86 EWK’s. Ook reden er imkers zelf naar Witmarsum, alleen 
al om te ondervinden hoe het er aan toe gaat. Het is voordeliger als zoveel mogelijk gezamenlijk wordt 
vervoerd, met bestelauto of aanhanger. De VCI blijft deze service verzorgen. 
Die dagen in Witmarsum (10 km van Harlinger Haven)  en daarna zorgden de vrijwilligers van de Stichting 
Station voor Carnicateelt voor de kostbare dames, met bevruchtingsresultaten van 73 resp. meer dan 
70%. 
 
Gerrit Freije van de Stichting doet gedetailleerd verslag, maar kijkt ook naar de toekomst.  Lees meer 
 
Alle 2x300 bevruchtingsplaatsen op Vlieland waren dit jaar eind januari al uitgegeven en de aanmelding 
moest worden stopgezet. 



 

Voor de twee bevruchtingsperiodes, vanaf 10 resp.24 juni, konden de volkjes worden ingeleverd bij fam. 
Van der Kolk in Witmarsum (Fr.), ongeveer 10 km ten zuiden van Harlingen Haven. De kastjes werden er 
een voor een beoordeeld op onder meer aanwezigheid van darren en het gebruik van oude raat. Beide 
periodes moesten er kastjes om die redenen worden geweigerd. 
De eerste periode verliep wat betreft de bevruchting uitstekend, 73% was goed, mede dankzij het mooie 
weer. 
De tweede periode waren de weersomstandigheden voldoende voor goede bevruchting. De eerste week 
was de dinsdag mooi zonnig maar pas de donderdag de week erop was de tweede goede mogelijkheid. 
Deze vrij laat bevruchte moeren bleken bij aflevering nog niet alle aan de leg. Een aantal imkers meldde 
dat er later nog extra moeren aan de leg waren gekomen. Het bij aflevering vastgestelde 
bevruchtingspercentage (eileg) was 66%, maar zal dus uiteindelijk duidelijk hoger zijn geweest. We 
schatten dat zeker meer dan 70% bevrucht was. 
Inmiddels zijn de nieuwe moeren voor de darrenvolken van 2019 in de volken ingevoerd. Deze moeren zijn 
nateelt van Beebreedmoer nummer DE-6-131-97-2016 van Andreas Rohe uit Duitsland. De geschatte 
totaalteeltwaarde van deze moer is 136 (zachtaardigheid 130, varroatolerantieindex 130). Ze zijn bij imkers 
van Beebreed Nederland standbevrucht en in hun EWK’s geleverd op Vlieland. Hiermee staat in 2019 
weer een uitstekende darrenpopulatie ter beschikking op lokatie Bomenland. 
Wel overweegt het bestuur van de Stichting het aantal aan te leveren bevruchtingsvolkjes per imker te 
begrenzen. Dit om meer imkers de gelegenheid te geven om van ‘Vlieland’ gebruik te maken. GF   
  

Het TV-Programma ‘Vroege Vogels’ was deze zomer ook in Witmarsum en op Bomenland . 
 

 

 

Voederkransonderzoek op Amerikaans Vuilbroed 2018  
  

Afgelopen seizoen hebben 7 VCI-leden bij het Brabants Veterinair Laboratorium verzamelmonsters 
ingestuurd. Dit seizoen lieten de meeste imkers hun koninginnen op Vlieland bevruchten. Dat 
bevruchtingseiland eist, anders dan de Duitse eilanden en ook ‘Kreverhille’, geen AVB-vrijverklaring. 
Daardoor was het aantal ingestuurde verzamelmonsters flink lager dan vorig jaar. 
In geen van de monsters werd AVB aangetroffen, ondanks meerdere uitbraken en vervoersverboden. Als 
VCI-lid had men weer korting op de analysekosten van een verzamelmonster. De VCI betaalde de 
facturen en berekende ze aan de betreffende imkers door. 
   

 

 

 

Twee zaken over actievolkjes  
 

 

Actievolkjes altijd persoonlijk aanvragen  
  
Dit jaar leverde de VCI maar liefst 62 actievolkjes. 
Daarvan kwamen er 48 van mentoren en 14 van 
andere ervaren VCI-leden. De actie houdt in dat 
(recente) basiscursisten tot wederopzegging lid 
worden van de VCI, waarna zij bij betaling van 2 
jaar lidmaatschapsgeld ineens, een F1-
zesraamsvolkje ontvangen. 
Actievolkjes dienen twee doelen: verspreiding van 
goed carnicamateriaal én het werven van nieuwe 
leden. Cursusleiders wijzen hun deelnemers wel 
op deze actie, waarna cursisten zich bij ons 
melden, wat goed werkt. Soms ook werden 
kandidaten door hun cursusleiders aangemeld, 
waarbij het volkje bij het cursusgeld was 
inbegrepen en door de cursusgever werd voldaan. 
Om twee redenen stapt de VCI daar vanaf. We 
willen dat de voorwaarden aan de actievolker 
goed duidelijk zijn en dat het lidmaatschap door 
de prille imkers bewuster wordt aangegaan. 
   

 

Voortaan kunnen gegadigden zich alleen 
persoonlijk bij de VCI aanmelden. En iedere 
kandidaat betaalt zelf het 2 jaar 
lidmaatschapsgeld  rechtstreeks aan de VCI, 
waardoor zijn/haar banknummer bij ons bekend is, 
wat groot administratief voordeel heeft.   
  
VCI-vergoeding aan de leverancier  
  
In het mentorenoverleg van najaar 2017 en in de 
jaarvergadering van 2018 is gesproken over de 
hoogte van de vergoeding aan de teler voor het 
leveren van een actievolkje. In de jaarvergadering 
liepen de meningen uiteen, waardoor het bestuur 
het voorstel tot wijziging van de huidige 
vergoeding terugtrok en het bedrag van €50 
vooralsnog hetzelfde bleef. Een werkgroep 
bestaand uit Hayo Velthuis (vz), Dennis van der 
Waals en Pim Brascamp heeft over de vergoeding 
een voorstel voorbereid voor discussie in het 
mentorenoverleg van november. De beslissing is 
aan de jaarvergadering 2019 in maart. 
   

 

 



 

Bewondering 

Overpeinzing van Thomas Freitag, die voor VCI-ers EWK’s naar Witmarsum 
vervoerde 

 
"Ik weet niet zo goed waar mijn bewondering voor het werk op de bevruchtingseilanden vandaan 

komt. Biologisch gezien vindt hier een bijzondere vorm van paring plaats. Maar dat is het niet wat me 

raakt. Er is meer … "   

 
Lees meer  
 
Wat me raakt zijn al die mensen die dit hele traject mogelijk maken. 10.000 Vrijwillige uren worden 

ingezet om een paar honderd koninginnen gecontroleerd te laten bevruchten. Het begint al 2 of 3 

jaar voor de bevruchting. Mensen in verschillende groepen komen regelmatig bij elkaar om de beste 

koninginnen (en in het gevolg daarvan de beste darren) voor 2020 te selecteren. Een jaar vantevoren 

worden in andere werkgroepen al data vastgelegd en wordt werk op het eiland verricht. En nog weer 

iets later worden deze koninginnen op de eilanden geplaatst. Tel maar na: selecteren - afspreken -

  coördinatie - vervoer - overdracht - boot - eilandwerk . En dat is pas het voorwerk. 

Dan het transport zelf. Vanuit overal in het land willen imkers hun jonge koninginnen op de eilanden 

laten bevruchten. Ze melden zich aan en besteden tijd en geld aan het selecteren van hun teeltvolken 

en het telen van de moertjes. Door de individuele imkers worden honderden transportkilometers 

afgelegd om die op een bepaald moment bij een verzamelpunt af te geven. Hier wordt alles 

gecontroleerd... geregistreerd…opgeladen…verscheept…afgeladen…geplaatst enz. En dan heb ik het 

nog niet eens over de ondersteuners die koffie zetten … boterhammen smeren voor de mensen die 

een poos onderweg zijn.Daarna moet er weer opgehaald en geëvalueerd worden. En er mag niets mis 

gaan. 

Ik voel bewondering voor zoveel inzet. Het moet om meer gaan dan alleen maar gecontroleerde 

bevruchting, denk ik bij mezelf.Is het sport of liefde? Winstbejag kan het niet wezen…  
 

 

 

Heropbouw Schierpopulatie  

Gerrit Freije, Stichting Station voor Carnicateelt 
  

Herfst 2017 al stonden de 35 volken op teeltstation Schiermonnikoog er niet goed voor.  In het 
voorjaar resteerden slechts vijf minivolkjes. Een paar gingen naar de vastewal om daar te worden 
versterkt. Bovendien is een beroep gedaan op bezitters van Schierkoninginnen  om volken met 
gemerkte originele koninginnen af te staan, tegen vergoeding. Een tiental volken kon zo naar Schier 
worden gebracht. Nog steeds onvoldoende om jaarlijks  300 koninginnen te kunnen telen. Oprichter 
van de Stichting Hayo Velthuis nam op zich koninginnen na te telen van originele Schiermoeren. In 
16 drieramers zijn deze moertjes op Schier afgeleverd, om daar bevrucht te worden. Daarvan bleven 
er uiteindelijk maar acht over, die versterkt werden met bijen en broed uit 16 hopeloos moerloos 
gemaakte zesramers van de vastewal. Voldoende om ook andere volken op de bijenstand van 
Schier te versterken én nog enkele afleggers van te maken. We verwachten met 25 goede volken de 



 

winter in te gaan. Dat houdt in dat er volgend jaar mogelijk niet of maar beperkt moeren kunnen 
worden geteeld. Of alleen onbevruchte moeren zullen worden geleverd. Het bestuur beraadt zich 
hier nog over. 
  

 
Vanaf einde juni werd het (tropisch) warm. Ideaal voor de lamsoordracht, met de kwelders boven water! De opbrengst 

van maar liefst 400 kg honing kan de Stichting goed gebruiken, nu geen koninginnen konden worden geteeld en 

geleverd. 

 

 

 

 

 
Privacy. 

  
Sinds mei heeft ook de VCI te maken met de Algemene Verordening Gegevens-bescherming. 
Persoonsgegevens van leden mogen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn: 
leden- en financiële administratie. Dat betekent in de praktijk: gecontroleerde verzending van emails en bij 
mail aan groepen van geadresseerden gebruikmaking van bcc. Al jaren wordt aan elk nieuw lid via een 
antwoordformulier gevraagd aan te geven of zijn/haar NAW-gegevens plus telefoon en email met de 
andere leden mogen worden gedeeld. Sommigen willen dat niet; zij staan dan ook niet in de ledenlijst die 
alle leden jaarlijks krijgen. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden (dus ook via de website) gebeurt 
alleen na uitdrukkelijke toestemming. De privacyregeling van de VCI komt op de site.  

 

   

 

 

 

VCI-agenda  
3 november Beilen - VCI-stand op NBV-Studiedag  
17 november Austerlitz - ochtendbijeenkomst VCI-men toren 

17 november Austerlitz - algemene VCI najaarsb ijeenkomst, zie deze nieuwsbrief   
 

 

 

 

Dit is een Nieuwsbrief voor leden van de Vereniging van CarnicaImkers (2004). 
Mailadres redactie p/a: secr@verenigingvancarnicaimkers.nl 

website: www.verenigingvancarnicaimkers.nl 
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