
 
  Koninginnenteelt …  
     … via de doppenmethode 

 

 

 

 

o NBV koninginnenteeltdag 

 

o 25 januari 2014 Austerlitz 

 

      Dennis van der Waals  
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Het gaat om de moer ! 
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• de kwaliteit van een 
bijenvolk wordt bepaald 
door de koningin 
 

• invloed van de imker op 
die kwaliteit is vooral 
mogelijk via de moer  
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De kwaliteit van de moer is … 

 

• erfelijk bepaald 
 -zachtaardigheid, hygiënisch gedrag, legcapaciteit,  haaldrift.  

            ( n.b. kwaliteit darren !)  

 

• door omstandigheden bepaald  
 - teeltmethode, standplaats met dracht, het weer, infectiedruk       

    en vooral … : de imker  

 - aantal (gezonde) darren 

 



Rassen en soorten 

 

• Carnica’s 

• Buckfast 

• Zwarte bij 

• “Hollandse bij” 

• ……… 
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Natelen van een 
      raszuivere koningin (P-moer) 

jonge koninginnen worden 
 

• “standbevrucht”  F1-moer (raszuiver) 

   nakomelingen: raszuivere darren 

    werksters en koninginnen niet raszuiver 

    met een “F1-volk” is goed te werken 

    natelen van F1-koningin sterk af te raden 
 

• “eilandbevrucht”  P-moer 
    nakomelingen: raszuiver 
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Koninginnenteelt ? 

De teelt heeft twee hoofddoelen: 

 

1. selectie  

 

2. vermeerdering 



Koninginnenteeltmethoden 

 

• zwermen 

• Aalstermethode  redcellen 

• overlarven/starten 

• ……… 
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Maar waarom gebeurt het 

           zo weinig ??       

• angst voor het onbekende  

• koninginnenteelt … moeilijk !?? 

• waar kunnen ”koninginnen-larfjes” worden 

gehaald ? 

• basis-informatie over koninginnenteelt wordt 

  te weinig in de cursussen verwerkt 

 



Hoe kunnen we dit verbeteren 

 

 

IMKERS VOOR IMKERS 

 

maar:  “keep it simple” 
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Hoe kom ik aan de koninginnen? 

 

• P- en F1 moeren zijn verkrijgbaar 

       bij diverse teeltstations en telers 

 

• door deelname aan een 

                                      doppenproject  
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Hoe kan ik mijn volk “ombouwen”? 

• niet door het invoeren van een Carnica-
koningin in een “Hollandse-bijen-volk” 

 

• wel door het invoeren van een rijpe 
Carnica-koninginnedop in een 
kernvolkje van “Hollandse-bijen” 

 (door deelname aan een doppenproject) 

 met hulp van een VCI mentor! 
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Eenvoudiger koninginnenteelt  
       met de doppenmethode 

• een gestandaardiseerde methode om de 
gemiddelde imker van jonge koningen te 
voorzien 

•  beproefd in Duitsland en België, en op 
meerdere plaatsen in Nederland toegepast 

•  de VCI wil de toepassing van de    
      methode promoten 
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Koninginnenteelt met de    
     doppenmethode 

het koninginnenteeltproces gesplitst 
 

 

 

 
 

overlarven      starten        pleegvolk      kernvolk     

wat moeilijker ...                  voor iedere imker ! 

 

 

 

 
 



“De Doppenmethode”  
                    gelezen en geleerd 
 

Wij hebben de: 
 

• theorie gelezen in 

 - “De Doppenmethode “ Jan Charpentier 

 - “Koninginnenteelt”  Hayo Velthuis en  
         Marie Jose Duchateau 

 

• praktijk geleerd van Jan Trip  
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Dagtelling en planning van de VCI doppenmethode  mei 2013 

  0 ei1 ei2 ei3 larf 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     

dag/data                                                   

                                                    

dagentelling   -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   (*) 

planning T     P P O/C D         B         U U U             

kernvolkjes                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15     

   -   planning                 A     (L) (L) L   RKd RKdK RK RK           E 

T teeltvolk klaarmaken D doppen uitgeven/ontvangen U uitlopen van de koninginnen E controle op leg van moer 

P pleegvolk uitzoeken A kernvolkjes maken/koel wegzetten R redcellen breken 

O overlarven/starten B inkooien van doppen  Kd koninginnedoppen plaatsen 

C zwermcellen in pleegvolk L kernvolk op plaats zetten K koninginnen invoeren 

checken 

ROOD  voor de telers (*) circa na 3 weken na goed weer 

PM voor de koningin geldt: 3 dagen ei 

5 dagen larf 

8 dagen dop 



Wat doet de teler ? 

• een teeltvolk selecteren 

• een zogenaamde starter maken 

• overlarven 

• de larven in de starter laten aanbroeden 

• de larven aanbieden aan imkers  
            (“doppers”) 



Een teeltvolk selecteren 

• teeltvolken kiezen, van welke moer … 

• teeltmethode - broedraam 

            (raam met 1- en 2 dags larven) 

      opties: 

     - uitgebouwd raam 

     - arrest-raam 

     - Nicot-raam 
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… uitgebouwd- en arrestraam 
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… niet overlarven ? 
   … dan laten leggen in Nicotraam 
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… even de teeltkoningin pakken 
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… koningin gearrest 

22 



… terug in volk 

23 



… en dan maar leggen 
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Een starter maken 

• “uitleenvolk” voorbereiden 

• 3 ramer en starterblok 

• raam voer 

• raam stuifmeel 

• raam water 

• geen open broed! 

• veel jonge bijen 

• 3 uren wegzetten 
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3 ramer met starterblok 
 … Nicotdoppen op starterlat  
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Overlarven 

• 3 uur na starter maken 

• LED lamp 

• overlarfnaald 

• larven in Nicotdoppen 

• vochtige theedoeken 
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Overlarven in doppen op starterlat 
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… in dophouders in gatenplank 
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Starten 

• larven in Nicotdoppen in starter 

 - op lat of 

 - in dophouders in gatenplank 

• starterschuif verwijderen 

• circa 30 uur wegzetten 

• aangebroede larven  

         in teeltraam naar de “doppers” 
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Wat doen de doppers ? 

• een teeltraam maken / kopen 

• een pleegvolk uitzoeken en voorbereiden 

• doppen met larven ontvangen 

• het teeltraam in het pleegvolk hangen 

• kernvolkjes maken 

• doppen inkooien 

• kernvolkjes plaatsen 

 



vervolg… Wat doen de doppers ? 

• redcellen breken 

• doppen plaatsen of koninginnen 
invoeren 

• controleren op de leg 

• verenigen 

• ombouwen                             snel 



Een teeltraam maken / kopen 

• we kiezen voor een honingkamerraam 
met aan beide zijden koninginnenroosters 
en een teeltlat voor de doppen 

• we kiezen voor het Nicot-systeem 

• het systeem bestaat uit: 

– grondplaatjes 

– dophouders 

– doppen 

– uitloopkooitjes   
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… meerdere uitvoeringen 
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VCI huisvlijt 
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Een pleegvolk uitzoeken 

• een pleegvolk is een sterk volk, niet in 
zwermstemming, met veel jonge bijen 

   ruim van te voren …  

   veel dracht of ….. drijfvoeren!! 

  

• er wordt alvast gekeken naar een plaats 
voor het teeltraam (in de broedkamer) 



Doppen met larven ontvangen 
… even wachten 
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… starter kan weer open 
  bijen terug naar kast 
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Doppen met larven ontvangen 

• de dopper plaatst de (dag 0) ontvangen 
aangebroede doppen op de teeltlat 

• de doppen zijn gevoelig voor uitdroging, 
dus een natte theedoek voor het 
transport 

• de teeltlat horizontaal houden, (doppen 
vertikaal) bijvoorbeeld in het teeltraam 
in een 3-ramer 

 



… van de starterlat naar de teeltlat 

41 



… de teeltlat in het teeltraam 
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… rooster er voor … 
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… aub meneer 
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Het teeltraam inhangen 

• het teeltraam, voorzien van roosters, 
met de teeltlat, kan nu in het 
moergoede pleegvolk worden gehangen 

 (zonder de koningin te verwijderen 

         of onder een rooster te plaatsen) 
 

• de jonge bijen zullen de 
koninginnendoppen nu verzorgen en 
verder uitbouwen 



Kernvolkjes maken 
   (voor standbevruchting)  

• kernvolkjes zijn:                 (dag 2) 

3-ramers of 6-ramers met opvulblokken met 

• 1 raam voer 

• 1 raam open broed 

• 1 raam gesloten broed met stuifmeel 

• jonge bijen van 2 volle ramen  (uit …) 

 

•  ze worden 5 dagen koel en donker weggezet 

  

 



Doppen inkooien 

• als de doppen in het teeltraam zijn 
gesloten, kooien we ze in (dag 5) 

 

• het randvakje van het kooitje wordt 
voorzien van 1 segment honing/suikerdeeg  
(*) poedersuiker/honing  5/1 “droogkneden” 

 

• als de koninginnen uitlopen verwijderen we 
de uitbouw van de doppen (dag 10/11/12) 

 



Kernvolkjes buiten plaatsen 

 

• na 3 tot 5 dagen koel weggezet, worden 
de kernvolkjes buiten geplaatst 

 (niet tussen de volken in de stal 

           … en geopend) 

 



Redcellen breken …. en … 

 

• als er geen redcellen in de kernvolkjes 
zijn aangemaakt zat er een koningin in 
en is het mis 

• voordat we doppen of koninginnen in de 
kernvolkjes invoeren breken we alle 
redcellen weg 

 

 



… het teeltraam uit het pleegvolk 
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Doppen plaatsen/                           
   Koninginnen invoeren 

 

• in geval van ombouwen hangen we rijpe 
doppen in het kernvolk (dag 9/10) 

• bij Carnica’s kunnen we rijpe doppen 
inhangen of koninginnen invoeren in het 
kernvolk (dag 10/11/12). (Als we de 
koninginnen op een bevruchtingsstation 
willen laten bevruchten worden ze in een 
EWK ingevoerd (later toegelicht)) 



… rijpe dop in het kernvolk 
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… en dan wachten ……. 

• we wachten circa 3 weken voordat we 
controleren of de jonge moer aan de leg is 
en controleren regelmatig op doppen 

• als het kernvolkje met de jonge koningin 
eigen uitlopend broed heeft kunnen we ze 
verenigen met een productievolk  

 (nadat we daar de te vervangen moer er 
uit hebben gehaald) 

• ombouwers  laten de kernvolkjes 
uitgroeien tot hoofdvolk 



Eilandbevruchting 



Voorbereiden eilandbevruchting 

• jonge bijen zonder darren in 

 bevruchtingskastje met voer 

• jonge koningin invoeren  

• 5 dagen wegzetten 

• aanleveren met “papieren” 

• afhalen na 2 á 3 weken 

• in schuthuisje opstellen?! 

• invoeren / verenigen 
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Bevruchtingskastjes 

• EWK’s  éénraamskastjes 

 - hebben op Vlieland de voorkeur 

 - zijn in Duitsland en Kreverhille verplicht 

 

nu nog mogelijk: 

• 3-raamskastjes  met darrenrooster 

• Apidea   met darrenrooster 

• Kirchainer   met darrenrooster 
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EWK 
    … eenraats bevruchtingskastje 
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Artikelen kastjes vullen 

 

Tips van een kenner 

 Bevruchtingskastjes vullen 

 en meer (1)en (2) 

 

  Jan Trip   bijenhouden 2010/3 - maart # 5 

 

      bijenhouden 2010/4 - april # 6 
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Samen wegbrengen 
   … eerst verzamelen 
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… inladen 

60 



… ook nog wat achterin 
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… een week in schuthuisje 
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Nederlandse teeltstations 

• teeltstation Schiermonnikoog 

 

• bevruchtingsstation Vlieland 

 

• teelt- en bevruchtingsstation Kreverhille 

     (Zeeuws-Vlaanderen) 
 

• (Ameland Buckfast) 
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 Carnica Bevruchtingsstation Vlieland 

  

Programma 2014 

Ter beschikking staan darrenvolken van de lijn 1075, 

   afkomst van moer Beebreed nr. 17-27-28-2011  

   met teeltwaarden honing 126, zachtaardigheid 126,  

   raatvastheid 125, zwermtraagheid 117, varroa-tolerantie 128. 

  

Aanvoer 1e periode zaterdag 14 juni  

Afhalen 1e periode zondag 29 juni, vanaf 11.00 uur. 

  

Aanvoer 2e periode zaterdag 28 juni  

Afhalen 2e periode zondag 13 juli, vanaf 11.00 uur. 
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Duitse teeltstations    www.bienenzucht.de  

• Borkum    Sklenar 

• Juist     Sklenar 

• Norderney   Varroatoleranz 

• Langeoog   Peschetz 

• Spiekeroog  Troiseck-Hoffmann 

• Wangerooge  Troiseck-07 

• Sylt    Troiseck 

      Peschetz 
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http://www.bienenzucht.de/


Wat kan de VCI voor u betekenen ? 

• voorlichting 

- website www.verenigingvancarnicaimkers.nl; 

- nieuwsbrieven 

- bijeenkomsten 

- cursussen 

• hulp 

- doppenprojecten 

- levering teeltmateriaal 

- mentoren 
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http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/


Nuttige links … 

• www.schiercarnica.nl  

 

• www.bienenzucht.de  

 

• www.beebreed.eu  

 

• “Honingbijen” van Jürgen Tautz 
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http://www.schiercarnica.nl/
http://www.bienenzucht.de/
http://www.beebreed.eu/


VRAGEN   

          

 

 

 

     ? 
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Bedankt en tot ziens! 
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