
Vereniging van Carnica Imkers 

Najaarsbijeenkomsten 2015 

imkers voor imkers 
 

13 november in Zuidlaren 

op 17 november 2015 in Rosmalen 

op 20 november 2015 in Zutphen 

op 24 november 2015 in Dordrecht 

op 27 november 2015 in Egmond aan Zee 

op 28 november 2015 in Tull en ‘t Waal 

 



 

 2015         
 

Korte terugblik bijenseizoen ! 
 

Najaarsbijeenkomst VCI  



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Zomer 2014  

 

 - redelijk droog 

 - goede verdamping mierenzuur e.d. 

 - sterke volken de winter in 

  



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Voorjaar 2015 

  

 - zachte, korte winter ….  

 - volken goed uitgewinterd 

 - lang koud gebleven 

 - slecht weer in de fruitbloesemperiode 

 - volken laat ontwikkeld 

  

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Koninginnenteelt 
  

 - mei / begin juni slecht weer 

 -  slechte bevruchtingspercentages 

  

 - eind juni / juli  weersverbetering 

 - betere resultaten  

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 
• VCI doppenprojecten 2015  

 

      Aangebroede doppen    (aantallen zijn circa, voor zover bekend) 

        geleverd 
     

• Ad van Houten  - regio Z   90 
• Hayo Velthuis  - regio Z   40 
• Jos Römgens    - regio Z   70 
• Johan de Vries  - regio ZW   5  
• Leo van den Heijden  - regio ZW Dordrecht eo 30 
• Bart Barten   - regio W   20  
• Dirk Swaager   - regio NW   24 
• Tieme Wanders  - regio O   4 
• Adrie van den Akker  - regio M   96  
• Dennis en Dessy vd Waals - regio M/NW  213 

        -------- 
   TOTAAL     592 

       =====  
                      slagingspercentage  ? 

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Actie volkjes voor basiscursisten 

 

 

35 (41) F1 volkjes geleverd 



 Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Diverse leveringen door mentoren ea: (voor zover bekend) 

 
• aangebroede doppen   592 
• F1 volkjes actie voor basiscursisten  41 
• larven     150 
• onbevruchte P-koninginnen   151 
• bevruchte P-koninginnen   22 
• bevruchte F1-koninginnen   32 
• F1-volkjes 3r    15 
• F1-volkjes 6r (niet actie)  41 
• F1-volkjes 10r    14 
• F1-volken 20r    1 
• P-volkjes 6r    7 
• P-volkjes 10r     
• P-volken 20r     
• rijpe doppen    10 
• moerloze kernvolkjes 3r/6r  15  

 

+ VEEL !?  



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Leveringen P-koninginnen door derden: (voor zover bekend) 

 

• Stichting Station Carnicateelt Schiermonnikoog 
 

   233    P-koninginnen bevrucht 

   21      koninginnen onbevrucht  

 

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Diverse ervaringen mentoren ea: (voor zover bekend) 

 

• plannen blijft moeilijk, ivm het weer 

• laag percentage aangebroede doppen 
 

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• Cursussen 
  - 1 daags beknopte cursus koninginnenteelt (2x) 30 deelnemers

   

• Public Relations 
  - 8 kramen 

  - 10 lezingen 

  -  

   

  

 
 

 



Korte terugblik bijenseizoen ! 

• WAT HEBBEN WE ER VAN GELEERD ?? 

     ……………     VERBETERPUNTEN !!  
 

•    

•    

•    

•    

 maar  …….. 

      niet alles is te regelen !!  

                   ……….. DE NATUUR !   

 

 

 



 

 

• Bevruchtingsstation Vlieland - Resultaten 
2015 en – Nieuws over 2016 

 



 

Resultaten in 2015 
en 

   Ontwikkeling van het station  

Najaarsbijeenkomst VCI 

auteur Gerrit Freije 



 
 

Met de boot naar Vlieland 



16 Aankomst bij het station 



Hooischuur Staatsbosbeheer in gebruik als opslag voor het station 



Stand darrenvolken 



Opstelling bevruchtingskastjes langs de bosrand 



Germ Koopmans op controle 



Elsje en Germ.       Is alles goed? 



Opstelling kastjes is ideaal langs de bosrand 





 

 

deelnemers 16 (30)  

Onder één deelnemer vallen  meerdere imkers , geschatte aantal imkers (30). 
 

Ingezonden 212 kastjes 
Bevrucht 102 (van 28 kastjes onbekend) 
percentage bevrucht  op basis terugmeldingen 55,4 % 
Het gemiddelde resultaat was laag, enerzijds veroorzaakt doordat er slechts 1 dag, dat was 
de laatste vrijdag,  goed bevruchtingsweer was.  De meeste bevruchte moeren waren bij 
aflevering nog niet aan de leg, dit volgde binnen 3 dagen na aflevering 
 
Achteraf  is gebleken dat er een  aantal moeren minder goed bevrucht waren, de betreffende 
moeren werden veelal gewisseld. 
 



 

Deelnemers 9  (15)  

Onder één deelnemer vallen  meerdere imkers , geschatte aantal imkers (15).  
 

Ingezonden 101 bevruchtingskastjes 
Bevrucht 67 
Percentage 66,3% 
 
In tegenstelling tot de 1e  periode waren de weersomstandigheden uitstekend. 
Er waren echter een paar deelnemers die volkjes in een niet goede conditie hadden 
aangeleverd, waardoor het bevruchtingspercentage  negatief werd beïnvloed. 
(om een vergelijking te maken, van de 24 Beebreed bevruchtingskastjes met koninginnen 
voor 2016,  waren er 21 goed bevrucht) 





Samenwerking met Beebreed Nederland in 2016 
 

Sinds 2013  is een samenwerking tot stand gekomen tussen  

 de Stichting Station voor Carnicateelt  en  Beebreed Nederland.
 
De samenwerking betreft voor de paringen in 2016: 
 

* In 2015  zijn moeren nageteeld van een moer uit het Beebreed bestand door 

teler Tieme Wanders, aangesloten bij  Beebreed Nederland.  
 

• De moer waarvan is  nageteeld in 2015 is Beebreed nr. 18-26-287257-2013 , geteeld 

en getest door  de Duitse teler Andre le Clair in Bochum,  is van de lijn 1075 Carnica 
Troiseck, gepaard met darren van de Oostenrijkse Carnica Association.  

Deze koningin heeft de teeltwaarden voor honingopbrengst (124), zachtaardigheid 
(120), raatvastheid (119), zwermtraagheid  (121) en varroatolerantie (126).   
Het voordeel van deze keuze is dat er minder kans op inteeltverschijnselen is. 
 

* De geteelde  moeren  zijn in EWK’s op Vlieland bevrucht en na beoordeling  in de 
darrenvolken op Vlieland ingevoerd. 
 



• In 2016 kunnen de imkers hun geteelde koninginnen op Vlieland  laten 

bevruchten door de darren van de geselecteerde Beebreed-koningin 
 

* In het jaar daarna (2017) zullen weer darrenvolken van de Schierpopulatie  
beschikbaar zijn. 
 

* Voorlopig is de afspraak  dat per jaar wisselend Beebreed en Schierdarrenvolken 
ter beschikking te hebben. 
 
 

•Er worden alleen EWK’s aangenomen. Dit in verband met de controleerbaarheid 
en uitvoeringsaspecten. (o.a. transport).  
 
•Nadere inlichtingen en aanmeldingen bij Gerrit Freije. Zie ook www.schiercarnica.nl 
 



 
 
Door de Beebreed Telers is verzocht om bewijzen af te 
geven  per bevruchtingsvolkje voor een bevruchte moer.  
Deze mogelijkheid van registratie van de bevruchting zal 
mogelijk worden gemaakt.  
Dat houdt in dat telers de af te geven kaartjes 
vooringevuld  aanleveren  bij de bevruchtingsvolkjes.  De 
moeren moeten zijn gemerkt met nummer en jaarkleur 
en teeltnummer moeder . Als de moer a/d leg is zal door 
Vlieland een stempel op de kaart worden geplaatst. 

Bevruchtingsbewijs 



Duur van de bevruchtingsperiodes 
 
De vraag is het aflopen jaar gesteld, naar aanleiding van de slechtweer 
 periode in de 1e periode, of er de mogelijkheid geboden zou kunnen worden om de 
standtijd te verlengen naar 3 weken. 
Voorlopig is dat conform de huidige vergunning niet mogelijk tot en met 2018. Voor 
de vergunning voor de tijdsduur van 5 jaar na 2018 zou dit aangevraagd kunnen 
worden.  
Het betekent wel dat op 3 weken periodes wordt overgegaan dat deze 3 week 
standtijd standaard  wordt. 
 
De vraag rijst of de verlengde standtijd veel voordeel oplevert. Hoe later de moer 
wordt bevrucht hoe minder goed de bevruchting  zal (zou kunnen) zijn. 



• Korte verhalen van leden  
  – wie zijn ze,  hoe imkeren ze  en hoe ging het dit jaar 
 
13 nov - Albert koopman uit Oosterhesselen - Wobbe Haitsma uit Drachten 
                        - René van der Molen uit Assen 
 
17 nov  - Thomas Freitag:  “ bijen en bijenhouden in de bewoonde omgeving ” 
                        en een kijkje nemen in de onlangs geopende imkers-winkel 
 
20 nov - Louis Janssen uit Zevenaar -  Willem Velberg uit Zutphen 
 
24 nov - Leendert van den Berg uit Spijkenisse 
   - Raymond Coenraats / Trix Philippart uit Sliedrecht  
                - Peter Schallenberg uit Rotterdam 
 
27 nov - Gerrit Prins - Patrick de Koning uit Amsterdam - Peter Dekker uit Egmond aan Zee 
 
28 nov - Han Boudewijns uit Maarssen - Rik Nieuwerf uit Doorn  
                         - Walter van der Griend uit Zoelen 
 



 

• Bespreken vragen en ideeën van leden …….. 

 

 

 - kosten gezondheidsverklaring 

 - …………………………………………… 



 

 

 

 

• Hoe houden we onze volken raszuiver ?………. 



 

 

• door niet van F1 na te telen !!!! 



hoe kom ik aan teeltmateriaal 

• kopen bij     - telers/mentoren P – F1 
                                  aanbod op de website        input 
                          - teeltstations P 
                                  www.schiercarnica.nl 
      www.rkhvzw.be 
      www.bienenzucht.de 
 
•  zelf telen     ……………..                                          
                                     
 

 

http://www.schiercarnica.nl/
http://www.rkhvzw.be/
http://www.bienenzucht.de/


hoe kom ik aan teeltmateriaal 

• zelf telen      - van eigen P-materiaal 
                                - standbevrucht  F1 
                                - station- (KI-) bevrucht P 
                                            collectief reizen 
                           - van P-materiaal telers/mentoren 
                                - larven 
                                - aangebroede doppen -projecten 
                                       - standbevrucht  F1 
                                       - station- (KI-) bevrucht P 
                                              collectief reizen 
                            koninginnenteeltcursus 

 
 



koninginnenteeltmethoden 

 

• zwermen 

• Aalstermethode  redcellen 

• overlarven/starten 

• ……… 

37 



IMKERS VOOR IMKERS 

 

maar:  “keep it simple” 

38 



39 

koninginnenteelt met de doppenmethode 

 

het koninginnenteeltproces gesplitst 
 

 

 

overlarven      starten        pleegvolk      kernvolk     

wat moeilijker ...                  voor iedere imker ! 

 

 

 

 

 
 



overlarven in doppen op starterlat 

 

40 



… in dophouders in gatenplank 

 

41 



… niet overlarven ? 
   … dan laten leggen in Nicotraam 

42 



3 ramer met starterblok 
 … Nicotdoppen op starterlat  

43 



44 



… meerdere uitvoeringen 

45 



doppen met larven ontvangen 
… even wachten 

46 



… van de starterlat naar de teeltlat 

47 



… de teeltlat in het teeltraam 

48 



… rooster er voor … 

49 



… aub meneer 

50 



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! 

 
51 



eilandbevruchting 



EWK 

    … eenraats bevruchtingskastje 

53 



samen wegbrengen 
   … eerst verzamelen 

54 



… inladen 

55 



… ook nog wat achterin 

56 



… een week in schuthuisje 

57 



ondersteuning 

 

 

• mentoren/telers 

 

(groei leden niet in verhouding groei mentoren) 



informatie 

• folders 

• nieuwsbrieven 

• www.verenigingvancarnicaimkers.nl  

 

 

• niet bestuur alleen informatie verstrekkers !!! 

• Vereniging van Carnica Imkers 

 

http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/


GEZOCHT! 
  

bestuursleden 

  

mentoren 

  

telers 



 

 

 

 

…… napraten met een hapje en een drankje 


