John de Greef
Gevestigd te Brielle en imker sinds 2014, koninginnenteler sinds 2017, lid van de NBV en de VCI.
Sinds 2019 lid van de werkgroep Beebreed van de VCI. In 2020 deelnemend tester volgens de
BeeBreed methodiek (telernummer 47).
Momenteel heb ik 10 bijenstanden (ca. 100 kastplaatsen) onder beheer op Voorne-Putten, GoereeOverflakkee en de regio Rotterdam-Rijnmond. Werk als fulltime imker onder de naam ‘De Bijeneter’,
en ben als vrijwilliger/imker/coördinator voor aangesloten imkers betrokken bij de Stichting
BeeSerious te Schiedam. Mijn werkplaats is gevestigd aan de Van Heekstraat 15, 3125 BN te
Schiedam.
Ik begeleid als mentor (beginnende) bijenhouders binnen de NBV (afdeling Voorne Putten), en als
mentor voor de VCI. Verder werk ik vaak samen met VCI imkers uit de regio, waaronder Johan de
Vries en Bart Barten.
Uitsluitend gericht op de teelt van raszuivere Carnica’s waarbij ik op basis van de volgende criteria
selecteer en nateel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Varroatolerantie;
Ziektebestendigheid;
Inteelt;
Zachtaardigheid;
Zwermtraagheid;
Raatvastheid;
Honingproductie;
Volkssterkte;
Wintervastheid;
Voorjaarsontwikkeling.

In het voorjaar van 2020 heb ik 32 bijenvolken uitgewinterd staan waarvan 14 raszuivere P moeren.
De overige volken bestaan uit zelf na geteelde F1 moeren van mijn best beoordeelde koninginnen.
Koninginnen worden uitsluitend nageteeld door middel van overlarven (dus niet met redcellen of
zwermcellen). Eilandbevruchting (P) in NL (Vlieland) of D (Norderney e.a.), of standbevruchting in
Brielle (F1).
Bijenhouders en imkers kunnen bij mij tegen vergoeding terecht voor:
- aangeblazen doppen;
- gesloten doppen;
- onbevruchte koninginnen;
- bevruchte koninginnen (P en F1);
- nieuwe volkjes op 6, 10 of 11 ramen;
- koninginnenafleggers (overjarige moeren) op 6 ramen.
Uiteraard dient hiervoor tijdig een aanvraag te worden gedaan. Bijenhouders worden door mij
voorzien van de benodigde informatie voor, tijdens en na de aanschaf van de bovenstaande
leveringen.
Voor 2020 is de planning om na te telen van:
55-3-5-2018 (eigen selectie, testvolken Beebreed 2021, P en F1)
55-3-8-2018 (NL-lijn, testvolken Beebreed 2021)

55-16-28-2018 (NL-lijn, testvolken Beebreed 2021)
6-207-95-2018 (Darrenlijn Vlieland 2021, testvolken Beebreed 2021)
Bovenstaande aanparingen zullen dit jaar plaatsvinden op Vlieland en Norderney.
Gewerkt wordt uitsluitend met Segeberger 11 raams en 6 raams kasten op simplexformaat, en
Apidea’s ten behoeve van standbevruchte moeren.
Ik verzorg geen bijeenkomsten of opleidingen, maar als mentor verzorg ik wel begeleiding en nazorg
voor beginnende bijenhouders. Inmiddels begeleid ik een tiental beginnende imkers (NBV en
imkercollectief BeeSerious) in de regio als mentor en vraagbaak.
Jaarlijks organiseer ik de open imkerijdagen op mijn standplaats in Oostvoorne.

