Leo van der Heijden
Ik imker nu een jaar of 30 waarvan de laatste 6 jaar met het ras Carnica.
In 2009 de bijenteeltleraren opleiding A en in 2011 de opleiding B gedaan. In 2015 de koninginnenteeltcursus
gevolgd. Naast dat ik secretaris van de afdeling Dordrecht ben geef ik elk jaar ook een cursus. Dit jaar een cursus
voortgezet imkeren met daarin een deel praktische koninginnenteelt. Door de corona crisis ligt dit nu stil maar wordt
volgend jaar zeker weer opgepakt.
Ik imker met 8 winter volken, 2 aan huis en 6 op een volkstuinencomplex in Oud-Beijerland.
In 2014 ben ik met Carnica begonnen door de aanschaf van een F1 volk gevolgd in 2015 met de aanschaf van twee
Schiermoeren. Hiervan heb ik elk jaar nageteelt. Elk jaar breng ik 6 moeren ter bevruchting naar Vlieland. Van deze 6
winter ik er 3 zelf in. Als ik P moeren over heb worden deze verkocht. Mensen kunnen bij mij aangeblazen doppen
bestellen. Dit doe ik meestal voor de leden van de afdeling Dordrecht maar ook voor Rotterdam en GoereeOverflakkee. Naast aangeblazen doppen kunnen mensen bij mij ook onbevruchte moeren, 3 of 6 raams volkjes met
F1 moer kopen. Alleen op bestelling en in goed overleg. Alleen bevruchte moeren verkoop ik eigenlijk niet omdat ik
dan met de bevruchtingsvolkjes blijf zitten en het vereniging van een bevruchte moer wil nog wel eens mis gaan
ervaar ik aan de terugkoppeling. Daarom lever ik liever volkjes met een bevruchte moer.
De nazorg bestaat uit een inventarisatie, na de winter, bij allen die het jaar ervoor, materiaal bij mij hebben
betrokken. Ik hoor dan graag of de volken en de moeren de winter hebben overleeft en of men dit jaar ook weer
materiaal wil bestellen. Voor vragen kan men mij altijd mailen of een WhatsApp sturen die ik altijd zo goed mogelijk
beantwoord. Het reizen naar Vlieland doe ik vaak samen met een imker uit Heijningen, Vierpolders en soms ook uit
Rotterdam.

