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VCI-Kerstnieuwsbrief (nr. 4)- december 2020 

Het VCI-bestuur wenst alle leden een steeds beter wordend 2021! 

                    

❖ Het was een vreemd jaar, geen ledenbijeenkomsten, bestuursvergaderingen 

op afstand... . Maar imkeren kon wel, net als de teelt en eilandbevruchting van 

koninginnen en ook de volkjesactie, alles Corona-proef. Ook volgend jaar zal 

dat wel lukken.  

❖ Eind oktober kregen we het verdrietige bericht van het overlijden van ons 

jongste bestuurslid Joachim Stuifbergen; Joachim was het die de juni-excursie 

naar Norderney tot in de puntjes voorbereidde. Door de Corona kon die niet 

doorgaan. Joachims superdraaiboek hopen we in de toekomst te kunnen 

uitvoeren. 

❖ Vijf keer vergaderde het VCI-bestuur dit jaar via Skype of Zoom. Op 24 

november ging het vooral over de uitkomsten van een mail-enquête onder 

onze mentoren, zie verderop. 

❖ Er kwam een nieuwe mentor bij, Kees Dogge uit Steenbergen (NW-Brabant).  

Is mentorschap ook iets voor jou? Ben je thuis in de VCI, met ruime ervaring in 

de (Carnica)koninginnenteelt en wil je ook mentor worden en meewerken aan 

vermeerdering van goed materiaal?  Meer informatie? Mail 

mentorencoördinator Ad van Houten of Jos Römgens, of gebruik ons 

contactformulier. 

 
❖ Opvallende uitkomsten mentoren-enquête 2020 

- Doppenprojecten (=groepsprojecten) waren er nauwelijks. Een 

coronaproefbroedaflegger bood soms uitkomst.  

- De populariteit van mentoren verschilt: sommigen hebben in het 

teeltseizoen dagelijks ‘klanten’, anderen maar een keertje per maand. Hangt 

ook af van de activiteit van de eigen imkervereniging van de mentor.  

- Mentoren zijn er niet om bij iemand  thuis te helpen imkeren, bv. een moer 

zoeken. Wie hulp bij de teelt vraagt moet zélf voldoende bijen, materiaal en 

https://verenigingvancarnicaimkers.nl/vereniging/vci-mentoren/
mailto:debijenwaard@live.nl
mailto:jhma.romgens@gmail.com
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/


2 
 

ruimte hebben.  

- Er wordt veel in volken gerommeld, een nieuwe moer moet alles weer 

rechtbreien, blijkt als de mentor doorvraagt. “Kastkaart ontbreekt, de 

bijenhouder heeft geen idee van de situatie daarbinnen.”  

- Mentoren zijn er alleen voor carnicaimkers, tenzij men op Carnica over wil 

stappen. Bij vermoeden van een bijenziekte anders dan varroa wordt 

verwezen naar een regionale bijengezondheidscoördinator.  

- En de dringende suggestie: de VCI moet het werken met raszuiver materiaal 

meer promoten! Het bestuur heeft daarvoor inmiddels een plan gemaakt en 

aan alle mentoren voorgelegd. Het plan houdt in: (1) meer voorlichting over 

raszuiver houden en (2) verenigingssubsidie op de aanschaf van een raszuivere 

P- of een F1-moer. Later meer. 

 
❖ Mentor in beeld: Leo vd Heijden (63) 

35 Jaar terug kwamen de bijen op z’n pad via een baan bij een 

veredelingsbedrijf voor groentezaden: bij die baan hoorde ook de 

zorg voor de (bestuivings-)bijen. Praktijkervaring stak hij op van 

een collega en bijen werden ook zijn thuishobby op Oud-

Beijerland. Eerst met huis-tuin-en-keukenbijen, maar sinds 7 jaar 

na een lezing van wijlen Dennis van der Waals, met de zachtaardige Carnica, 

want daarmee mocht hij op de volkstuin staan. Later volgde hij de leraren-

opleidingen A en B, plus allerlei gespecialiseerde bijencursussen, alle betaald 

door de baas en hij geeft al die kennis graag door. Komend jaar via een cursus 

Voortgezet imkeren; eerder al als leraar van basiscursussen. Ook deed hij 

doppenprojecten , bij voorkeur  met een verzamelbroedaflegger. 

Carnicaimkers op zoek naar goed bijenmateriaal weten hem te vinden voor 

larfjes e.d.. Bestuurslid bij de NBV-afdeling Dordrecht e.o., mentor bij de VCI. 

In beide hoedanigheden is hij een echte 

probleemoplosser, geholpen door zijn grote 

kennis en ervaring: een bijenstal die moet 

uitwijken voor nieuwbouw (hiernaast de 

nieuwe); gemeenteambtenaren die iets over de 

Zwarte Bij hebben gehoord; bijenhouders die 

geen idee hebben van de situatie in hun kasten 

en geen kastkaart bijhouden… Petje af, Leo.  

 

https://verenigingvancarnicaimkers.nl/doppenprojecten/
https://verenigingvancarnicaimkers.nl/wp-content/uploads/2019/01/presentatie-Carnica-ver.-11-maart-2016vdHeijden.pdf
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agenda  
 

❖ Webinar VCI – voor beginners en gevorderden 

In januari is er voor VCI-leden een (online) webinar. Je krijgt als lid tijdig via de 

mail een link toegestuurd om daarmee vlak voor het aangegeven moment in 

te loggen via mobieltje, IPad, laptop of computer. Sprekers zijn Jan den 

Ouden, beheerder van Carnicabevruchtingsstation Vlieland, en nieuw VCI-

bestuurslid Ben Hilderink.  Hij behandelt praktische manieren om je kostbare 

Carnicavolkje Carnica te laten blijven.    

❖ NBV-Koninginnenteeltdag (26 januari) 

Ook dat webinar houdt rekening met beginnelingen in de koninginnenteelt, of 

ze nu Carnica’s, Buckfast of Zwarte bijen houden. Zie voor bijzonderheden de 

website van de NBV.  

❖ VCI-jaarvergadering 2021 

De tweede zaterdag in maart, 13 maart 2021, is gereserveerd voor de 

jaarvergadering, maar we weten nog niet of we weer bij elkaar kunnen 

komen. Jaarstukken 2020 én 2021 zullen in elk geval worden gedeeld; voor 

een interessante lezing kan opnieuw een webinar worden georganiseerd. 

 

 
 

❖ Oproep: Wie wil ons bestuur komen versterken (en wie weet later het 

penningmeesterschap of het secretariaat overnemen)? Reacties graag aan 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl  

 

NB1 

Als VCI gebruiken we de volgende emailadressen: 

secr@verenigingvancarnicaimkers.nl (secretaris) 

secretarisvci@gmail.com (alleen voor grote mailings, zoals deze) 

penn@verenigingvancarnicaimkers.nl (penningmeester). 

Mis geen informatie en zet deze adressen in je adresboek. 

 

NB2 

Bijenvragen? Stel ze via www.verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/ 

 

mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
mailto:secr@verenigingvancarnicaimkers.nl
mailto:secretarisvci@gmail.com
mailto:penn@verenigingvancarnicaimkers.nl
http://www.verenigingvancarnicaimkers.nl/contact/

