VCI-nieuwsbrief 2021-4 (21 december)
Uit het bestuur
Op 14 november vergaderden we eindelijk weer eens bij een van de
bestuursleden thuis, na lang alleen maar ‘zoomen’. Op de agenda
stond o.a. het nieuwe administratiesysteem, dat op dit moment bijna
bedrijfsklaar is.
Nagepraat werd over ons najaarswebinar van 4 november. Bart
Barten vertelde daar hoe je plezier houdt in je koninginnenteelt. Terugkijken kan via de
pagina Leesvoer op onze website (de complete opname van de voordracht en ook de
inbreng van de ‘aanwezigen’). Je vindt daar ook Barts PowerPoint, nog aangevuld met
handige verwijzende links.
En we keken terug op de VCI-activiteiten afgelopen jaar en maakten plannen voor 2022, zie
verderop in deze nieuwsbrief.
Nieuwkomer in onze vergadering was Chrys Charpentier, die een jaartje warmdraait om later
Jan van den Berg Jeths als voorzitter te kunnen opvolgen.
We zoeken nog een secretaris die in de loop van 2022 na 7 jaar het stokje van Tineke
Brascamp wil overnemen. Heb je belangstelling? Ze vertelt je er graag meer over.

Mentorenoverleg 23 november (via Zoom)
-

-

-

-

Het aantal dit jaar geleverde doppen, P-moeren, onbevruchte moeren,
F1’s, actievolkjes én subsidievolkjes was behoorlijk groot. De 3 K.I.sessies voorzien in een behoefte en vragen om herhaling.
Graag voortzetting van het subsidieproject voor ingevoerde F1- en Pmoertjes, maar de voorlichting daarover moet wel veel eenvoudiger!
De gang van zaken dit jaar rond ‘Vlieland’ was ongelukkig. De VCI en de
Stichting Station voor Carnicateelt (‘Schier’) hebben met elkaar
gesproken en gaan samen de problemen oplossen.*
De gebruikelijke NBV-Koninginnenteeltdag, belangrijk voor imkers met
rasbijen, gaat komend januari niet door.
De VCI houdt omstreeks de voorjaarsvergadering in maart weer een
lezingwebinar, mogelijk voor een ruimer publiek dan de eigen leden.
Het onderwerp wordt: ‘Varroaweerstand’. Er is al een spreker.
In 2021 kwamen er diverse mentoren bij, maar er vielen er ook een
paar af, om heel verschillende reden. Ook mentor worden? Kijk eens
op de regionale mentorenlijst. in een paar regio’s zijn er echt te weinig
actieve mentoren. Op aanvraag krijg je vrijblijvend de informatie over
het mentorschap toegestuurd.

*Het runnen van Carnicabevruchtingsstation ‘Bomenland’ op Vlieland, inclusief het
aanmeldingsloket en het transport van bevruchtingskastjes heen en weer tussen het Friese
Witmarsum en Vlieland, worden verzorgd door de Stichting Station voor Carnicateelt
(=‘Schier’).
De darrenvolken op Vlieland ontvangen in samenspraak met Schier jaarlijks jonge P-moeren
via de Werkgroep Beebreed.

Agenda 2022 – nadere informatie t.z.t. op de VCI- website en per nieuwsbrief
•
•
•
•
•
•

•

3 Januari 2022 vanaf 15.00 uur aanmelding van EWK’s voor Vlieland. Zie voor
voorwaarden en verdere bijzonderheden ook de Schiersite.
Begin 2022: we starten met een nieuw administratiesysteem waarin alles gekoppeld
is: ledenlijst, financiën, facturen, de boekhouding, mailings. Let op: je lidmaatschapsnummer krijgt er een 0 bij, direct achter het jaartal van lid worden.
3 Maart ‘s avonds: Zoomlezing over Varroaweerstand, nader bericht volgt
2e Zaterdag in maart: algemene ledenvergadering, hopelijk echt in een zaal….
Vanaf maart, voortzetting van het project Subsidie op ingevoerde P- en F1-moeren,
nadere informatie komt op de website en in de 1e Nieuwsbrief van 2022.
7 en 8 Mei, voor VCI-leden: 2x een eendagscursus Beoordelen van volken onder
leiding van van Dirk Ahrens Lagast. Plaats: De Krim, bij Tieme Wanders. We hopen
vurig dat Corona niet opnieuw roet in het eten gooit. Nadere informatie volgt uiterlijk
maart.
Juni, drie KI-sessies, nadere informatie in maart.

Eindejaarscadeautje in coronatijd
Omstreeks nieuwjaar valt bij al onze leden een envelop met deze
dubbele VCI-draai-teeltschijf in de bus. Op de rand van de onderste,
grootste, schijf staan de data van 15 april t/m 9 augustus, de lengte
van het koninginnenteeltseizoen. De rechter helft van de daarop
liggende, kleinere schijf beschrijft de opvolgende teelthandelingen,
van dag -18 t/m dag +31. Bij het rode blokje op dag 0 bijvoorbeeld,
staat ‘Overlarven’, bij het laatste (licht)blauwe blokje: ‘Naar
bevruchtingsstation’. Verder staan er in verschillende kleuren de
nodige aanwijzingen, afhankelijk van het stadium van de teelt.
Ook in de koninginnenteelt zijn er meerdere – allemaal even lange! - wegen naar Rome. Op
deze schijf staan de stappen bij een werkwijze met een heel sterk moergoed pleegvolk,
zonder starter, met eigen pleegvolkbijen in de bevruchtingskastjes.

Het bestuur
Jan Van den Berg Jeths (voorzitter); Tineke Brascamp (secretaris); Greet Mast (aftredend
penningmeester); Ben Hilderink (aantredend penningmeester); Corry Botterman
(ledenadministratie); Ad van Houten (lid); Chrys Charpentier (lid)
wenst alle leden ondanks coronaregels feestelijke kerstdagen en een rustige overstap

van Oud

naar Nieuw.

