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1  Agenda 

1.1 Vergadering vrijdagavond 7/4/2017 om 19u30 : “Vermeerderen van 

bijenvolken” door Dirk Cristael 

Locatie: ons vergaderlokaal bij de Seppe 

Dirk is geen onbekende in de 

imkerswereld. Hij is voorzitter van de 

imkersclub van Baal. Sommige kennen 

hem al van ons bezoek aan zijn bijenstand.  

Hij zal ons uitleggen, hoe we vlot extra 

bijenvolken kunnen kweken.  Als beginner 

wil je graag een extra volk om te 

overwinteren.  Ook de ervaren imker moet een extra aantal volken inwinteren, 

om zo zeker voldoende bijenvolken het nieuwe seizoen aan te vangen. 

Dus deze voordracht behandelt een praktisch item.  

1.2 Bezoek aan de bijenstand van Julien Mannaerts: zondag 28 mei 2017 om 

14 uur  

Locatie: Ellestraat 4 – 3020 

Herent-Winksele 

Iedere imker droomt van zachte 

en productieve bijen.  Wel, die 

vind je alleszins bij onze 

ondervoorzitter Julien.  

Julien zal ons rondleiden op zijn 

bijenstand en met veel passie en 

kennis toelichten hoe je 

koninginnen moet kweken. Na 

de rondleiding op zijn stand, 

kunnen de leden hun vooraf 

bestelde dopjes met aangezogen 
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koninginnenlarfjes meenemen om een koniginnenkweek op te starten in hun 

eigen volk.  Voor de kandidaat-koniginnenkwekers volgt hierna een te volgen 

werkschema:    

 Geef ten laatste tegen 15 mei 2017 aan Julien het aantal larfjes door dat je 

zou willen: telefoonnummer 016 / 480.127 of beter nog, stuur een mail 

naar:  julien.mannaerts@telenet.be  

 Op zondag 28 mei kunnen maximum 10 larfjes per persoon worden 

afgehaald. Gezien het toenemend succes is het niet meer mogelijk om alle 

larfjes op deze zondag te leveren.  Imkers die meer dan 10 larfjes wensen, 

nemen best telefonisch contact op met Julien om praktische afspraken 

hierover te maken. 

 Merk op dat nadien van je wordt verwacht dat je aan Julien doorgeeft 

hoeveel koninginnen er geboren zijn uit de larfjes en hoeveel koninginnen 

er uiteindelijk aan de leg zijn.   

Als leidraad geven we nog eens het te volgen werkschema voor de moerteelt . 

1.3 Koninginnenkweek werkschema 2017 

In onderstaande tabel worden twee systemen weergegeven. Beide systemen 

hebben tot doel om de koningin kort na haar geboorte in te brengen in een 

aflegger die fungeert als bevruchtingskast. In geval van succesvolle bevruchting 

heb je nadien dus een volk met een F1-koninging. 

Het belangrijkste verschil tussen de twee systemen is dat bij het eerste systeem 

ramen met gesloten broed bestemd voor het maken van afleggers worden 

voorbereid in bestaande kasten. Bij het tweede systeem worden afleggers 

gemaakt met o.m. open broed en wordt het broed gesloten en de doppen 

gebroken in de aflegger zelf.  Onze voorkeur gaat uit naar de eerste methode, 

maar de tweede methode wordt ook toegelicht omdat ze in de praktijk eveneens 

frequent wordt gebruikt.  De eerste methode heeft o.m. als voordeel dat men 

weet hoeveel koninginnen er uitgelopen zijn op het ogenblik dat men de 

afleggers maakt. 

De uitleg wordt gegeven voor een bedrijfsmethode waar men werkt met twee 

bakken onderaan en daarop één of meerdere honingzolders. 

 SYSTEEM 1 SYSTEEM 2 

zondag 

21 mei ‘17 

moerroosters plaatsen bij teeltvolk 

tussen de twee onderste bakken, en ook 

onder de eerste bak, moer liefst 

idem 

mailto:julien.mannaerts@telenet.be
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onderaan - dit mag ook iets later, maar 

ten laatste op zaterdag 27/5/2017   

donderdag  

25 mei ‘17 

Controleer teeltvolk op doppen 

breken 

idem 

Zaterdag 

27 mei ‘17 

 

Controleer of moer teeltvolk op onderste 

bak zit, breek eventueel de doppen.  

2 ramen open broed zonder bijen naar 

boven (in 2de bak) brengen. (rooster 

tussen de 2 bakken) 

idem 

zondag 

28 mei ‘17 

Ophalen larfjes bij Julien. Larfjes in het 

teeltvolk hangen in de 2de bak tussen de 

twee ramen open broed.  

Bijvoeren met verdunde honing (1/1) 

indien geen dracht of slecht weer. 

idem 

maandag 

29 mei ‘17 

Voorbereiden ramen met gesloten broed 

voor afleggers. Hiertoe worden ramen 

met open broed boven de moerrooster 

gehangen (in andere kasten vd stand dan 

teeltvolk) 

Afleggers maken met 1 raam open broed 

+1 raam eten + 1 raam stuifmeel 

Woensdag/donderdag 

 

31 mei/1 juni ‘17 

Reeds gesloten koninginnendoppen in 

teeltvolk inkooien 

Voorzichtig werken (klein beetje honing 

in dekselrand van kooitje) 

idem 

Woensdag/donderdag 

7/8  juni ‘17 

Moeren worden geboren in teeltvolk. 

Afleggers maken : 1R gesloten broed + 

1R eten +1R stuifmeel + moer opleggen 

in gesloten invoerkooitje voorzien van 

deeg. 

Aflegger in de kelder (2 nachten) 

Moeren worden geboren in teeltvolk. 

Eerst redcellen breken in aflegger en de 

moer opleggen in gesloten invoerkooitje 

voorzien van deeg. 

Vrijdag 

9 juni ‘17 

Aflegger tegen valavond onder een 

struik opstellen + vlieggat openen. 

 

zaterdag 

10 juni ‘17 

Kastje tegen valavond onder een struik 

opstellen + vlieggat openen 

’s avonds als de bijen rustig zijn moer 

lossen met deegstop 

woensdag 

14 juni ‘17 

’s avonds als de bijen rustig zijn moer 

lossen met deegstop 

 

zondag 

25 juni ‘17 

Controle op eitjes en / of broed idem 
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1.4 Beginnersmatinees op zondagmorgen 2016  

Ook dit jaar organiseren we zondag-matinees.  Er is nog veel interesse van jonge 

startende imkers.  Het concept is eenvoudig: eerst een vragenuurtje met alle 

mogelijke en onmogelijke vragen.  Hierop volgen dan de meest wonderbaarlijke 

verklaringen van de mysteries in de bijenwereld.  Daarna controleren we de 

bijenvolken. 

Er is wel een groot verschil met voorgaande jaren.  De samenkomst gaat door op 

de bijenstand van de club in Huldenberg.  Onze vereniging heeft daar een aantal 

volken staan, die we systematisch om de 14 dagen met de leden nakijken.  

Het adres van de bijenstand is:  

boerderij  Jos Peeters 

de Limburg Stirumlaan 66 

3040 Huldenberg 

Leden, kunnen ook samenkomen tegen 9 uur bij de voorzitter Rijweg 8 te 3020 

Herent (tel: 0476 / 08.15.33).  We rijden dan gezamenlijk naar Huldenberg met 

een paar auto’s.  

Opgelet voor de kleine aanpassingen in het programma!!!  In dit geval sturen we 

een mail rond.  

Wanneer Waar  

Zaterdag 15 april 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 

Zondag 30 april 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 

Zondag 14 mei 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 

28 mei 2017 om 14u (dus geen praktijkles op 

zondagochtend !) 

Mannaerts Julien 

Zondag 11 juni 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 

Zondag 25 juni 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 

Zondag 9 juli 2017 om 9u30  Bijenstand Huldenberg 
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Leden, die meerijden, verzamelen tegen 9 uur bij de 

voorzitter! 

2 MEDEDELINGEN 

2.1 Omruiling bijenwas 

In 2016 hebben verschillende imkers waswafels van de firma “Bijenhof” 

gekocht.  De bijen bouwden ze uit, maar het broed in de cellen ging dood. Leden 

kunnen die verdachte waswafels inruilen tegen andere waswafels bij de winkel 

voor bijenteelt “Nectar”.  .   

2.2 Ben je al geabonneerd op Honeybee Valley ? 

Op de recent opgestarte website (in samenwerking met de Universiteit Gent) 

http://www.honeybeevalley.eu/index vind je ondertussen al heel wat interessante 

weetjes over bijen en imkerpraktijken. Je kan je ook registreren op deze website 

en dan krijg je interessante updates over imkeren. Een aanrader.  

2.3  To Do’s 

Als (beginnende) imker vraag je je wel eens af wat moet ik nu juist doen bij het 

begin van het bijenseizoen. En ook in de maanden daarop stel je je die vraag wel 

eens. Op de website van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging wordt dit op 

een overzichtelijke manier uitgelegd. Neem er eens een kijkje: 

https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/wat-te-doen-in-welke-periode/bijenwerk-

2017-maart-april . 

http://www.honeybeevalley.eu/index
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/wat-te-doen-in-welke-periode/bijenwerk-2017-maart-april
https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/wat-te-doen-in-welke-periode/bijenwerk-2017-maart-april
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3 Onze sponsors 
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Mechelsesteenweg 1117 
3020 Winksele 

 
 
 

  

Janseniusstraat 10 (voorheen Broekstraat) 

3000 Leuven 

016/22.84.54 

Info.nectar@skynet.be  

(Ring - Kruispunt oprit E40 - Kapucijnenvoer - na rond 

punt: 1ste straat rechts) 

In samenwerking met BIJENHOF bvba Openingsuren: 

 Tijdens de winteruren: di, vrij, za 10u-12u en 13u tot 

17u 

 Tijdens de zomeruren: di, vrij, za 9u30-12u en 13u-18u 

en op afspraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imkerijnectar.be/index.html
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