
Koninginnenteelt voor dummies 
Doel: lieve bijenvolkjes 

De successen en de missers 
Door Job, Henk, Elly en Werry 

(allen 4 jaar imker, dus nog dummies) 

Niet: zo moet het 

Maar: zo hebben wij het gedaan 



Clubje van vier 

Wat wilden we bereiken? 
 

• Voor ieder van ons een P0 en voldoende F1’s.  
 

• Met een gemakkelijke teeltmethode  
(voor dummies) 
 

• Met allemaal zelf geknutselde materialen .  
 

 



 
Welke vragen stelden we ons? 

 
 

–Overlarven of een andere methode? 

–Hoe kweken we koninginnen van de larfjes? 

–Met of zonder broedstoof? 

–Wat voor bevruchtingskastjes? 

–Waar laten we de koninginnen bevruchten? 

–Wanneer en hoe vervang je de 
koninginnen? 

 



Wat hebben we besloten? 

• Test Hopkins methode + broedstoof 

• Test Overlarven 

• Bevruchting in Hornhuizen en op Ameland 

• Zo vroeg mogelijk beginnen (zodat we tijd 
hadden voor missers) 

• Bestaande koninginnen zo vroeg mogelijk 
merken (opaliet) 



Hopkins methode 
• Volk hopeloos moerloos maken 

• Bovenop volk: raam met ééndaagse larfjes 

 



Ervaringen Hopkins methode 

• Volk hopeloos moerloos maken is wel veel gedoe. 
 

• Uit bebroede raat lastig gesloten doppen te halen 
 

• Broedstoof werkte goed, koninginnen kwamen goed uit 
 

• Positief genoeg om nog eens te proberen met onbebroede 
raat 
 

Misser: doppen werden tijdens een andere poging open 
gemaakt. Volk toch niet hopeloos moerloos? 
  

 



Overlarfmethode 

1. Om ééndaagse larfjes te krijgen plaats je 4 dagen voor overlarven: 
onbebroede uitgebouwde raat tegen broednest aan.                                      
Misser: raat zat na 4 dagen vol met honing, zelfs waar eitjes zaten. 
 

2. Op de dag van overlarven: 
Pleegvolken gemaakt. 
 

3. Toen ook de Starter gemaakt: 4 uur voor overlarven. 
 

4. Overlarven en dopjes met larfjes in starter gedaan. 
 

5. Na 24 uur de aangenomen larfjes in de pleegvolken geplaatst. 
 
 

 



Voorbereiden 2 pleegvolken 
Golzkasten 



Voorbereiden 2 pleegvolken en starter 
Golzkasten 



Overlarven en larfjes in starter 



Aangenomen larfjes in pleegvolken 

Na 24 uur aangenomen larfjes 
uit starter in de pleegvolken 
gedaan.  
14 larfjes per pleegvolk 
 



Overlarffeestje 23 juni 



Starter van Henk 



Starter van Job (methode Evert van Ginkel) 

Als starter wordt een honingkamer gebruikt. 
 
Onder de honingkamer ligt een moerrooster. 
 
Op het moerrooster komt een separator, 
(varroagaas) 4uur voor het overlarven. 
 
De bijen in de honingkamer voelen zich nu 
hopeloos moerloos. 
 
Verder dezelfde procedure gevolgt als de starter 
in een 3 ramer. 
 
Nadat de aangenomen larfjes zijn geoogst, gaat 
de separator er tussenuit en is alles weer 
normaal. 



Pleegvolken van Henk en Job 

In het broednest is een raam 
geplaatst met een lat waarop 
de Nicotdopjes zijn geplaatst. 
 
Aan weerzijden van het raam  
een moerrooster. 
 
Na 5 dagen is een kooitje om 
de dopjes geplaatst. 



Volgende stappen: 

• Na 5 dagen: kooitjes om gesloten doppen 
geplaatst. 
 

• 12e/13e dag: uitgelopen koninginnen in 
bevruchtingskastjes gedaan. 
 

• Na 3 dagen: Koninginnen naar Hornhuizen / 
Ameland 



Ervaringen overlarven / starter 

 
• 4 daags broed gebruikt: larfjes altijd één dag oud. 

 
• Celwand -van onbebroede raat!- wegschuiven met stanleymes 

maakt overlarven heel gemakkelijk. (met Chinese naald) 
 

• Bij starter: 20 ct op de gaatjes: na 10 minuten geen larfje meer? 
Nieuw larfje er in: daardoor veel aangenomen larfjes. 
 

Misser: Eitjes op voerraam 
              in starter: alles mislukt 
 

 
 
 



Ervaring pleegvolken 

• Eenvoudige methode 

• Nadeel: bij veel dracht worden doppen 
ingesloten met uitgebouwde raat. 
(weggesneden) 

• Na 5 dagen veel gesloten doppen 

• Ondanks de uitgebouwde raat toch veel 
uitgelopen koninginnen. 



Naar Hornhuizen / Ameland 

• Naar Ameland: 4 apidea’s in één blok : 

 

 
 

 

• Hornhuizen: elke vrijdag wegbrengen (Lucas 
Hamming)en 2 weken later ophalen 

• Ameland 4 x per seizoen: vrijdags wegbrengen 
(Lucas Hamming) en 2 weken later weer ophalen. 



Opkweken bevruchte koninginnen 

• Koninginnen van bevruchtingskastjes overzetten 
in bijvoorbeeld 6 ramers (2 Mini+ op elkaar). 
Invoeren: zie blog Ben de Som of youtube filmpje 
van Hennie Kroese (schudscherm maken) 

• Koninginnen gemerkt en geknipt 

• In plaats van wegbrengen: de MP+ 3dagen in 
donker gezet en daarna op de eigen stand 

Misser: aantal kastjes compleet leeggeroofd, 
ondanks klein vlieggat.(Vraag: hoe voorkom je dit?) 

 



Invoeren nieuwe bevruchte 
koninginnen in productievolken 

Wissel eind augustus, begin september: 
Bij ons 100% succes: 

1. De oude koningin uit het volk gehaald 

2. De nieuwe koningin in nicot kooitje gedaan 
met half cm niet klevend honingdeeg in het 
kooitje. 

3. Het kooitje met de  nieuwe koningin op 
dezelfde plek geplaatst, waar de oude 
koningin was gevonden. 



Samengevat: 

• Op mooie dag in maart de koninginnen gemerkt. 
• Onbebroede raat voor overlarven gebruikt. 
• We waren zeker van ééndaagse larfjes met 4 daags 

broed. 
• Gebruikten kleine bevruchtingskastjes (weinig 

bijen nodig) 
• Nieuwe koninginnen werden bevrucht door 

geselecteerde darren. Hornhuizen en Ameland. 
• De koninginnen begin september gewisseld en 

straks in vroege voorjaar. 
 



Naslag informatie 

• Foto’s, informatie en de presentatie zijn ook te 
vinden op: 

      http://www.blijmetgolzkast.nl 

• Zeer belangrijke leidraad is de blog van Ben 
Som de Cerff in Bijenhouden. 

      http://www.bijenhouders.nl/blog 

• Schudzwerm maken Hennie Kroese: 

     https://www.youtube.com/watch?v=cEZgX-     
VZrM0 
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