De meest gestelde vragen over het doppenproject
Mari van lersel
Er zijn nogal wat vragen rond het doppenproject
van d e Koninginnenteeltcommissievan d e VBBN.
De meest gestelde vragen worden nu voorgelegd
aan Jan Dommerholt, voorzitter van deze
commissie.

Wat is de doppenmethode?
De doppenmethode is geen nieuwe methode van
koninginnenteelt. Het is een mogelijkheid om aan een
ieder die dat wil teeltmateriaal t e verstrekken om
daarmee zachtaardige bijenvolken o p te kweken. Het
teeltmateriaal is afkomstig van raszuivere carnica of
Buckfastbijen.
Waarom die rare naam: doppenmethode?
Deze naam is gekozen omdat aan de imkers die hieraan meedoen geen gewone werksterlarfjes verstrekt
worden. Ze krijgen larfjes in moerdoppen van Ben dag
oud. Elk bijenvolk zal de larfjes in deze doppen verder
opkweken tot volwaardige koninginnen.
Wat is het verschil met overlarfdagen?
O p overlarfdagen kan de imker werksterlarfjes krijgen
die ter plaatse worden overgelarfd vanuit de raat naar
een moerdop. Deze doppen worden dan door de
imker zelf op een of andere manier in een rnoerloos
volk geplaatst. Hij moet dan maar afwachten wat er
wordt aangenomen. Deze stap wordt in het doppenproject overgeslagen. Dat is een gemakkelijker manier
van werken. Bovendien wordt in het project de imker
door zijn organisatie gesteund. Dat is een belangrijke
nieuwe ontwikkeling in de organisatie van de bijenhouderij. De imker hoeft niet zelf uit te zoeken waar
hij aan goed teeltmateriaal kan komen. Verder wordt
ook duidelijke informatie gegeven over de manier
waarop de imker te werk moet gaan.
Voor wie is het doppenproject?
Voor iedere imker die met zachtaardige bijen wil
werken. Hij kan gebruik maken van de diensten van de
koninginnenteeltcommissie.
Alleen maar koninginnenteelt?
In eerste instantie wel. De werkgroep heeft de handen
vol aan de organisatie van het doppenproject. De
aspiraties gaan verder. Het gaat uiteindelijk om een
bedrijfsmethode waar koninginnenteelt een onderdeel
van is. In de 50-tiger jaren heeft de Aalsterrnethode

de Nederlandse irnker goed geholpen bij de overgang
van imkeren met korven naar imkeren met kasten. Het
wordt nu tijd om eens een stap verder t e zetten en de
verworvenheden van teelt en selectie in de dagelijkse
praktijk te gaan gebruiken.
Hoe krijg ik hierover meer informatie?
De Koninginnenteeltcommissie van de VBBN heeft
een werkgroep 'Doppenmethode' ingesteld en heeft
een brochure gemaakt waarin de methode volledig
wordt beschreven. Bovendien heeft de werkgroep aan
alle secretarissen van de subverenigingen eind november deze brochure toegestuurd. Voor informatie kunt
u terecht bij de secretaris van de eigen subvereniging.
Wie niet bij deze secretarissen terecht kan, kan
informatie inwinnen bij Jan Charpentier, Laar 45,
5258 TJ Berlicum, 073-50 37 030.
Als ik mee doe, wie helpt mij hier dan bij?
Koninginnenteelt o p deze manier is geen eenmanszaak. Het werkt het best om dit met enkele collega's
te doen. O p die manier kunnen imkers elkaar vooruit
helpen. Met elkaar plannen maken voor deze teelt is
bevorderlijk voor het succes. Een evaluatie aan het
einde van het seizoen geeft inzicht in wat goed en
fout ging en waar de volgende keer verbeteringen
moeten worden aangebracht. Het idee is om met
groepjes van 5-10 imkers hieraan mee t e doen. Een
imker van dit groepje wordt dan degene die het
groepje aanmeldt. We noemen hem de coordinator
van de teeltgroep. Hij meldt de groep aan en krijgt de
gegevens over waar en wanneer de doppen
opgehaald kunnen worden.
Waar komen d e larfjes vandaan?
De werkgroep 'doppenmethode' is bezig om in
Nederland imkers te vinden die goed teeltmateriaal
hebben en larven beschikbaar willen stellen voor het
doppenproject. Er is daarbij keus uit carnica- en
Buckfastbijen. De coordinatoren worden dan in
contact gebracht met deze telers.
Waar kan ik me aanmelden?
Aan de secretarissen van de subverenigingen is
gevraagd om de namen van de ge'interesseerden voor
1 februari 1999 bij de werkgroep bekend t e maken.
Hierdoor is het mogelijk om voor het nieuwe bijenseizoen iedereen de nodige informatie te verstrekken.
Meld je dus voor februari bij je secretaris aan.
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