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Opening carnicaproefstand De Welle
De carnicavereniging Oost-Nederland opent op 19
juni a.s. een proefstand voor Carnica's o p het landgoed De Welle in Lonneker bij Enschede. Twee jaar
geleden had de vereniging in Nederland de
prirneur, toen ze een proefstand opende in het
recreatiepark Het Hulsbeek bij Oldenzaal. Het was
de eerste Nederlandse proefstand voor rasbijen.

Wat is een proefstand?
De nieuwe plek op De Welle heeft als grote voordeel
dat ze in een veel beter drachtgebied ligt, waar het
hele jaar rond wat te halen valt. Wat is dat eigenlijk,
een proefstand voor rasbijen? Het is geen plek om
honing te proeven. Ook is het geen koninginnenteeltstation om zoveel mogelijk rasbijen te kweken.
Het hoofddoel van de proefstand is om bijenvolken
op een systematische manier te testen, zodat je op
den duur tot een betere selectie komt. De methode is
in Duitsland ontwikkeld. Op een proefstand worden
bijvoorbeeld drie groepen van acht zustervolken van
drie verschillende lijnen op hun kwaliteiten getest en
aan het eind van het jaar met elkaar vergeleken. De
drie lijnen en de individuele volken kunnen onderling
vergeleken worden. Voorwaarde voor een goede
vergelijking is dat met de volken op precies dezelfde
manier ge'imkerd wordt en dat er een goede
boekhouding wordt gevoerd.

De vereniging
De Carnicaverniging Oost-Nederland bestaat sinds
1961. Aanvankelijk was het niet veel meer dan een
vriendenclub die het leuk vond om met die superbij
van net over de grens te werken. Nico van Daalen, de
godfather van de Twentse imker, was er de spil van. In
de jaren tachtig werd Gerard Lutke Veldhuis de
drijvende kracht, en in die tijd werden ook veel imkers
buiten Twente lid. Het ledental steeg tot boven de
250. Voor een riks kon je twee keer per jaar naar een
informatiebijeenkomst toe. Het huidige bestuur wil de
service naar de leden met behulp van een gemeenschappelijk (proeqstand opvoeren. De leden waren
bereid daar een hogere contributie voor te betalen.
De proefstand is niet alleen door de leden gefinancierd. De eigenaar van het landgoed stelde de betonnen poeren beschikbaar, een Twentse textielbaron was
goed voor 1.500 pannen, en de gemeente Enschede
en het Anjerfonds Overijssel stelden subsidie beschikbaar voor de aanschaf van educatie-materiaal. De
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lngang 'Recreatiepark Het Hulsbeek' nabij Oldenzaal.
(Foto: R. Waaijer)

vereniging gaat vanuit deze stand de volgende service
bieden: gratis larfjes voor leden, een koninginnenteeltcursus voor nieuwe leden en rondleidingen voor
schoolklassen uit de omgeving. Voor een afspraak en
informatie over de lijnen be1 Roelof Waaijer,
053-4612416. Op 19 juni zal de proefstand om 15.00
uur officieel geopend worden. Voorafgaand aan de
opening is er om 13.30 uur een Algemene Ledenvergadering van de Carnicavereniging Oost-Nederland in Hotel Savenije in Lonneker.
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DEVO
Het adres in Midden-Brabant
voor a1 uw imkersmaterialen!!!
Let op, ons adres is
Prof. Lorentzstraat 28a
5021 NT Tilburg
Telefoon 013 5420278
Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 13.30 17.30 uur
zaterdag 09.00 17.00 uur
en na telefonische afspraak
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