Voorlopig lesschema basiscursus 2022

Theorie lessen [locatie pm in gemeente Utrecht] (aanvang 19.30 uur)
Nr
1

Datum
maandag 17 januari 2022

2

maandag 24 januari 2022

3

maandag 31 januari 2022

4
5
6
7

maandag 7 februari 2022
maandag 14 februari 2022
maandag 21 februari 2022
maandag 28 februari 2022

8
9
10

maandag 21 maart 2022
nog te bepalen (indien nodig)
woensdag 12 oktober 2022

Inhoud
Kennismaken, introductie in de cursus, in bijenhouden
en in bijen en verwante insecten
Anatomie van de bij, wat is een bijenvolk, van ei tot bij,
activiteiten, taken en communicatie
Bijenwoning en raat, gereedschappen, natuurlijke
ontwikkeling van een bijenvolk, zwermen
Voorjaarsinspectie, ruimte geven, zwermverhindering
Bijenproducten, wat heeft een bij nodig, dracht
Varroa, bijenziekten, parasieten/belagers, hygiëne
Werken met bijen het jaar rond, diverse losse
onderwerpen (soorten en rassen, inwinteren, volken
verenigen, imker en de wet, en andere)
Examen
Herexamen
Uitreiking diploma

Timmerles bij Timmerfabriek Overvecht (Californiedreef 14)
pm of pm maart 2022 (*)

Aanvang 18.00 uur

(*) iedere cursist volgt 1 timmerles, maar de groep wordt in onderling overleg over de 2 data verdeeld
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Praktijklessen (bijenstand Overvecht, Vanvouverdreef 70, aanvang 18.00 of 18.30 uur)
Nr
1
2
3
4$

Datum
maandag 4 april 2022, 18.00
maandag 11 april 2022 of
maandag 18 april 2022, 18.00
maandag 25 april 2022, 18.00
maandag 2 mei 2022, 18.00

5$

maandag 9 mei 2022, 18.00

6$

zondag 15 mei 2022, 18.30
of
maandag 16 mei 2022, 18.30

8
9

zondag 22 mei 2022, 18.30
of
maandag 23 mei 2022, 18.30
maandag 30 mei 2022, 18.30
maandag 6 juni 2022, 18.30

10

maandag 13 juni 2022, 18.30

7$

maandag 20 juni 2022, 18.30
11

12a
12b
13
14
$
*
**
***

maandag 27 juni 2022, 18.30

Praktijk inhoud
Voorjaarsinspectie
Inspectie hoofdvolken, moeren merken, raat inhangen
Inspectie hoofdvolken, moeren merken, raat inhangen
Vegers (zonder broed) maken (als de ontwikkeling van de
volken het toelaat - anders alleen inspectie)
Vegers sproeien met een 3% oxaalzuur oplossing in water (als
we op 2 mei vegers hebben gemaakt)
of
Vegers (zonder broed) maken (als de volken een week eerder
nog niet zover waren om dit op 2 mei te doen)*
Doppen breken (alleen als we op 2 mei vegers maken)
Vegers sproeien met een 3% oxaalzuur oplossing in water (als
we op 9 mei vegers hebben gemaakt)
Reserveren voor doppen breken hoofdvolken + Inspectie
vegers (alleen als we pas op 9 mei vegers maken)
Inspectie vegers (vervalt als we op 22 mei les hebben)
Afname honingkamers boven rooster**
Inspectie hoofdvolken op moergoedheid (check op aanwezig
eitjes en/of BRIAS)
(alleen als we op 2 mei vegers maken – vervalt anders)
Inspectie hoofdvolken op moergoedheid (check op aanwezig
eitjes en/of BRIAS)
alleen als we op pas 9 mei vegers maken anders:
Inspectie vegers (ook op zwermdrift), eventuele herinspectie
hoofdvolken op moergoedheid
Reservering voor het geval we pas op 9 mei vegers maken en
de lessen 9 en 10 gaan schuiven
Inspectie hoofdvolken op BRIAS, ruimte, zwermdrift, varroa en
honingvoorraad (alleen als we denken dat het nodig is – vervalt
anders)
honing afnemen***, voeren*** , varroabehandeling***
honing slingeren

maandag 25 juli 2022, 18.30
maandag 1 augustus 2022, 18.30
op het huisadres van de docent
maandag 15 augustus 2022,
Gereed maken voor winter, controle voer, controle varroa,
17.00
controle kastruimte
winter 2020/2021, pm - nader te Behandeling met oxaalzuur druppelmethode bij temp < 0°C
bepalen winterochtend
(bij voorkeur zelfs een paar graden vorst)
De lessen ‘vegers maken’ en ‘doppen breken’ mogen in ieder geval niet gemist worden
In dit geval gaat het programma van de weken erna (lessen 8, 9 en 10) schuiven
Activiteiten onder voorbehoud en kan eventueel ook een week later (of helemaal niet)
Activiteiten onder voorbehoud en verschillend per volk
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