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Basiscursus Bijenhouden 2019
In februari 2019 begint er weer een basiscursus bijenhouden voor beginners.
De cursus bestaat uit 8 theorielessen en 16 praktijklessen waaronder een excursie. Totaal dus 24
lessen.
De cursus is doordeweeks te volgen.
De praktijklessen worden doordeweeks (op dinsdag) gegeven.
Over praktijkles 1, 3, 11 en 13 krijg je nadere informatie tijdens de eerste theorieles.
De theorielessen worden gehouden op Tichelberg 14, Zoetermeer.
Cursusboek in kleur met meer dan 100 pagina's is inbegrepen als e-boek (PDF).
Via een online programma kan je de theorielessen allemaal weer doornemen inclusief de bijbehorende
filmpjes. Hier zit ook een proefexamen in.
Rooster 1 – doordeweeks ( meestal op dinsdag om 17u00-19u00)
Di 26 februari
T1
Kennismaken met elkaar en het bijenvolk (op papier)
Za 2 maart
P1
Excursie i.v.m. aanschaf verplichte items. (ander adres & 10u-12u)
Di 12 maart
T2
De bijenwoning, het broednest, gereedschappen.
Di 19 maart
T3
Van ei tot bij, anatomie.
Di 26 maart
P2
De bijen in, voorjaarsinspectie, ruimte geven, darrenraam inhangen.
Di 2 april
P3
Raten omsmelten en schoonmaken en nieuwe in elkaar timmeren.
Di 9 april
P4
Alles herkennen, eitjes, stuifmeel, brias, nectar/honing, ruimte geven,
honingkamer plaatsen.
Di 16 april
P5
Volksontwikkeling bekijken, ruimte geven, darrenraam vervangen?
Di 30 april
T4
Het zwermen, zwermregulering.
Di 7 mei
P6
Extra honingkamer, Bijenuitlaten plaatsen, darrenraam vervangen?
Di 14 mei
P7
Veger, kunstzwerm maken.
Di 21 mei
T5
Dracht bestuiving en honing.
Ma 27 mei
P8
Doppen breken, afleggers controleren, ruimte?!
Di 18 juni
P9
Jonge moer controle, ruimte geven afleggers?
Di 25 juni
P10
Volksontwikkeling bekijken, ruimte geven.
Di 2 juli
T6
Hoe inwinteren, bijenziekten, wettelijke bepalingen.
Zo 14 juli
P11
Open Dagen - Landelijke Open Imkerij Dag helpen. (12u-16u)
Di 16 juli
T7
Film.
Di 23 juli
P12
Honing oosten, controle, handelen naar behoefte van het volk. Is er nog
voldoende voer in de broedkamers?
Di 13 augustus
P13
Honingslingeren.
Di 20 augustus
P14
Varroabestrijding.
Di 27 augustus
P15
Inwinteren, voeren.
Di 3 september
P16
Praktijkexamen.
Di 10 september
T8
Theorie-examen.
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De theorielessen staan vast. De ontwikkeling van de bijenvolken word sterk
beïnvloed door weersomstandigheden en dracht. Als er veranderingen zijn laat ik
dat weten via e-mail of bij de voorgaande les. Het is de bedoeling dat je minstens
80% van de lessen meedoet. Dan kan je aan het examen meedoen.
Wees een kwartier voordat de lessen beginnen aanwezig. Gebruik gedurende het
jaar het praktijkboek en vul dit in. Dit is een gedeelte van het examen.
Tijdens de excursie kun je de onderstaande onderdelen kopen.
Als we de bijen in gaan (bij P2) moeten de cursisten in het bezit zijn van:
- beschermende bijenkleding (jack of pak)
- bijenbeitel
- veger
- beroker en tabak (+ aansteker en papieren zakdoekjes)
- speciale handschoenen of flesje lijnzaadolie om hun handen te beschermen
Prijs van deze items is ongeveer € 135,00.
Deze zaken zullen worden besproken op de eerste bijeenkomst.
Cursusleidster is Susanne Ramselaar.

De praktijklessen zullen worden gegeven in groepen van maximaal 10 personen.
Standplaatsen:
- Activisie “De Dijk”
Zegwaartseweg 27C, Zoetermeer
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