
 

Door: John Deschamps 

 

Om de door André Bosseaux en Jean-Marie Van Dyck 🔬 geïnitieerde inseminatiedagen verder te 

zeten, heeft de VZW Buckfast Wallonië 3 KI-dagen voorzien, op 1, 2 en 3 juli 2022 op het Domaine de 

Wégimont in Soumagne (Provincie Luik) 🇧🇪 

Locatie: https://www.facebook.com/domainedewegimont  

Google maps: https://goo.gl/maps/CwAYGfi89cvj6Kr7A  

Dit jaar opent het Domaine de Wégimont zijn selectiecentrum voor de bijenteelt, dat ter beschikking 

wordt gesteld door de Provincie Luik. Belangrijk te weten dat we deze jaarlijkse inseminatie 

afwisselend in Wégimont en Rochefort zullen organiseren. De inseminatoren komen uit de 4 hoeken 

van Wallonië om koninginnen te insemineren voor elke imker die dat wenst 🐝 

 

Reglement voor Kunstmatige Inseminatie 2022 
Buckfast Wallonia 

 

Vooraf: 

Alle bijenrassen worden geaccepteerd. Voor andere rassen dan buckfast, dient u zelf te voorzien in de 
gewenste darrenvolken.  

Het aantal geregistreerde koninginnen is het maximum aantal koninginnen dat kan worden 
geïnsemineerd. Het is duidelijk dat de grillen van de natuur, de kwaliteit en de kwantiteit van de 
beschikbare darren, bepalend zullen zijn voor de inseminatiesessies en het werkelijke aantal 
geïnsemineerde koninginnen.  

Buckfast Vlaanderen 

Informatie over KI dagen Buckfast Wallonië  

https://www.facebook.com/domainedewegimont
https://goo.gl/maps/CwAYGfi89cvj6Kr7A


Daarom zullen uw koninginnen bij aankomst niet worden geknipt zodat zij op natuurlijke wijze 
kunnen worden bevrucht indien inseminatie niet mogelijk is. Buckfast Wallonia vzw zal enkel de niet 
geïnsemineerde koninginnen terugbetalen wegens gebrek aan kwaliteit/kwantiteit van de darren.  

1. Toelatingsvoorwaarden :  
a. In orde te zijn met de contributie voor het jaar 2022 voor Buckfast Wallonia. Het 

lidmaatschapsgeld voor het jaar 2022 is vastgesteld op 25€. 
b. Uzelf geregistreerd te hebben via het formulier. 
c. Uiterlijk 24 uur na registratie het in de tabel hiernaast vermelde bedrag te hebben betaald, 

en dat overeenkomt met het aantal geïnsemineerde koninginnen. Per koningin wordt een 
vergoeding van 25€ gevraagd, die het beheer van de darrenvolken, de vloeistoffen voor de 
inseminatie alsmede het honorarium van de inseminatoren en andere aanverwante kosten 
dekt. 

d. Voor kolonies die afkomstig zijn van het Belgische grondgebied is een op naam van de imker 
gesteld certificaat van minder dan 3 maanden oud van sciensano of arsia vereist waaruit 
blijkt dat er geen vuilbroed is. Het niet overleggen van dit certificaat leidt tot weigering van 
de volkjes op de dag van inseminatie. Er zal geen terugbetaling worden voldaan. 

e. Voor volkjes die van buiten het Belgische grondgebied komen, is een geldig TRACE-
certificaat vereist. Het niet overleggen van dit certificaat leidt tot weigering van de volken 
op de dag van inseminatie. In dat geval is er geen terugbetaling voorzien  

f. Bij annulering later dan 30 dagen voor de geplande inseminatiedatum wordt geen restitutie 
verleend. 

2. De dag van de inseminatie:  
a. De deelnemer wordt uiterlijk om 8.30 uur verwacht. Na dit tijdstip wordt de toegang 

gesloten en wordt de deelnemer als niet aanwezig beschouwd, er kan geen aanspraak 
worden gemaakt op restitutie.  

b. Alle kernvolkjes sluiten op hetzelfde tijdstip, om 18:00. 
c. De deelnemers zullen om 18:00 uur met hun koninginnen vertrekken. Dit rooster ligt voor 

iedereen vast en zal niet flexibel zijn.  
d. Op de dag zelf zal de volgorde van werken worden bekendgemaakt. De deelnemer dient 

zich te houden aan de aanwijzingen van het organiserende team.  
e. Elke deelnemer zal actief meewerken aan de inseminatiedag, met name door het 

verzamelen van darren uit de daartoe bestemde kolonies, volgens de instructies van de 
organisatoren. 

f. Elke deelnemer verbindt zich ertoe voor zijn eigen koninginnen en kolonies te zorgen (tenzij 
hij afspreekt met een andere imker die aan dezelfde inseminatiedag deelneemt), volgens de 
richtlijnen van de organisatoren. 

g. De organisatie verleent geen steun voor bevruchtingsvolkjes. De bijenhouders zijn in dit 
opzicht autonoom. 

h. Maaltijden en drankjes worden niet door de organisatie verstrekt. 

3. Bevruchtingsvolkjes :  
a. Alleen de volgende bevruchtingskastjes worden aanvaard: Kieler, Apidéa, Mini Plus, trinuc. 
b. Productie- of afleggerkasten worden niet geaccepteerd. 
c. Elke bevruchtingskastje dient duidelijk te kunnen worden geïdentificeerd met een unieke 

code bestaande uit een of meer nummers en de initialen van de teler, evenals de iltis-kooien 
waarin de koninginnen zich bevinden. 

d. Elke kastje en iltis-kooitje moet dezelfde identificatie hebben om verwarring en verlies van 
traceerbaarheid te voorkomen. 

e. De kastjes zullen worden voorzien van een koninginnenrooster of inseminatiebodempje.  



4. De koninginnen:  
a. Koninginnen worden gemerkt met een nummer, maar niet geknipt.  
b. De koninginnen moeten vóór aankomst op de inseminatieplaats worden gekooid in een 

kooitje van het ILTIS-type. De zijde tegenover de opening is met plakband beplakt en 
correct geïdentificeerd. 

c. Indien mogelijk zal de deelnemer zijn koninginnen de dag vóór de inseminatie gedurende 7 
minuten narcose toedienen. Zo niet, dan zal hij de organisatoren bij de inschrijving hebben 
meegedeeld dat zijn koninginnen zonder voorgaande verdovende behandeling zullen 
aankomen. De vereniging zonder winstoogmerk Buckfast Wallonia, zal niet standaard een 
eerste narcose plannen.  

d. De koninginnen zullen 9 tot 12 dagen oud zijn. 
e. De koninginnen krijgen een dosis sperma van 7 tot 8 ul.  
f. De afstamming van de voor bevruchting aangeboden koninginnen zal aan de organisatoren 

worden meegedeeld op het ogenblik van de inschrijving. 
g. De organisatoren zullen na de inseminaties de volledige stambomen op de website van 

Buckfast Wallonia publiceren.  
h. Alle bijenrassen worden geaccepteerd, waarbij het de bedoeling is de selectie en de teelt 

van kwaliteitskoninginnen te bevorderen. 
i. De inseminatoren zullen de kwaliteit van de koninginnen beoordelen en zullen de deelnemer 

op de hoogte brengen indien zij een koningin ongeschikt achten voor inseminatie, in welk 
geval de inseminatie niet zal worden terugbetaald. Met lijm besmeurde koninginnen worden 
niet geaccepteerd voor inseminatie. De vereniging raadt aan met een of twee 
reservekoninginnen te komen om in dit geval een alternatief klaar te hebben.  

j. De vereniging zonder winstoogmerk Buckfast Wallonia is niet verantwoordelijk voor het 
succespercentage van de geïnsemineerde koninginnen en elke deelnemer verbindt zich 
ertoe het resultaat van zijn inseminatie aan de vereniging mee te delen.   

5. Darrenvolken 
a. De darrenvolken zullen van goede kwaliteit zijn en zullen zijn voorbereid volgens het 

protocol van Buckfast Wallonia vzw.  
b. De moederlijke oorsprong van de darren moet met zekerheid bekend zijn, evenals het 

aantal zusterkoninginnen dat darren levert. Een minimum van 3 zusterkoninginnen wordt 
sterk aanbevolen.  

c. Darrenvolken worden maar aanvaard uit geselecteerde kolonies die gedurende een heel 
seizoen zijn geëvalueerd. Een evaluatieformulier zal door de teler bij de inschrijving aan de 
organisatoren worden overhandigd.  

d. Alleen de organisatoren en de inseminatoren zullen de aanvaarding van de darrenvolken 
valideren.  

e. Een darrenvolk wordt als volgt gedefinieerd:  
i. Het volk zit overvol met bijen. 

ii. Het volk werd gestimuleerd tijdens de eileg en het uitvliegen van de darren tot aan 
de inseminatie, zoals aangegeven in het protocol.  

iii. De mannetjes zijn 15 tot 20 dagen oud op de dag van inseminatie. 
iv. In het Mini Plus-formaat wordt één raam darrenbroed in 2 hoogsles ingebracht 

vergoed aan 25 euro. Voor andere groottes is de verhouding 2,5 dm^2 mannelijk 
broedsel op 27,5 dm^2 werksterscellen.  

i. Voor een 10-raams Dadant bijenkast zullen twee halve broedramen met darren of 3 
ramen met 1/3 darren aanwezig zijn. Voor andere groottes van ramen is de 
verhouding 10 dm^2 darrenbroed voor 80 tot 100 dm^2 werksterscellen en wordt 
50€ vergoed. Een teler die een darrenvolk inbrengt, heeft het recht om 2 
koninginnen gratis te laten insemineren voor de volgende editie of ontvangt een 



vergoeding van 50€. Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet is 
voldaan, behouden de organisatoren zich het recht voor het darrenvolk niet te 
betalen. 

f. Darrenvolken kunnen een voorgekooide koningin bevatten die tijdens de sessies kan 
worden geïnsemineerd.  

g. De vereniging zonder winstoogmerk Buckfast Wallonia levert alleen Buckfast darrenvolken. 
Telers van andere rassen brengen hun eigen darrenvolken mee en er wordt geen vergoeding 
toegekend.  

6. Inseminatoren :  
a. Het is verboden sperma te winnen voor eigen gebruik.  
b. Inseminatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het mislukken van een 

inseminatie. 

 

 

Inseminatie Buckfast Wallonia (Prijzen geldig voor leden van Buckfast Vlaanderen VZW) 

Aantal koninginnen Te betalen bedrag  

1 25 € 

2 50 € 

3 75 € 

4 100 € 

5 125 € 

6 150 € 

7 175 € 

8 200 € 

9 225 € 

10 250 € 

Tarief per geïnsemineerde koningin 

 

** Het originele reglement is hier te vinden. In het geval een conflicterende interpretatie zou 

bestaan tussen de originele Franstalige versie en de Nederlandstalige versie door Buckfast 

Vlaanderen, primeert de Franstalige versie.  

 

De prijzen voor Buckfast Vlaanderen zijn enkel geldig via de website van Buckfast Vlaanderen.  

 

 



Kalender voor 

koninginnenteelt 
 

Om de inseminatiesessies van 
2022 zo goed mogelijk voor te 
bereiden, is hier een 
teeltkalender met als gekozen 
datum vrijdag 1 juli, u kunt hem 
aanpassen aan uw 
doorgangsdatum. 

Teeltschema in geval van 
invoering van koninginnencellen : 

 

 

 

 

 

 

Datum Actie Opmerkingen 

09 juni 

2022 

Overlarven + 

Starter 

Overlarven komt overeen met het overbrengen van larven van 

minder dan 24 uur oud van een zogenaamde teeltvolk naar een 

moerloze starter. Deze laatste starter is zeer bevolkt met veel 

jonge bijen. Het moment van overlarving komt overeen met 

dag 0. 

10 juni 

2022 

Overbrenging van 

de cellen naar het 

pleegvolk  

De volgende dag is het mogelijk om de acceptatie van onze 

larfjes te controleren. Geaccepteerde larfjes kunnen worden 

overgebracht naar een gewoon moergoed pleegvolk, maar 

natuurlijk wel gescheiden door een koninginnenrooster. U kunt 

uw cellen ook in de oorspronkelijke starter laten. 

14 juni 

2022 

Overbrengen van 

de cellen naar de 

incubator 

Vijf dagen na het overlarven worden uw koninginnencellen 

ingekooid. De zorg voor de voedsterbijen is voorbij. Je 

toekomstige koninginnen hebben enkel warmte en 

vochtigheid nodig. Een overbrenging naar een broedstoof is 

http://buckfast-wallonia.be/calendrier-delevage-des-reines/
http://buckfast-wallonia.be/calendrier-delevage-des-reines/


dus mogelijk. De incubator heeft een temperatuur tussen 34 en 

35°C en een relatieve vochtigheid tussen 60 en 75%. Vergeet 

niet om de doppen in te kooien. Een koningin zou voor de 

anderen geboren kunnen worden en haar zusters doden. 

19-20 

juni 

2022 

Introductie van 

koninginnecellen in 

de nuclei    

10 tot 11 dagen na het overlarven, kunt u uw 

koninginnendoppen in de bevruchtingskastjes introduceren. 

Om een bevruchtingskastje samen te stellen (voorbeeld hier 

voor een Mini Plus formaat), leg je 1 tot 2 ramen van gesloten 

broed en 1 raam met voedsel af. U neemt de bijen met deze 

ramen en voltooit uw volkje door het equivalent van één of 

twee ramen met bijen erbij te schudden. Ten minste 2 uur na 

het maken van de volkjes, kunt u uw moerdop inbrengen.  

 

U zult ook een inseminatiebodempje  

hebben aangebracht, waardoor de koningin niet naar buiten zal 

gaan om op natuurlijke wijze bevrucht te worden. 

21 juni 

2022 

Geboorte van de 

koninginnen 

 Jullie koninginnen worden vandaag geboren! Vergeet niet je 

kastjes in de schaduw te zetten en verminder de lichtinval. 

30 juni 

2022 

Narcose van de 

Koninginnen 

De dag vóór de inseminatie, of bij voorkeur vroeg op de dag, 

kooit u uw koninginnen in en verdooft u ze gedurende 7 

minuten met CO2. Zet dan de kooi met de koningin terug in het 

juiste volkje! 

01 juli 

2022 
Inseminatie 

 D-Day! U zal aanwezig zijn op het tijdstip van de afspraak. Als 

je aan de beurt bent, breng je je koningin naar de inseminator. 

Na de inseminatie voltooit de koningin haar tweede narcose en 

wordt naar haar kolonie teruggebracht.  

Tijdens de twee narcoses, zul je ervoor zorgen dat je 

koninginnen warm blijven! 

11 juli 

2022 

Controle op het 

leggen van eitjes 

10 dagen na de inseminatie, kunt u de leg van uw koningin 

controleren. Als ze niet legt, moet u een nieuwe 5 minuten 

durende narcose met C02 toepassen en de leg binnen 10 dagen 

opnieuw controleren. 



   

Inseminatiebodem 

 

Contact 
Voor meer inhoudelijke vragen omtrent de inseminatiedagen van Buckfast Wallonië kan je hier 

terecht 

Website: http://buckfast-wallonia.be/  

Julien Duwez : + 32 495 19 85 81  

Nicolas Lepers : +32 493 17 87 95  

Email : buckfast-wallonia@googlegroups.com  

 

Info inzake registratie via Buckfast Vlaanderen: secretariaat@buckfast-vlaanderen.be 

 

http://buckfast-wallonia.be/
mailto:buckfast-wallonia@googlegroups.com
mailto:secretariaat@buckfast-vlaanderen.be

