
Hoe bereid je een bijenvolk voor op de keuring tijdens de bijenmarkt op 8 juli 2023? 
 
De bijenmarkt wordt in juli gehouden, na de periode waarin volken zwermen of waarin 
kunstzwermen gemaakt worden. 
 
Situatie 1: Je hebt een zwerm geschept 

• Vang de zwerm op een zesramer (of een tienramer met blokken) 

• Vul deze zesramer met nette schone ramen met kunstraat  

• Eventueel kun je een raam met open broed meegeven, dan is de kans dat de zwerm 
de kast weer verlaat kleiner 

• Geef een overdag geschepte zwerm in de schemering een nieuwe plek 

• Laat de zwerm de eerste drie dagen met rust en ga vervolgens rustig voeren 

• Geef iedere drie tot vier dagen 1,5 liter suikerwater (1:1) of leg een pak suikerdeeg 
(2,5 kg) op de dekplank (is genoeg voor drie weken) 

• Controleer een week na het scheppen of je eitjes/larfjes kunt vinden op het 
middelste raam; zo ja, dan heb je te maken met een voorzwerm met leggende moer, 
zo nee, dan heb je een nazwerm met een jonge moer, die op stand bevrucht is/wordt 

• Het nieuwe volk zal de ramen met kunstraat snel uitbouwen; gebeurt dat niet, dan is 
er geen moer aanwezig 

• Blijf steeds een beetje voeren, afhankelijk van de dracht in de omgeving van je volk 

• Wordt het volk te groot voor de zesramer, dan kun je het overzetten in een 
broedkamer van een standaard kast (bijvoorbeeld een spaarkast); gebruik steeds 
nette schone ramen met kunstraat als je ramen toevoegt 

• Vervang daags voor de keuring de dekplank door gaas, dat je met punaises bevestigt 

• Breng de gesloten kast op vrijdagavond na 18:00 uur of zaterdagochtend voor 08:00 
uur naar het terrein van de keuring bij Het Blanke Schot; laat de kast gesloten 

• Vrijdagavond brengen heeft de voorkeur, omdat de bijen tijdens de keuring dan meer 
tot rust gekomen zijn 

• Zie voor de keuringseisen bijgevoegd keuringsreglement 
 
 
Situatie 2: Je maakt begin mei een koninginnenaflegger (veger) 

• Maak de veger in een zesramer (of een tienramer met blokken) 

• Vul deze zesramer met nette schone ramen met kunstraat plus één goed gevuld 
voerraam, eventueel kun je ook een uitgebouwd raam toevoegen naast het 
voerraam  

• Zoek de koningin op in het hoofdvolk en laat deze (als eerste) inlopen in de zesramer 

• Sla van vier tot zes ramen de bijen af in de zesramer; houd de vliegplank gesloten 

• Houd de kast drie dagen gesloten en open hem daarna ‘s avonds of vroeg in de 
ochtend op zijn nieuwe plek; ga vervolgens rustig voeren 

• Geef iedere drie tot vier dagen 1,5 liter suikerwater (1:1) of leg een pak suikerdeeg 
(2,5 kg) op de dekplank (is genoeg voor drie weken) 

• Het nieuwe volk zal de ramen met kunstraat snel uitbouwen; gebeurt dat niet, dan is 
er geen moer aanwezig 

• Blijf steeds een beetje voeren, afhankelijk van de dracht in de omgeving van je volk 



• Wordt het volk te groot voor de zesramer, dan kun je het overzetten in een 
broedkamer van een standaard kast (bijvoorbeeld een spaarkast); gebruik steeds 
nette schone ramen met kunstraat als je ramen toevoegt 

• Vervang daags voor de keuring de dekplank door gaas, dat je met punaises bevestigt 

• Breng de gesloten kast op vrijdagavond na 18:00 uur of zaterdagochtend voor 08:00 
uur naar het terrein van de keuring bij Het Blanke Schot; laat de kast gesloten 

• Vrijdagavond brengen heeft de voorkeur, omdat de bijen tijdens de keuring dan meer 
tot rust gekomen zijn 

• Zie voor de keuringseisen bijgevoegd keuringsreglement 
 

 
 
Situatie 3: Je wilt een van je huidige volken aanbieden ter keuring 

• Houd vanaf het uitwinteren al rekening met het feit dat je een volk laat keuren 

• Kies bij voorkeur een volk op één broedkamer 

• Gebruik nette schone ramen met kunstraat als het volk meer broedruimte nodig 
heeft 

• Wordt het volk te groot voor één broedkamer, geef dan ruimte door het plaatsen van 
een (of later meer) honingkamer 

• Verwijder daags voor de keuring de honingkamer(s) en vervang de dekplank door 
gaas, dat je met punaises bevestigt 

• Breng de gesloten kast op vrijdagavond na 18:00 uur of zaterdagochtend voor 08:00 
uur naar het terrein van de keuring bij Het Blanke Schot; laat de kast gesloten 

• Vrijdagavond brengen heeft de voorkeur, omdat de bijen tijdens de keuring dan meer 
tot rust gekomen zijn 

• Zie voor de keuringseisen bijgevoegd keuringsreglement 
 

 


