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WAT MAAKT IMKERSHOP 
ZO SPECIAAL?
Wij staan voor groen, duurzaam, service, 
kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid!

Goede prijs/kwaliteitsverhouding
De Imkershop streeft altijd naar hoge kwaliteit en een zo 
scherp mogelijke en eerlijke prijs voor elk budget.

Snelle levertijd
Voor 16.00 uur besteld – morgen in huis? Onze ambitie is om 
bestellingen nog dezelfde dag te verzenden!

Milieubewust
Groen ondernemen is voor ons topprioriteit! We maken 
gebruik van groene stroom, hergebruiken verpakkingsdozen 
en bankieren bij de Triodos bank.

60 dagen bedenktijd
Niet tevreden over je product? Bij ons kan je producten tot 
60 dagen na je aankoop terugsturen, mits niet gebruikt en 
niet beschadigd, waarna je het aankoopbedrag retour 
ontvangt.

Ruim assortiment
We hebben meer dan 1500 producten. Voor iedere imker 
of bijenliefhebber is er in onze webshop wel wat te vinden. 
Product niet gevonden? We gaan er voor jou naar op zoek!

Wekelijks vertrouwen honderden imkers ons hun 
aankoop toe!

Gooi mij niet we
g, 

maar geef
 mij aan 

een bevr
iende imker!

IMKER MAGAZINE
BOORDEVOL MET PRAKTISCHE INFO & 
PRODUCTEN VOOR BIJENLIEFHEBBERS
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Lancering van de website 
Imkershop in november, het
avontuur begint en de eerste
voorraad is aangekomen.

Het merk BeeFun ziet het levens-
licht, eerst voor kleding en tegen-
woordig ook voor veel andere 
imkerproducten.

Het aantal orders groeit gestaag
en we gaan op zoek naar een ex-
terne opslagplaats voor honing-
slingers en bijenkasten.

Imkershop.be komt online 
om onze zuiderburen beter 
te kunnen helpen met 
imkerproducten.

3 jaar Imkershop: tijd voor een 
nieuw website design. Gezien de 
fl itsende groei wordt Apis interna-
tional B.V. opgericht, met o.a. Imker-
shop als handelsnaam.

We leren hoe we een webshop moeten
runnen. Tot onze eigen verbazing gaat 
het best goed. Gemiddeld verzenden 
we al meer dan 2 bestellingen per dag! 

Zes weken wachten op een product 
werd toen nog als normaal beschouwd. 
Tegenwoordig hebben we bijna alles 
op voorraad. 

2011

2013

2014

2019

2012

2015

2018

2020

2016

Chiel zet zich fulltime in voor de Imkershop en 
stopt met zijn baan. De Imkershop blijft groeien 
en er komen nieuwe collega’s bij. Ook wordt 
de 1e editie van het magazine verspreid.

Imkershop heeft een assortiment van meer dan 1500 artikelen.
Met imkers van dichtbij en veraf werken we graag samen verder 
aan een duurzame en bijzondere toekomst met en voor de bijen!

Het merk BeeBoost 
wordt geïntroduceerd 
voor bijenvoer en de 
Imkershop wordt ge-
nomineerd voor de FD 
Gazellen Award. Ook 
sluiten Natuurlijk West-
land en Imkerij Stad 
en Streek zich met hun 
winkel bij ons aan.

2017

Zie je een foutje i
n dit magazine?

We horen het graa
g!



Hier is hij dan, de tweede editie van het Imkershop  
magazine. Je hebt een van de 16.000 unieke  
exemplaren in je hand. We hebben hard gewerkt  
om er een mooie uitgave van te maken, vol met 
producten en verhalen. 

De Imkershop is opgericht door mij, Chiel Versluijs,  
met als doel imkermateriaal zo groen en duur-
zaam mogelijk aan te bieden voor iedereen en 
elke beurs. Imkeren is fascinerend en we laten 
daar graag zoveel mogelijk mensen van genieten. 
Inmiddels werken we bij de Imkershop met een  
klein team iedere dag heel hard om jou als imker 
te bedienen, met de nieuwste en goede pro-
ducten en dat alles bij voorkeur gisteren op de 
vliegplank bezorgd.

Het assortiment is inmiddels gegroeid tot meer 
dan 1500 producten en er komen bijna wekelijks  
nieuwe producten bij! Onder de artikelen in dit  
magazine, waar we bijna alle producten in heb-
ben opgenomen, vind je de artikelnummers. 
Met deze artikelnummers kun je op onze web-
site Imkershop.nl meer informatie vinden, zoals 
de prijs, materiaalsoort etc. Gebruik hiervoor het  
zoekveld, rechtsboven op de website. Heb je een 
vraag over een product of ben je op zoek naar 
een product wat niet in het magazine staat? 
Schroom niet en neem contact met ons op!

Het hele team heeft hard aan dit magazine 
gewerkt en wenst je veel lees- en 
kijkplezier.

Met vriendelijke groeten,

Chiel Versluijs
Eigenaar Imkershop.nl
chiel@imkershop.nl Aan het werk in 

een van mijn bijenvolken. 

Imkershop pop-up store



Het team van de Imkershop wenst je 
een  

mooi bijenjaar
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LENTE
DOOR DE SEIZOENEN HEEN

Net zoals het weer in ons land, zijn ook de werkzaamheden die je als imker 
verricht erg wisselend. Verspreid in dit magazine vind je artikelen met ‘bijen- 
werk’ die je als imker in een bepaalde periode kan verwachten.

April - honingkamer en zwermen?
In de vroege lente, als het volk goed is gegroeid in één/twee 
broedkamers, wordt het tijd voor een eerste honingkamer 
(blz. 7) op de kast, meestal net voor de kersenbomen gaan 
bloeien. Eind april kan er al een eerste zwermstemming in de 
bijenkast ontstaan. Met een schepkorf (blz. 23) en extra kast-
je (v.a. blz 9, 6-ramertjes) ben je voorbereid op een zwerm.

Mei – zwermstemmingen en honing?
Met name in mei ontstaan zwermstemmingen in bijenvolken. 
Voldoende ruimte om ramen uit te bouwen remt meestal 
de zwermstemming. Ook het tijdig maken van een aflegger 
(kunstzwerm) voorkomt zwermen.

Mei is ook de maand om de eerste honing te slingeren (blz. 
55) of om jezelf te verdiepen in de koninginnenteelt (blz. 
45). Zorg er wel voor dat, na het afnemen van de voorjaars- 
oogst, er nog genoeg voer aanwezig blijft in de bijenkast. Na 
de eerste drachtperiode ontstaat vaak een dipje, afhankelijk 
van waar de bijenstand staat en het weer.

Juni – zomerdracht of een dipje?
De zomerdrachtplanten bloeien veelal vanaf juni. De bijen 
vliegen graag op braam, tamme kastanje en linde en dit 
kan prachtige honing opleveren. Blijf wel opletten, ook in 
deze maand kan er nog een zwerm ontstaan en met veel 
slecht weer hebben de bijen soms (te) weinig voer!
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Imkers vertellen graag over hun hobby. Daarom is het leuk eens bij 
een lokale imker langs te gaan. Ook cursussen voor beginnende im-
kers kunnen je een heel eind op weg helpen en je kan lid worden 
van een regionale bijenvereniging. De twee grootste verenigingen in 
Nederland zijn de Nederlandse BijenhoudersVereniging (NBV) en de 
ImkersbondABTB. In België heb je de Koninklijke Vlaamse Imkersbond.

Wat komt er allemaal bij kijken?
Je mag jezelf al imker noemen als je een bijen-
volk in een kast hebt, maar… je hebt wel het een 
en ander nodig om ook daadwerkelijk met de 
bijen aan de slag te gaan. Onze starterspakketten 
bevatten alles voor een beginnende imker en 
variëren van een Mini tot Deluxe pakket. 
Wij adviseren je om minimaal een jack, een paar 
handschoenen en een beroker aan te schaffen. 

Hoe kom ik aan bijen?
Heel soms landt een zwerm vanzelf in de bijenkast, maar dit is zeldzaam. 
Meestal krijg je een aflegger of een zwerm van je mentor en begin je 
met een klein volkje op een paar ramen. Je kunt het dan langzaam 
zien groeien en je kunt er makkelijk in kijken en werken. Een groot volk is 
vaak net wat intensiever qua verzorging voor een beginnende imker.

Wat heb ik allemaal nodig?
Voor het werken in de bijen zijn er heel veel ver- 
schillende gereedschappen, die bij activiteiten  
in- en om de bijenkast handig kunnen zijn, zoals:  
beschermende imkerkleding, kastbeitels, veger- 
tjes, berokers en voerbakken. Ons brede assorti-
ment biedt alles voor zowel de beginnende als 
de gevorderde imker, zodat je goed voorbereid 
aan de slag kunt!

BEGINNEN MET BIJENHOUDEN

Lokale imkers delen graag hun 

kennis met startende imkers

1253

1578
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STARTERSPAKKETTEN1

1175

Kom je met het ‘bijenvirus’ in aanraking, dan ligt ‘besmetting’ voor de hand, 
want bijen houden is een fascinerende hobby. Ga je beginnen met bijen 
houden? Dan is een starterspakket een leuk aanbod voor jou! 

Alle pakketten bekijken? Ga naar www.imkershop.nl/starten

Starterspakket Deluxe

1172 11741173
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1507 Starterspakket Deluxe
raampjes maken

Starterspakket Deluxe
bijenwaskaarsen maken

1313 13151314

1507

1347

Alle pakketten bekijken? Ga naar www.imkershop.nl/starten





  

4



Starterspakket Deluxe
honing slingeren

1804

1803

1805

Starterspakket Basic 
honing slingeren

Starterspakket Easy
honing slingeren

Starterspakket Mini
honing slingeren

1802

Alle pakketten bekijken? Ga naar www.imkershop.nl/starten 5



TOP 4 BIJENKASTEN NEDERLAND
Ben je toe aan een eerste of nieuwe bijenkast en welke bijenkast gebruiken 
imkers vooral in Nederland? Wij helpen je graag bij je keuze. 

Spaarkast
Een heel veel voorkomende maat spaarkast in grenen 
en red cedar is de kast van +/- 47 x 42 cm, geschikt voor 
10 of 11 Simplex raampjes in een honing- of broedkamer, 
afhankelijk van het gekozen type afstandstrips. Honing- en/ 
of broedkamers in deze maat zijn ook verkrijgbaar in het 
‘easy grip’ model. Deze zijn extra makkelijk op te tillen.

Segeberger
Een Segeberger styropor (samengeperst piepschuim) bijen- 
kast van 50 x 50 cm, is geschikt voor imkers die kiezen voor 
een lichte kast om met 10 of 11 ramen per kamer te kun-
nen werken. Standaard wordt er voor 11 ramen gekozen 
omdat dit het dichtst bij de raampjesafstand in de spaar-
kast komt.

BeeFun polystyreen spaarkast 
Een polystyreen bijenkast is superlicht. Door de harde 
persing van het kunststof is hij oersterk en heeft hij stevige 
randen zodat de kamers over elkaar geschoven kunnen 
worden, zoals bij een houten kast. Je werkt in deze kast 
met 11 Hoffmann raampjes (geen afstandsrepen nodig). 
De kast is kant en klaar geschilderd verkrijgbaar in de kleur 
groen, blauw, geel en (ongeschilderd) in wit. 

Dadant US
Het bijzondere aan een Dadant US bijenkast van 50,5 x 
50,5 cm is, dat het bijenvolk in de broedkamer gehouden 
kan worden op 12 raampjes. De raampjes kunnen met of 
zonder afstandsrepen worden geplaatst. De Dadant US 
heeft, net als de Dadant Blatt bijenkast, vermoedelijk de 
grootste maat ramen onder de bijenkasten. Een nadeel is 
dat de kamers erg zwaar zijn.
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SPAARKAST
1) Daken
Grenen Art. 1023
Puntdak grenen Art. 1520 
Red cedar Art. 1508
Puntdak red cedar Art. 2111

2) Dekplanken
Hout met of zonder voergat 
Art. 1493
Glas met voergat Art. 1599
Glas zonder voergat Art. 1598
Separator Art. 1319

3) Honingkamers
Grenen Art. 1589
Easy grip grenen Art. 2253
Red cedar Art. 1075
Easy grip red cedar Art. 2113

4) Koninginneroosters
Metaal Art. 1957
Ingekaderd Art. 1043
Kunststof Art. 1714
Hout Art. 2016

5) Broedkamers
Grenen Art. 1588
Easy grip grenen Art. 1042
Red cedar Art. 1021
Easy grip red cedar Art. 2112

6) Bodems
Meranti Art. 1815
Grenen Art. 1033 
Red cedar Art. 1466

2

Dak

Dekplank

Honingkamer(s)

Broedkamer(s)
Bodem

5

3

1

2

4

Koninginnerooster

De meest gebruikte kast in Nederland is de houten spaarkast en ook de 
Simplex bijenkast hebben we in het assortiment. Voor de biologische of 
gevorderde imker hebben we de Warré bijenkast en Top Bar Hive. Met onze 
glazen dekplanken kun je het volk prachtig volgen!

BIJENKASTEN

WAT MAAKT EEN 
SPAARKAST COMPLEET?

6

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten 7



SPAARKAST STANDAARD SETS
GRENEN

RED CEDAR

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten

1019 1265 1020 1620 2458
1. Dak 1 1 1      1*** 1

2. Dekplank 1 1 1   1* 1

3. Honingkamer - 1 1     2** 1

4. Koninginnerooster - 1 - - 1

5. Broedkamer 2 1 2 2 1

6. Bodem 1 1 1 1 1

7. Model Easy Starter Deluxe Deluxe Starter

* Glazen dekplank  ** Inclusief raampjes & afstandsrepen *** Puntdak

Easy gr
ip

1031 1697 1087 2153 2461
1. Dak 1 1 1      1*** 1

2. Dekplank 1   1* 1   1* 1

3. Honingkamer -     2** 1     2** 1

4. Koninginnerooster - - - - -

5. Broedkamer 2     2** 2     2** 2

6. Bodem 1 1 1 1 1

7. Model Easy Compleet Deluxe Deluxe Deluxe

* Glazen dekplank  ** Inclusief raampjes & afstandsrepen *** Puntdak

Easy gr
ip
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87
7) Demonstratie &  
observatie kast
Geschikt voor Simplex
broedkamerraam Art. 1951
Ook verkrijgbaar in andere 
maten.

8) Zesraamskastje
Grenen Art. 1035 
Red cedar Art. 1034

9) EPS zesraamskastje 
Kunststof Art. 1183

10) Warré bijenkast
Voor natuurbouw
Art. 1186

11) Top Bar Hive (TBH)
Voor natuurbouw
Art. 1237

12) Dadant US bijenkast
Grenen Art. 1871

10
9

  Bokje
Twee gegalvaniseerde stalen onderstellen (4 poten in totaal, 
die alle 4 onafhankelijk van elkaar verstelbaar zijn) voor het 
maken van een degelijk bijenkastbokje. 
De verbinding van het onderstel met de 2 balken bepaalt  
de lengte van het bokje en hoeveel kasten je kan 
plaatsen.
www.imkershop.nl/bokje2027

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten
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SEGEBERGER (EPS)

DADANT BLATT

• Dak Art. 1095

• Dakbeugel Art. 1991

• Honingkamer Art. 1092

• Broedkamer Art. 1091

• Bodem Art. 1093

• Varroalade Art. 1584

• Tussenbodem Art. 1920

• Voerbak Art. 1099

• Koninginnerooster  
   Art. 1097 / 1841

• Vlieggat met RVS schuif 
   Art. 2359

• Vlieggat met  
   gegalvaniseerde schuif 
   Art.1438

1669 1185

Kunststof kasten zijn licht en hebben een 
grote isolatiewaarde: www.imkershop.nl/segeberger

SEGEBERGER 
ONDERDELEN

1619

1476 1651

1474

• Voerbakje 3 raams 
   Art. 1475

• Voerbakje 6 raams 
   Art. 1750

• Kunststof dekplank 
   6 raams Art. 1837

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten

NIEUW
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• Broedkamer Dadant US 
   Art. 1309

• Honingkamer Dadant US 
   Art. 1271

• Broedkamer Langstroth 
   Art. 1309

• Honingkamer Langstroth 
   Art. 1271

• Bijenkastlabel 
   Art. 2405

• Langstroth 6 raams kastje 
   Art. 2508

APIMAYE 
ONDERDELEN

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten

LANGSTROTH

APIMAYE

Apimaye Dadant US Apimaye Langstroth

1333

11) Bijenkast met  
broedkamers
Art. 1965

12) 3-raams EPS kastje
Art. 1749

13) 6-raams bijenkastje
Art. 1748

14) Zander 6-raams bijenkastje
Art. 1747

12

11

14

13

Zander

bijenka
stje

1279

NIEUW
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BEEFUN POLYSTYREEN 
SPAARKASTEN

Starter geel

Easy groen

Easy ongeverfd wit

2175

• Dak  
    Art. 2142    Art. 2261 
    Art. 2268    Art. 2160

• Honingkamer  
    Art. 2144    Art. 2262 
    Art. 2269    Art. 2158

• Broedkamer  
   (met vliegopeningen) 
    Art. 2145    Art. 2263 
    Art. 2270    Art. 2157 

• Broedkamer  
   (zonder vliegopeningen) 
    Art. 2286    Art. 2287  
    Art. 2288   

• Tussenbodem  
    Art. 2154    Art. 2264 
    Art. 2271    Art. 2167

• Bodem  
    Art. 2143    Art. 2265 
    Art. 2272    Art. 2159

• Voerbak  
    Art. 2273    Art. 2284 
    Art. 2285    Art. 2392

• Vlieggatstrip Art. 2147

• Varroalade Art. 2148

• Kunststof dekplank  
   Art. 2155

• Glazen dekplank 
   Art. 2300

• Koninginnerooster  
   Art. 2302 / Art. 2314 
   Art. 2332

POLYSTYREEN 
ONDERDELEN

2259

Starter blauw

2266

2473

Spaarkast Starter Spaarkast Easy
1 Dak met voerruimte 1 Dak met voerruimte

1 Dekplank kunststof 1 Dekplank kunststof

1 Honingkamer -

1 Broedkamer 2 Broedkamers

1 Bodem 1 Bodem

1 Varroalade 1 Varroalade

1 Vlieggatstrip 1 Vlieggatstrip

De spaarkast Starter en Easy zijn verkrijgbaar in de kleuren:
      

Bekijk complete bijenkasten op www.imkershop.nl/allebijenkasten

NIEUW 
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RAMEN & KUNSTRAAT3
Raampjes en kunstraat zijn basismaterialen voor het imkeren. Naast stan-
daard raampjes hebben we ook Simplex combi-ramen, toplatten voor een 
Warré kast etc. De raampjes zijn gemonteerd en ongemonteerd verkrijg-
baar. Kunstraat is er in soorten en maten, van gegoten, gewalst tot darrenraat.

1618 02441036

SpoorwieltjeOogjeszetterDraadspanner Deluxe

1947 10031352

Draadspanner BudgetPriemTransformator

Wat moet ik kiezen?
“Welk soort raampjes kies jij?” is een veel gestelde vraag onder beginnende imkers. 
Veel imkers kiezen voor raampjes Zonder Zaagsnede (ZZ), wat handig en snel werkt. 
Raampjes Met Zaagsnede (MZ) zijn bedoeld om de was in de zaagsnede te mon-
teren. Dat is handig bij gewalste (GW) raat omdat gewalste raat krom kan gaan 
trekken in de raampjes bij opslag. De zaagsnede voorkomt dit enigszins. 

Toe aan nieuwe raampjes en/of kunstraat? www.imkershop.nl/raampjes

RAAMPJES MAKEN
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Type raampjes ongemonteerd Bijpassend kunstraat per kg

Art. nr. Naam Art. nr. Naam

1692 Dadant Blatt Hoffmann 
broedkamer

1648 - GG Dadant Blatt broedkamer kunstraat GG

1648 - GW Dadant Blatt broedkamer kunstraat GW

1737 Dadant Blatt Hoffmann 
honingkamer

1647 - GG Dadant Blatt honingkamer kunstraat GG

1647 - GW Dadant Blatt honingkamer kunstraat GW

2168 Dadant US Hoffmann 
broedkamer

1986 Dadant US broedkamer kunstraat GG

2169 Dadant US Hoffmann 
honingkamer

1985 Dadant US honingkamer kunstraat GG

1304 Langstroth Hoffmann 
broedkamer

1813 - GG Langstroth broedkamer kunstraat GG

1813 - GW Langstroth broedkamer kunstraat GW

2194 Langstroth Hoffmann 
honingkamer

1814 - GG Langstroth honingkamer kunstraat GG

1814 - GW Langstroth honingkamer kunstraat GW

1011 Simplex broedkamer 
(ZZ)

1013 ZZ GG Simplex broedkamer kunstraat ZZ GG

1013 ZZ GW Simplex broedkamer kunstraat ZZ GW

1017 Simplex honingkamer
(ZZ)

1014 ZZ GG Simplex honingkamer kunstraat ZZ GG

1014 ZZ GW Simplex honingkamer kunstraat ZZ GW

1274 Simplex broedkamer 
(MZ)

1013 MZ GG Simplex broedkamer kunstraat MZ GG

1013 MZ GW Simplex broedkamer kunstraat MZ GW

1275 Simplex honingkamer
(MZ)

1014 MZ GG Simplex honingkamer kunstraat MZ GG

1014 MZ GW Simplex honingkamer kunstraat MZ GW

2162 Simplex Hoffmann 
broedkamer (ZZ)

1013 ZZ GG Simplex broedkamer kunstraat ZZ GG

1013 ZZ GW Simplex broedkamer kunstraat ZZ GW

2172 Simplex Hoffmann  
honingkamer (ZZ)

1014 ZZ GG Simplex honingkamer kunstraat ZZ GG

1014 ZZ GW Simplex honingkamer kunstraat ZZ GW

ZZ = Zonder Zaagsnede      MZ = Met Zaagsnede      GG = Gegoten      GW = Gewalst

ONGEMONTEERDE RAAMPJES  
& BIJPASSEND KUNSTRAAT

Toe aan nieuwe raampjes en/of kunstraat? www.imkershop.nl/raampjes14



Overige ongemonteerde raampjes en bijpassend kunstraat

Art. nr. Naam Art. nr. Naam

2279 MiniPlus ramen 
koppelbaar (hout)

1849 MiniPlus kunstraat GG

1198 Simplex Belgisch 
broedraam ZZ

1013 ZZ GG Simplex broedkamer kunstraat ZZ GG

1013 ZZ GW Simplex broedkamer kunstraat ZZ GW

1199 Simplex Belgisch 
hoogselraam ZZ

1014 ZZ GG Simplex honingkamer kunstraat ZZ GG

1014 ZZ GW Simplex honingkamer kunstraat ZZ GW

1439 Simplex combi-ramen MZ 2029 Combiramen kunstraat GG

1833 Warré Hoffmann ramen 2191 Warré kunstraat GG

2151 Warré ramen 2191 Warré kunstraat GG

ZZ = Zonder Zaagsnede      MZ = Met Zaagsnede      GG = Gegoten      GW = Gewalst

0153 / 1066 / 1038 0149 / 1472 / 11171193

OogjesDarrenraatRVS draad

“ Zeer tevreden, heldere site met bijna 
alles wat ik als imker nodig heb.”

Thijs van Leeuwen

Gemonteerde raampjes
in vele soorten!

Toe aan nieuwe raampjes en/of kunstraat? www.imkershop.nl/raampjes 15



Broedkamerraampjes Honingkamerraampjes

Art. 
nr.

Naam Art. 
nr.

Naam

1074 Basis Simplex broedkamer (ZZ) 2255 Basis Simplex honingkamer (ZZ)

2037 Dadant US broedkamer 2406 Dadant US honingkamer

2443 Dadant US broedkamer Hoffmann 2442 Dadant US honingkamer Hoffmann

1892 Dadant Blatt Hoffmann  
broedkamer

2444 Dadant Blatt Hoffmann  
honingkamer

2348 Duits normaal broedkamer  
Hoffmann (223 mm)

2349 Duits normaal honingkamer  
Hoffmann (159 mm)

2441 Langstroth Hoffmann broedkamer 2440 Langstroth Hoffmann honingkamer

1010 Simplex broedk. lindehout (ZZ)* 1302 Simplex honingkamer lindehout (ZZ)*

1157 Simplex broedk. lindehout (MZ) 1158 Simplex honingkamer lindehout (MZ)

2248 Simplex broedkamer Hoffmann (ZZ) 2249 Simplex honingkamer Hoffmann (ZZ)

1421 Simplex Belgische broedkamer (ZZ) 1422 Simplex Belgische honingkamer (ZZ)

2251 Simplex broedk. grenen horizontaal (ZZ) 2252 Simplex honingk. grenen horizontaal (ZZ)

2289 Simplex broedk. grenen verticaal (ZZ) 2509 Simplex honingk. grenen verticaal (ZZ)

2319 Simplex broedk. lindehout verticaal (ZZ) 2320 Simplex honingk. lindehout verticaal (ZZ)

ZZ = Zonder Zaagsnede  MZ = Met Zaagsnede
* Lindehout horizontaal bespannen zijn ook met ingesmolten kunstraat verkrijgbaar

Overige gemonteerde raampjes

Art. 
nr.

Naam

2278 MiniPlus ramen koppelbaar (hout) per stuk

2347 Simplex combi-ramen

2350 Simplex DuHoKa-ramen

2439 Warré Hoffmann ramen

2196 Warré ramen

GEMONTEERDE RAAMPJES

Toe aan nieuwe raampjes en/of kunstraat? www.imkershop.nl/raampjes16



DOOR DE SEIZOENEN HEEN

ZOMER
Juli – honingoogst en varroabehandeling?
Zodra de zomerhoning zoals linde- en tamme kastanje is 
verzegeld, kan deze van de kast gehaald worden en het 
volk behandeld worden tegen varroa. Het vochtgehalte in 
de honing kan je o.a. controleren met de stootproef of een 
refractometer (blz. 53). Heb je een nieuw of jong volk, dan 
is er vermoedelijk weinig varroa. Overjarige volken waar de 
honing vanaf is gehaald, worden bij voorkeur eind juli / begin 
augustus behandeld tegen varroa (blz. 33).

Augustus - varroabehandeling en inwinteren
Ook in deze periode worden bijenvolken behandeld tegen 
varroa en kun je starten met het inwinteren van je bijenvol- 
ken (het voeren van suikerwater), na de eerste of tweede 
varroabehandeling. Hou er hierbij wel rekening mee dat er 
voldoende ruimte over moet blijven voor het broednest! 

September - inwinteren, winter voorbereiding
Medio september is het zaak om te controleren of er voldoende 
voer is opgeslagen voor de wintermaanden. Als dit het geval is, 
kan je de voerfase afronden. Met een vlieggat verkleinblokje 
of vlieggatstrip (zie kastonderdelen) in de vliegopening hou 
je wespen of muizen ’s winters buiten de kast. 
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www.beefun.eu

BeeBoostBeeBoost

Ingrediënten:Productbeschrijving:

Professioneel bijenvoer, bestaande uit 
suikerdeeg met kobalt en vitamines. Dit 
product is geschikt voor iedere imker die 
zijn bijen wilt bijvoeren. Het BeeBoost 
Extra Kobalt suikerdeeg bevat een basis 
aan vitamines met kobalt. Het doel van 
deze vitaminemix met extra kobalt is om 
de ovogenese (stimulering van het eitjes 
leggen) van de koningin en de aanmaak 
van koninginnegelei te stimuleren. 
BeeBoost is verkrijgbaar in verschillende 
varianten. 

Opslag:

Bietsuiker, vitamine C, calciumpanto-
thenaat, mineraalcomplex (natrium-
chloride, kobaltcarbonaat, dinatrium-
watersto�osfaat), citroenzuur, ascorbine-
zuur, gezuiverd water.

Bewaar BeeBoost op een koele plaats, 
max 25 °C / BeeBoost Extra Kobalt is ten 
minste houdbaar 24 maanden na de 
productiedatum:

GEPRODUCEERD VOOR
 APIS INTERNATIONAL B.V.

KvK: 62607170 
www.apisinternational.com
info@apisinternational.com
GEPRODUCEERD IN EUROPA

1KG℮

BeeBoost is ook  verkrijgbaar in de 
varianten:

EXTRA KOBALTnnn  nnn  

BeeBoost Thymol
BeeBoost Support
BeeBoost Proteïnen

BeeFun

Basis vitaminecomplex
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BeeBoostBeeBoost

Ingrediënten:Productbeschrijving:

Professioneel bijenvoer, bestaande uit 
suikerdeeg met minimaal 10% pollen en 
vitamines. Dit product is geschikt om de 
bijen in het na- en voorjaar bij te voeren. 
BeeBoost met pollen (eiwitten/proteïnen) 
zorgt ervoor dat er een extra eiwitbron in 
het volk is. Dit is ideaal om het broednest 
te ondersteunen of aan te bieden als er 
weinig pollendracht is. De pollen zijn 
elektromagnetisch gesteriliseerd zodat 
de insleep van ziektes uitgesloten is. Het 
geven van extra eiwit aan het bijenvolk 
zorgt voor sterkere bijen die goed 
doorvoed de winter in gaan en daardoor 
weerbaarder zijn. Dit zal resulteren in een 
mooie start in het voorjaar. 

Opslag:

Bietsuiker, 10% pollen elektromagnetisch 
gesteriliseerd stuifmeel, vitamine 
B-complex (B1, B2, B6, B12), choline 
(biotine), vit. C, vit.PP, calciumpanto-
thenaat, mineraalcomplex (natrium-
chloride, kobaltcarbonaat, dinatrium-
watersto�osfaat), citroenzuur, ascorbine-
zuur, foliumzuur, anti-nosema-planten-
extracten, gezuiverd water.

Bewaar BeeBoost op een koele plaats, 
max 25 °C / BeeBoost Proteïnen is ten 
minste houdbaar 12 maanden na de 
productiedatum:

GEPRODUCEERD VOOR 
APIS INTERNATIONAL B.V.

KvK: 62607170
www.apisinternational.com
info@apisinternational.com
GEPRODUCEERD IN EUROPA

1KG℮

BeeBoost is ook  verkrijgbaar in de 
varianten:
BeeBoost Thymol
BeeBoost Support
BeeBoost Extra Kobolt

PROTEÏNEN

BeeFun

Proteïnen (eiwitten) +
uitgebreid vitaminecomplex
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BeeBoostBeeBoost

Productbeschrijving: Ingrediënten:
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Professioneel bijenvoer, bestaande uit 
suikerdeeg met vitamines. Dit product is 
geschikt voor iedere imker die zijn bijen 
wilt bijvoeren. Het BeeBoost Support 
suikerdeeg bevat een unieke combinatie 
aan vitamines waardoor het bijenvolk 
wordt ondersteund voor productievere 
en gezondere bijen. Met name 
ondersteund het de aanmaak van 
hemolymfe (lichaamsvloeistof bijen) en 
de ovogenese (stimulering van het eitjes 
leggen van de koningin). BeeBoost is 
verkrijgbaar in verschillende varianten. 

Opslag:

Bietsuiker, vitamine B-complex (B1, B2, 
B6, B12), choline (biotine), vitamine C, 
vtiamine PP, calciumpantothenaat, 
mineraalcomplex (natriumchloride, 
kobaltcarbonaat, dinatriumwaterstof- 
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plaats, max 25 °C / BeeBoost is ten 
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Ingrediënten:Productbeschrijving:

Professioneel bijenvoer, bestaande uit 
suikerdeeg met vitamines en thymol 
kristallen. Dit product is geschikt voor  
imkers die hun bijen willen bijvoeren. 
Het BeeBoost Thymol suikerdeeg bevat 
een unieke combinatie aan vitamines 
waardoor het bijenvolk wordt 
ondersteund voor productievere en 
gezondere bijen. De dampen van de 
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remmende werking op de ontwikkeling 
van varroa in het bijenvolk. BeeBoost is 
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watersto�osfaat), citroenzuur, ascorbine-
zuur, foliumzuur, anti-nosema-planten-
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varianten:
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THYMOL
Thymol + uitgebreid vitaminecomplex

BeeFun
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een unieke combinatie aan vitamines 
waardoor het bijenvolk wordt 
ondersteund voor productievere en 
gezondere bijen. De dampen van de 
thymol in dit suikerdeeg hebben een 
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Ons BeeBoost assortiment bestaat uit een viertal verschillende soorten 
professioneel bijenvoer, op basis van suikerdeeg en toegevoegde  
vitamines en/of proteïnen. Het is geschikt voor iedere imker die zijn 
bijen wil bijvoeren. Elke variant heeft zo zijn eigen voordelen. Hier- 
onder worden alle beschikbare soorten BeeBoost belicht.

De verpakkingseenheid van onze BeeBoost producten is 32 x 25 x 1 cm bij 1 kg 
(2 kg is 2 cm hoog), de ideale afmeting om onder het dak van een bijenkast te 
leggen of zelfs direct op de ramen.

BEEBOOST BIJENVOER 

2238

22392240

2241

Stimuleert het eitjes  
leggen van de koningin

Remt ontwikkeling van 
varroa af

Voor gezondere en 
productievere bijen

Ondersteunt het
   broednest met 
     extra eiwitten
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Suikerdeeg, suikerwater en voerbakken. In deze categorie vind je alles voor 
het inwinteren of bijvoeren van de bijen. Van een klein en laag voerbakje 
van 1 liter tot 6 liter. Kies je voor kant en klaar of maak je het liever zelf?

4 VOEREN

1) Voerbak 2 L 
Art. 1148

2) Voerbak 6 L 
Voeropening voor  
Art. 1924
Voeropening midden 
Art. 1925

3) Voerbak laag 1 L
Art. 1527

4) Voerbak oranje
0,8 L Art. 2177
1,5 L Art. 2176

5) Voeremmer 5 L
Art. 1088

6) Voerbak rond 2 L 
Art. 0219

7) Voerbak voor 
vliegspleet 1,8 kg 
Art. 0279

8) Voerbak voor vlieg-
spleet ´mini´ 500 ml 
Art. 1305    

1 2

5

6 7

4

3

Laat de bijen goed de winter in gaan! www.imkershop.nl/voeren
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  Pallet invertsuiker met 60 jerrycans van 14 kg. 
Invertbee is de beste siroopvoeding voor de bijen. 
Door het relatief hoge fructosegehalte van 36% wordt 
het goed opgenomen en komt dit suikerwater het 
dichtst bij de natuurlijke (honing)wintervoeding van 
de honingbij. Een jerrycan is voldoende voor een bijen-
volk van normale grootte (1,5 broedkamer bezet).
 
Dozen Fondabee en FondabeeFruc zijn ook per pallet 
verkrijgbaar. Een doos bevat 12 x 1 kg of 5 x 2,5 kg.
 
Gratis verzending: containers (IBC) en pallets suiker.1976

2200

2011

1973
2010

1968

1807

FondabeeFruc en Fondabee suikerdeeg
Verkrijgbaar per doos en in zakjes van 1 kg en 2,5 kg

Candipolline gold

Beeboost verkrijgbaar
in 1 kg en 2 kg

Invertbee 
suikerwater2330

Laat de bijen goed de winter in gaan! www.imkershop.nl/voeren
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4
3

2

1

SUIKERSMELTER (SUCAPI)
Zelf suikerwater / invertsuiker maken?
Een suikersmelter bestaat uit twee emmers of vaten waarmee  
eenvoudig een verzadigde suikeroplossing gemaakt kan worden. 
Hiervoor is geen stroom of warm water nodig. Er ontstaat vanzelf 
een verzadigde suikeroplossing.

Materiaal

• Twee emmers met deksel 

 10, 18 of 33 L 1232 / 1870 / 1605

• Kraan  1806

Gereedschap

• Boormachine

• Boor met een Ø van  
 1,5 en 5 mm

• Boor met cirkelzaag voor het  
 maken van een kraangat

In het deksel van de bovenste emmer boren we 
een gaatje van 1,5 mm zodat de emmer niet 
vacuüm kan zuigen (of leg het deksel er los op).

Het 2e deksel voorzien we van gaten met een dia- 
meter van 5 cm en in de rand van het deksel een 
gaatje van 1,5 mm of groter tegen de overdruk.

De bodem van de bovenste emmer krijgt nu een 
stuk of 50 - 200 geboorde gaatjes van 1,5 mm.

In de onderste emmer, dicht bij de bodem, 
boren we een gat voor de kraan. Afhankelijk van 
de kraan kies je de diameter. Let op: niet te dicht 
bij de bodem, omdat dan de kraan niet meer 
vastgedraaid kan worden aan de binnenkant.

Nu zetten we alles op elkaar en gaan we de 
suikersmelter in bedrijf nemen.
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Vullen
Als eerste vullen we de bovenste emmer met +/- 10 kg suiker 
en daarna met 5 L water. Het water gaat nu lopen. Het eerste 
suikerwater uit de onderste emmer kan je na 10 minuten terug 
gooien, dit is nog niet geheel verzadigd. De volgende dag 
zul je zien dat er een prachtige invertsuikeroplossing ontstaat.

Bijvullen
Begin altijd met suiker en zorg 
ervoor dat er genoeg suiker in 
de bovenste emmer zit (liever  
te veel). Een goede regel is 
om eerst 10 kg suiker toe te 
voegen en deze dan af te vul-
len met water. Zo houd je altijd  
een mooie dikke suikerlaag in  
de bovenste emmer. Mocht 
deze toch dun worden, voeg 
dan gewoon wat extra suiker 
en water toe tot de suiker ong.  
5 cm onder water staat.

“ Geweldige webwinkel. Duidelijke website. Bestellingen zeer 
snel en correct geleverd. Al meerdere keren bij deze  

shop gekocht. Altijd naar grote tevredenheid. Als er toch iets is, 
wordt dit zeer klantvriendelijk en snel opgelost.  

Betrouwbare webwinkel met oog voor duurzaamheid en goede zorg 
voor onze aarde. Van harte aanbevolen! ”

J. Jacobs 

. . . . . . . . . . .

10 kg suiker

suikerwater

5 L water

22



Meer informatie over deze korven? www.imkershop.nl/korven

Wat is er nu mooier dan een bijenvolk in een ouderwetse bijenkorf? 
Behalve dat het mooi is, is een korf ook enorm praktisch voor het scheppen 
en herbergen van zwermen. Korven zijn er in verschillende vormen en maten. 
Ook leuk als decoratie in de tuin! 

5 KORVEN

6) Vlechtband

Breedte (mm) Art. nr.

3 1339

3.5 1338

4 1337

5 1335

1) Schepkorf Fair Trade
Art. 1821

2) Bijenkorven Fair Trade 
In 10 verschillende maten
Art. 1832

3) Hommelhuisje zeegras
+/- 19 x 13 cm 
Art. 1822

4) Vlechtpakket
Art. 2434

5) Rietnaalden
Art.1789 / Art. 2002

1 2

4

6

3
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For the professional
BeeFunBeeFun

Iedere imker heeft imkerkleding als bescherming tegen 
eventuele bijensteken. Sinds 2016 hebben we ook imker- 
kleding van ons eigen merk BeeFun. 

BeeFun is hét merk voor de imker die hoge kwaliteitseisen 
stelt aan zijn materiaal. Binnen ons zeer ruime assortiment zie 
je dit terug in de stevige ritsen, stofkeuze en de afwerking 
van de kleding, met slimme details en al dan niet dubbel 
gevoerd. Op de volgende pagina’s zie je ons ruime aanbod 
BeeFun kleding.
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6 IMKERKLEDING
Iedere imker weet het: al zijn bijen nog zo lief, een imkerpak dat bescher- 
ming biedt, heeft iedere bijenhouder nodig. Er zijn veel verschillende imker-
pakken en -kappen om uit te kiezen. 

2201
1940

2127 22082207

B

A
C

A B C

S 98 27 75

M 111 30 78

L 114 33 81

XL 117 36 84

XXL 120 39 87

XXXL 123 40 90

XXXXL 126 42 93

A

D

C

B
A B C D

S 66 85 50 64

M 69 90,5 52 66

L 73 96 54 70

XL 77 101,5 56 74

XXL 81 107 58 78

XXXL 85 112,5 60 82

B
A

A B

XS 17 10

S 18 10,5

M 19 11

L 20 11,5

XL 21 12

XXL 22 12,5

XXXL 23 13 1256 22122391

Op zoek naar het perfecte imkerpak? www.imkershop.nl/kleding

1939

1053
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BeenbeschermersBiologisch katoen

“ Prima winkel. Kap ging stuk,  
geen probleem! Snel een  
nieuwe gekregen. Kon snel  

weer in de bijen. Service staat  
bij hun hoog in het vaandel.  

De spullen zijn trouwens ook top.”
Johanna Gronloh

2205

A

D

C

B
A B C D

S 160 64 50 79

M 166 66 52 82

L 172 68 54 85

XL 178 70 56 88

XXL 184 72 58 91

XXXL 190 74 60 94

2211 2202 2206

Armbeschermers

15861303

Viziergaas 
doorlaat 69%

12512209

Op zoek naar het perfecte imkerpak? www.imkershop.nl/kleding26



KINDERKLEDING
Verkrijgbaar in de maten: 116, 128, 146, 152

Reserve kap

LOSSE KAPPEN

1897 1085 1057

1058 18011418 1320

1203

026902682082

Op zoek naar het perfecte imkerpak? www.imkershop.nl/kleding 27



VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA!

BIJDEHANDJE 
HOU ONZE SOCIAL MEDIA 
IN DE GATEN EN MIS GEEN 
ENKELE AANBIEDING!

ACTIES PER MAIL 
ONTVANGEN?  
MELD JE DAN NU AAN EN 
KRIJG ALLE WEEKEND- 
ACTIES IN JE MAILBOX. 
imkershop.nl/bijdehandje- 
magazine

NIEUWSBRIEF  
OP DE HOOGTE BLIJVEN 
VAN ONS LAATSTE  
IMKERNIEUWS?
imkershop.nl/nieuws-
meldjeaan

BLOG  
LEES DE BLOGS OP ONZE 
WEBSITE VOOR HANDIGE 
IMKERTIPS EN -TRICKS.

@imkershop Imkershop @imkershop_nl_be Imkershop

“ Een zeer goede en snelle levering, 
gemakkelijk en duidelijke aanwijzigingen voor de bestelling met 

een perfecte aflevering. Alles is tot in de puntjes verzorgd, echt voor  
iedereen een aanrader die via internet wil bestellen. ”

Marius Rademakers
28



7
Gereedschap is er in vele vormen en maten. Zo zijn er veel verschillende 
kastbeitelmodellen, vegertjes, berokers en andere gereedschappen. 
Kastbeitels zijn handig om de bijenkast open te maken en de raampjes in 
een broed- of honingkamer los te maken om te inspecteren. Wil je alle ge- 
reedschappen bekijken, volg dan de link onderaan de pagina.

GEREEDSCHAPPEN

1864 11162475

1613 16151614

1616 18621863

Zie alle kastbeitels op  www.imkershop.nl/kastbeitelsbekijken

  

 NIEUW
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1) Vegertje klein natuurlijk 
materiaal Premium Art. 1132

2) Vegertje groot kunststof 
haren Art. 1100

3) Vegertje natuurlijk 
materiaal Premium 
Art. 0241 

4) Vegertje groot natuurlijk 
materiaal Art. 1860

0173 19491858

1950 2096 / 22962307

1

2

3

4

VEGERTJES

Rookkorrels BIO1471

2032

ImkertabakBEROKERS & TABAK

1018 / 1261

Kruidentabak

Bekijk alle berokers op www.imkershop.nl/alleberokers







30



CREATIEVER MET DE 
BIJENKAST
Dit boek “Creatiever met de bijenkast” is het vervolg 
op “Creatief met bijenwas”. Petra Ahnert gaat in dit  
receptenboek meer in op wat je nog meer met de 
producten uit de bijenkast kunt doen:

• Wellness (van zeep tot pastilles en lotions) 
• Kaarsen maken (diverse methodes)
• Creaties voor in huis (van boenwas tot geurwas etc.) 
• Smikkelrecepten (koekjes, toetjes, sauzen, fermentatie,  
 drankjes en ijs)
• En dit allemaal met pollen, bijenwas, honing en propolis!

Een editie om veel plezier aan te beleven!
“Creatiever met de bijenkast” kan apart gelezen worden.
Het boek bevat 160 bladzijden. 

www.imkershop.nl/creatiever

2341

NIEUW

www.imkershop.nl/creatie
f

1759



31



VARROFIX
Henk Arends en Werry Jonkers zijn naast imkers ook knutselaars. 
Ze houden van een uitdaging en bedenken allerlei handige tools 
die het imkeren nog leuker maken.

Eind 2019 introduceerden zij na een jaren- 
lang ontwikkelingstraject de ‘Varrofix*’; een  
oxaalzuurverdamper die op effectieve wijze 
de varroa in (bijna) elke bijenkast bestrijdt.

Het project ‘varroabestrijding’, voor broed- 
loze perioden, begon een aantal jaar terug
door proefnemingen uit te voeren met een gloeiplug, naar de ver-
dampingstemperatuur van oxaalzuur. Dit bleek niet te werken en dus 
moesten de mannen terug naar de tekentafel. Als oplossing vonden 
ze een element dat het oxaalzuur verdampt bij 180 °C en gedurende 
het verdampingsproces constant blijft. Bij de proefnemingen viel er 
namelijk per ongeluk een stukje bijenwas op het element en het ver-
dampen ging opeens veel beter en er ontstond geen korstvorming op 
het element.
Henk en Werry hebben toen een commerciële partner voor de be- 
nodigde projectinvestering gezocht en vonden die in de Imkershop. 
Zo is het partnership met Chiel ontstaan.

Voordat het product eind 2019 op de markt kwam werd het uitgebreid 
getest, o.a. door stadsimker Bart van Egteren. Na nog wat aanpassingen 
was het eindresultaat een betaalbare verdamper die in bijna elk vlieg-
gat past en precies op de juiste temperatuur verdampt.
Het was voor Henk en Werry een heel traject om een verdamper met 
zulke unieke eigenschappen te maken, maar het was hun de tijd en 
moeite meer dan waard!

* De Varrofix wordt geleverd met een uitgebreide handleiding en tips voor veilig gebruik.

Henk Arends is bestuurslid van de NBV Nietap, zorgt o.a. voor de verenigingsbijenstal en 
verzorgt educatieve lessen over bijenhouden aan schoolklassen.
Werry Jonkers is lid van NBV Nietap en geeft educatieve imkerlessen aan schoolklassen.
Samen verzorgen Henk en Werry vaak lezingen over proefnemingen met b.v. koninginnenteelt 
op een andere manier of over afwijkende kasten, die ze zelf gemaakt hebben.

“ Door goed samen te werken, 

hebben we gemerkt dat één 

en één drie is, omdat je elkaar 

inspireert om voor problemen 

oplossingen te vinden 
”

32



8 VARROA
Eigenlijk wil niemand zijn bijen moeten behandelen tegen varroa. Hoogst-
waarschijnlijk wordt onze honingbij er in de nabije toekomst resistent tegen. 
Tot die tijd is het raadzaam een behandeling tegen varroa uit te voeren. 
Welk product je ook kiest, variatie is het beste naast op tijd behandelen en 
het juiste middel op het juiste moment gebruiken. Alles over varroa lees je in 
de gratis gids van Bijen@wur, te downloaden via www.imkershop.nl/wurgids

2451

2477

Bijen behandelen tegen varroa? www.imkershop.nl/varroa

2450

Varrofix accu Varrofix oplader/druppelaar

2437



Varrofix verdamper

NIEUW

Varrofix verdamper Deluxe set
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0212 / 02111345 1226

1590

1781



Met de Sublimox APF-PLUS verdamp je eenvoudig 
oxaalzuur in de bijenkast. De constante temperatuur 
zorgt er voor dat er alleen oxaaldampen vrij komen 
en geen mierenzuurgas gevormd wordt. De Sublimox 
wordt aangesloten op 230V. De bediening is een-
voudig; zet een dekseltje met oxaalzuur omgekeerd 
op het apparaat en draai het apparaat om voor 
verneveling in de bijenkast. Dit duurt slechts 25 sec.2091

2383

Doseerlepel oxaalzuur

Doseerspuit 60 ml

Lontjes Liebig verdamper

0210 / 0213

Mierenzuur

Liebig verdamper

2044

VarroMed

IJsazijn

Laboratoriumfles 500 ml

NIEUW

Oxaalzuur

0214 / 1285

Bijen behandelen tegen varroa? www.imkershop.nl/varroa
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2380 1532

Thymolie

1667

Zwavelbrander

1204

Thymovar

1390

MiteZapper controlebox

1531

Zwavel



2474

Wespenval

1377

Natriumhydroxide

1389

MiteZapper frame



BESCHERMING

Filters

1753

1202

VeiligheidsbrilHalfgelaatsmasker

1201

NIEUW

NIEUW

Doseerspuitfles Deluxe

Bijen behandelen tegen varroa? www.imkershop.nl/varroa

1890

Stofmasker FFP2
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Vita Europe / Bee Health, het grootste 
bijengezondheidsbedrijf ter wereld.

Waarschijnlijk zegt de naam je niet veel,  
maar de kans is groot dat je ooit één 
van hun producten hebt gebruikt. 

Vita Europe / Bee Health onderzoekt, 
ontwikkelt, produceert en innoveert een  
scala aan producten om de honingbij 
gezond te houden; van varroa bestrij-
dingsproducten tot bijenvoer met extra 
vitaminen.

Vita heeft wereldwijd tientallen distri- 
buteurs in meer dan 50 verschillende 
landen. Ook wij mogen ons distributeur 
van Vita noemen!

De bescherming van de natuur en de 
bij staan bij Vita hoog in het vaandel. 
Heb jij vragen over een product van 
Vita? Laat het ons weten, dan helpen 
wij je graag.

Bee Gym

1932

EVB testkit

1646

Zwermlokdoekjes

1946

AVB testkit

1645

Apiguard

1538

 Een gel op basis 
van thymol waar 
langzaam thijm- 
dampen uit vrij 
komen tegen 
varroamijten.

Voor het  
eenvoudig testen 

van Europees 
VuilBroed, een 
besmettelijke 
bacteriële 
ziekte. 

Het eerste 
apparaat ter 

wereld dat bijen 
zelf varroa laat 

bestrijden!

Doekjes,  
gedrenkt in 
geurstof, die 
het voor een 

zwerm aantrek-
kelijk maken om 
in jouw kast te 

kruipen.

Voor het  
eenvoudig testen 
van Amerikaans 
VuilBroed, een 
besmettelijke 
bacteriële 
ziekte. 
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Lokmiddelen voor een zwerm bevatten een geurvalstrik om bijenzwermen 
aan te trekken, vaak gebaseerd op kruiden en koninginneferomonen.  
Dit maakt een lege bijenkast aantrekkelijker voor een zwerm om zich in te 
huisvesten. Een zwermschepzak is erg handig voor het scheppen van zwermen 
in hoge bomen. Bij de korven vind je ook de oude beproefde schepkorf.

9 ZWERMLOKMIDDELEN

Kat in het bakje, bij in het kastje? www.imkershop.nl/lokmiddelen

Imkergeheim

1052

Zwermlokmiddel

1133

Zwermlokcrème

1235

Zwermlokspray

1449 1869

1821

Wist je dat... 

bijen tot wel 4
0 km per uur 

kunnen vliegen?

Schepkorf
Zwermschepzak
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PROPOLEUM
John Hoogendoorn is al meer dan 45 jaar imker. Ruim 20 jaar terug ontstond  
het idee voor een middel zonder aardolie om zowel de binnen- als buiten-
zijde van de bijenkast te beschermen. Naast het produceren en leveren van 
propoleum, teelt John tegenwoordig ook koninginnen en bijenvolken.

Het idee
Vroeger schilderde John zijn bijenkasten  
groen met een wit randje. Een klus waar-
door er minder tijd voor de bijen was. 
Met de aankoop van een red cedar kast  
ontstond het idee om deze met een op 
propolis gebaseerde beits te behandelen  
i.p.v. een beits op basis van aardolie. Dit 
bleek niet te koop en John begon zelf 
met experimenteren. Na een lang proces 
heeft hij nu een natuurbeits ontwikkeld  
die veilig is voor de bijen en de kasten  
prima beschermt tegen weersinvloeden. 
Deze propoleum is gebaseerd op bio- 
ethanol en propolis, aangevuld met na- 
tuurlijke ingrediënten en zonder aardolie.
Het merk Propoleum is 3 jaar ge- 
leden door John en zijn vrouw Lia 
geregistreerd. Hij is er terecht trots 
op en de Imkershop heeft al vele 
imkers blij gemaakt met deze fijne 
natuurbeits.

En de passie voor bijen?
In 1975 landde er een zwerm in de 
tuin van John, het begin van een

mooie hobby, met 30 jaar lang zo’n zes 
volken. 15 jaar geleden is hij overgegaan 
op de Buckfastbij waarvoor hij buck-
fastimkers.nl oprichtte. Daarna heeft hij 
van zijn hobby zijn werk kunnen maken.

Buckfast koninginnenteelt?
Toen John met de Buckfast bijen begon, 
was het lastig om raszuivere koninginnen 
te vinden met genetische eigenschappen  
op hygiëne om zwakke bijen of ziek broed 
op te ruimen, naast zachtaardigheid en 
zwermtraagheid. Die uitdaging is gelukt 
en de komende jaren gaat hij zijn vol- 
ken vooral selecteren op Varroa Sensitive 
Hygiëne (VSH).

Bijproducten?
John’s vrouw maakt van bijenwas  
en propolis crèmes, zalfjes en tinc-
tuur waarmee ze, met de honing, 
op markten en beurzen staan.
Samen blijven ze zich inzetten voor 
de productie van Propoleum en 
de Buckfast koninginnenteelt. 

2134
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10
Bijenwas wordt door bijen gemaakt om er honing of stuifmeel in op te slaan 
en ook om bijenlarven te laten groeien in cellen van bijenwas. Het is een 
prachtig product om te hergebruiken voor bijv. kaarsen of kunstraat. Er zijn 
veel mogelijkheden om was te verwerken. Dit kan met zonne-energie in 
een zonnewassmelter of met een stoomwassmelter op elektriciteit.

WASVERWERKING

Je eigen bijenwas smelten? www.imkershop.nl/wasverwerking

1) Stoomwassmelter 
kunststof Easy 
Art. 0166

2) StoomMaster II + 
RVS vat
Art. 1152

3) Zonnewassmelter
kunststof mini 
Art. 1626

4) Zonnewassmelter
groot Deluxe, kunststof 
deksel 
(l )52 x (b) 50 x (h) 5 cm
Art. 1155

5) Zonnewassmelter hout 
groot, deksel dubbelglas
(l )48 x (b) 53 x (h) 5 cm  
Art. 1625

6) Wassmelter
Inhoud: 10 L 
Art. 2247

7) Siliconen wafelmap
21,8 x 41,6 cm
Art. 1094

1
2

3

4

5

7

6
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7) Stoomwassmelter
professioneel Easy
(l) 44,5 x (b) 29 x (h) 33 cm 
Art. 1529

8) Stoomwassmelter
professioneel Deluxe
(l) 44,5 x (b) 37,2 x (h) 44 cm 
Art. 1530

9) Heteluchtwassmelter 
professioneel
19 broedkamers of 
28 honingkamers
Art. 1728

10) RVS vat & 
StoomMaster II
10 tot 12 Simplex/Dadant
broedkamerramen
Art. 1152

11) Stoomwassmelter 
Premium
11 tot 12 (Simplex)
broedkamerramen 
Art. 1953

Binnenzijde

7

10
11

8

9

“ Bijzonder prettige webshop, goede service en 
topproducten! Meermaals besteld, snelle levering 

en echt goede kwaliteit producten.”
Sander Zoutman

Je eigen bijenwas smelten? www.imkershop.nl/wasverwerking40



Bijenwas reinigen
“De truc om jouw bijenwas schoon te krijgen”
 
Hoe reinig je bijenwas? Het is en blijft altijd wat geklieder, maar 
met het juiste materiaal en wat ervaring….. stelt het niets meer 
voor en heeft iedere imker schone bijenwas.

De was komt uit bijvoorbeeld een zonne- 
of stoomwassmelter. Deze was is vaak erg 
vies en er zit veel ‘restmateriaal’ in.

Om de bijenwas schoon te krijgen ver-
warmen we deze in een pan. Ons advies: 
gebruik een oude pan of koop er een in 
de kringloopwinkel. Was is erg plakkerig en 
de pan krijg je meestal niet meer schoon.

Leg alle wasresten in de pan en zorg voor 
een laag water van ongeveer 5-10 cm. 
Hier zakt het ‘restmateriaal’ in.

Verwarm de pan tot +/- 70 ºC. Nooit war- 
mer dan 90 ºC graden omdat de was dan 
teveel beweegt en met het water en de 
restmaterialen mengt.

Daarnaast kan de was te warm worden en kan er een spon-
tane ontbranding ontstaan (vergelijkbaar met een ‘frietpan’ 
brand). Zorg er daarom ook altijd voor om een deksel en/of 
branddeken bij de hand te hebben en blijf uit veiligheidsoog-
punt altijd in de buurt van de pan!

2

4

1

3
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Als alle was gesmolten is, laat je de pan langzaam (24 uur)
afkoelen. Doe dit door de pan in bijvoorbeeld een styropor 
(piepschuim) doos te zetten, of een andere goed geïsoleerde 
omgeving. Zo’n ‘piepschuimdoos’ is vaak te vinden bij een  
lokale toko. Hier komen de luchtvrachtgroenten in binnen. Dit 
langzaam afkoelen is essentieel en zorgt er voor dat zelfs het 
kleinste restmateriaal naar de bodem zakt.

Na 24 uur is de was vaak nog zacht maar wel gestold. Dit is 
het moment om de was uit de pan te halen. Keer de pan om 
in bijvoorbeeld de gootsteen. Doordat de was nog zacht is 
kan de vuile onderlaag er vervolgens makkelijk afgesneden 
worden. Deze restlaag smelt je gewoon een volgende keer 
weer opnieuw.

Het blok schone bijenwas kan nu ook nog 
makkelijk in stukken worden gesneden om-
dat het zacht is. Je hebt nu mooie schone 
blokjes bijenwas die je voor diverse andere 
producten kunt gebruiken, zoals kaarsen. 
Andere tips voor verwerking van de bijen-
was: crème, zeep, boenwas, kunstraat of 
kijk eens in het boek “Creatief met bijen-
was” voor heel veel suggesties en een prak-
tische uitleg. Art. 1759, blz. 68.

6

5

7

Elektrische professionele wassmelter voor het smelten 
van een grote hoeveelheid raampjes per ronde. 
De bak van de wassmelter is gemaakt van RVS en de 
poten zijn degelijk gepoedercoat. Een fijne stoom-
wassmelter die óók te gebruiken is als ontzegelbak 
met het meegeleverde opzetrek. 

Afmetingen: (l) 150 x (b) 44,5 x (h) 83,5 cm. De binnen-
bak heeft een diepte van 40 cm. 

1754
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Pollen en/of stuifmeel bestaan uit eiwitten, vetten en vitaminen. Verschillende 
planten produceren verschillende soorten stuifmeel. Pollen zijn essentieel 
voor bijen als voedingsbron naast hars, nectar en water. Pollen zijn ook voor 
mensen gezond en kunnen daarom geoogst worden en worden gegeten 
omdat ze gezonde vitaminen en mineralen bevatten. Ze kunnen helpen bij 
het verminderen van allergiën en hebben een antibacteriële werking.

POLLENOOGST

Een mooi product van bijen oogsten? www.imkershop.nl/pollen

1468

Pollenval

0276

Pollenval strip

1533

Pollendroger

1547

Opvangrooster pollenval

2039

Pollen grijpertje

1214

Pollenval strip
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Propolis is een hele nuttige stof die de bijen maken van hars- 
achtige stoffen die ze zoeken op bomen. Naast hars bestaat 
het uit stuifmeel en enzymen. De bijen gebruiken propolis om 
kieren dicht te maken en als desinfectiemiddel. De imker kan 
het gebruiken voor zalven en andere medicinale doeleinden. 
Ook wordt het, opgelost in ethanol, gebruikt voor het verven 
van de binnenkant van bijenkasten. Door middel van een pro- 
polismat kan het eenvoudig geoogst worden. De mat wordt 
op de raampjes gelegd en daarna ingevroren. Hierna kan 
de propolis eenvoudig van de mat afgebroken worden. 
www.imkershop.nl/propolis

PROPOLIS

2231 / 2232

Propolis rooster transparant

Wist je dat... 
in het oude Egypte

propolis werd gebruikt
om de mummies van 
overleden farao’s 
te balsemen?
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Ook voor de koninginnenteler hebben wij een ruim assortiment aan teeltkastjes, 
omlarfnaalden en materialen om de koninginnen te merken. Dit assortiment 
blijven wij uitbreiden met nog meer teeltmateriaal voor de koninginnen- 
telende bijenhouders. Zoek je een specifiek product, laat het de Imkershop 
weten. De kans is groot dat we het gewoon kunnen leveren!

KONINGINNENTEELT

Nog meer materiaal? www.imkershop.nl/koninginnentelen

Arrestvlak

1690 0278

Merkbuisje

1080

Vang-/merkkooitje

1675

Merkbuisje Deluxe

2056

Opalith lijm

1506

Easy vergrootglas

1699

Merkplaatjes opalith

2076

OMLARFNAALDEN

0226 0227 1545 2034 0250

Bekijk al onze omlarfnaalden op www.imkershop.nl/omlarven

Merkstift
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TEELTKASTJES

VANGEN VAN DE KONINGIN

1056 1081 1083 1126 1851

1) MiniPlus kastje Deluxe wit of 
groen (voerbak en kunststof rand)
Art 2188 / Art. 0222

2) Houten teeltkastje voor 
koninginnenkweek 
Art. 1442 / 1443

3) MiniPlus kastje Easy  
(geen voerbak) 
Art. 1062

4) Apidea bevruchtingskastje
Art. 1070

5) Kieler bevruchtingskastje
Art. 2000

6) Scandinavisch  
bevruchtingskastje Art. 2315

7) M3 Nederlands koninginnen- 
teeltkastje Art. 1960

8) Ein Waben Kästchen (EWK)  
1/3 Duits-normaal Art. 1278

Kijk voor tijdelijke huisvesting op www.imkershop.nl/teeltkastjes







NIEUW

1

2

5

7

3

4

8

6

46



NICOTSYSTEEM

1177 1178 1179 1180 1424

KOOITJES EN MEER

Kijk voor tijdelijke huisvesting op www.imkershop.nl/kooitjes

Eenvoudig koninginnen kweken www.imkershop.nl/nicot

Vergrootglas voor op het hoofd met een led-
lampje. Dit model is ideaal voor het omlarven en 
door de instelopties past hij gemakkelijk op ieder 
hoofd. Met de zijwieltjes kun je instellen hoe ver 
het lichtgedeelte mag kantelen. Met de schroef 
van achteren stel je de doorsnede van de band 
eenvoudig in. Het ledlampje wordt gevoed door  
3 AAA batterijen. Levering inclusief batterijen.

1671

1118 2295 1136 1137

1276 13101649 1745

In prijs

verlaag
d!

In prijs

verlaag
d!
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DOOR DE SEIZOENEN HEEN
HERFST

Oktober - staan de kasten goed?
Het wordt frisser, dus wordt de bijenstand klaar gemaakt 
voor de koude wintermaanden. Zorg dat alle bijenkasten 
licht hellend naar voren staan. Dit voorkomt dat condens op 
de bodem van de bijenkasten blijft liggen en de bijen kun-
nen hun afval makkelijker afvoeren. Wil je de bijen tijdens de 
wintermaanden volgen, gebruik dan een glazen- of kunst-
stof dekplank. Dek deze goed af met isolerend materiaal, 
om koudebruggen te voorkomen.

November - winterwerk
Met een transparante afdekking kun je de tros winterbijen in 
de bijenkast bewonderen. Oude verzamelde raampjes kun 
je ontdoen van was en omsmelten met een stoomwassmelter 
(blz. 39). Van de bijenwas kun je kaarsen gieten, nieuwe kunst- 
raat maken en nog veel meer. Heel veel tips hiervoor vind je 
in het boek “Creatief met bijenwas” (Art. 1759).

December – oxaalzuurbehandeling 
en lekker lezen
Heeft het gevroren, zit het volk op wintertros en is er bijna 
geen broed? Dan is dat het moment voor een oxaalzuur- 
behandeling (blz. 32). Tijdens de decembermaand is het 
ook leuk om eens een keer na te denken over andere vormen 
van imkeren. Misschien wil je wel een andere bijenkast gaan 
proberen, of kies je voor een mooi imkerboek (blz. 69) voor 
onder de kerstboom?
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Thomas Freitag en Gerrit Stuurman hebben allebei een passie voor bijen. 
Ze runnen beiden een fysieke imkerwinkel. Thomas is gevestigd in Ros-
malen, in Noord-Brabant en Gerrit zit met zijn winkel in Naaldwijk, in 
Zuid-Holland. Dat is niet het enige wat ze met elkaar gemeen hebben.  
Ze betrekken ook allebei producten van de Imkershop.
Benieuwd wat ze vinden van deze samenwerking en wat hun ervaringen 
zijn in de bijenbranche? Lees dan snel verder.

Thomas: Ik ben 25 jaar imker en sinds 5 jaar professioneel imker, 
met een imkerwinkel. Naast de imkerij hou ik mij bezig met inter-
nationale bijenprojecten, geef ik lezingen en cursussen en organi- 
seer ik o.a. 2 x per jaar bijenreizen naar West-Afrika. Dit is in alle 
opzichten geestverruimend en heel bijzonder om te doen.

Ik ben ruim 5 jaar actief in de bijenbranche. 
Samen met mijn vrouw Astrid informeren en ver- 
tellen we graag over de bijen aan geïnteres- 
seerden in onze gezellige winkel.

BIJENBRANCHE: ONZE PASSIE

Al lang actief in de bijenbranche?

Gerrit: “Echte mannen eten 
geen honing, maar bijen”

Werk je met bijen dan ben je afhankelijk 
van toeleveranciers. Ik zag het grote ver- 
schil in klantgerichtheid, prijs en kwaliteit. 
Toen dacht ik: “dat kan ik beter”. Ik wil 
vooral de imkers ondersteunen.

Een imkerwinkel?
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We hebben alles wat een imker nodig heeft, ruim 800 producten. 
Van bijenkasten tot honingslingers en van imkerkleding met hand-
schoenen, tot een kogeltje voor de slinger of spijkers voor de ramen.
We hebben het allemaal!

Ook wij hebben zo'n breed assortiment met o.a. glazen pot-
ten en deksels, honing, propolis, stuifmeelpollen en royal jelly.

Zowel beginnende als ervaren imkers weten ons te vinden. 
Vaak is er de behoefte om de producten in het echt te zien 
en te voelen en om even een praatje te maken over de laat-
ste ontwikkelingen op imkergebied, onder het genot van een 
kopje koffie aan de praattafel of op ons prachtige terras.

Welke imkers bezoeken je winkel?

Welk assortiment?

Onze klanten, voornamelijk afkomstig uit Brabant 
en de regio Rivierenland, komen voor een goed 
en voordelig kwaliteitsproduct en ook vaak om 
met elkaar van gedachten te wisselen over ont- 
wikkelingen in de bijenbranche. Imkers zijn vaak 
individualisten, eigenwijs, maar staan altijd klaar 
om elkaar te helpen. Ze zijn nooit uitgepraat en 
vinden altijd een oplossing. Thomas: “Imkers moeten ook  

de natuurbeschermers zijn”

Door werkloosheid en ziekte ben ik op het idee gekomen 
om bijen te gaan houden. Zo ontstond de passie voor bijen 
en het verkooppunt voor alle mooie producten die de bijen 
ons leveren en de artikelen die imkers nodig hebben.
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Mijn ontmoetingen met o.a. Jan Carpentier en Hajo Velthuis 
waren altijd heel bijzonder. Maar ik heb ook van Pia Aumeier 
en Friederich-Karl Tiesler in Duitsland veel geleerd. En niet te 
vergeten mijn ontmoetingen met de imkers in Afrika, die op 
een bijzondere manier alles anders doen.

We kopen nagenoeg alles bij de Imkershop omdat 
zij m.b.t. klantvriendelijkheid, kwaliteit en snelheid het 
beste bij ons aansluiten. Ze zijn betrouwbaar en staan 
open voor verbeteringen.

Mijn focus ligt op biodiversiteit. Alle imkers zouden meer af 
moeten weten van andere insecten en planten en hun 
‘samenleven’ en ik streef ernaar dat iedereen tevreden 
mijn winkel verlaat.

Mijn ontmoeting met een oude imker van 83 jaar die 
niet van ophouden weet, het lijkt wel of hij in de bijen 
is geboren.

Samenwerken met Imkershop heeft als voordeel dat ze een 
breed assortiment tot hun beschikking hebben en dat ze erg 
vernieuwend bezig zijn. De samenwerking verloopt prettig en 
er wordt wederzijds informatie uitgewisseld.

Mijn toekomstplannen zijn om dit nog jarenlang vol 
te houden en het nut en de noodzaak van het bijen-
houden onder de aandacht te brengen.

Een memorabele ontmoeting? 

Samenwerking met Imkershop?

Toekomstplannen?
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Met ons grote aanbod aan verschillende honingslingers kan 
het best lastig zijn om er een te kiezen. Op onze website kan 
je daarom heel makkelijk producten vergelijken. Zo weet je 
altijd dat je het product kiest wat het beste bij jou past.

KIJK & VERGELIJK

Vergelijken doe je zo:

Ga met je muis op een product- 
foto staan en klik vervolgens op de  
2 gele pijltjes  die tevoorschijn 
komen.

STAP 1

Je komt dan terecht op de vergelijkingspagina waar alle product- 
specificaties van de door jou aangeklikte producten in een handig 
overzicht worden weergegeven. Wel zo makkelijk!

Je hebt nu een product aan je vergelijkingslijst toe- 
gevoegd. Herhaal dit voor de overige slingers die 
je wilt vergelijken. Heb je dit gedaan, klik dan in het 
snelmenu ‘vergelijken’, in de rechter kantlijn.

STAP 2
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Als imker gebruik je graag degelijk oogstgereedschap. Of het nu een ont- 
zegelvork is, een honinglosser of ontzegelbak. Onze ontzegelbak met RVS of 
kunststofzeef is van een uitstekende kwaliteit en dus een mooie keuze. Heb je  
maar een of twee bijenkastjes, dan hebben we ook een kleiner model. Ga je 
echt professioneel te werk dan hebben we zelfs een ontzegelpers om de 
honing van de waskapjes te persen! En natuurlijk hebben we nog veel meer!

OOGSTGEREEDSCHAP

Bekijk het actuele assortiment op www.imkershop.nl/oogsten

1358 / 1359 2476 1857 2233 1114

1205 0178 / 2428 1322 1357 1076

1348

2322 / 2277

1356

NIEUW NIEUW

NIEUW
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1640 / 1131 / 1130

1642

Bekijk het actuele assortiment op www.imkershop.nl/oogsten

1866

1673

1129

1989

Ontzegelpersmachine 

1627 / 2452

Ontzegelmachine  
Mini Premium

1888

Stelling/tafel voor
ontzegelbak

Automatische 
ontzegeltafel Deluxe

2530

1905
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Honingslingers zijn er in verschillende maten en kwaliteiten. Al onze slingers 
zijn van RVS. Slingers zijn er met tangentiel indeling en radiaal indeling. Bij een 
tangentiel indeling zijn de ramen als een vierkant of in een driehoek ge-
rangschikt in de slinger. Bij een radiaal slinger staan deze recht op de as. 
Dit heeft als voordeel dat er meer ramen in de slinger passen. Een andere 
optie die we hebben is een cassette slinger. De ramen worden hierin zoals  
in tangentiel geslingerd, maar hoeven niet omgedraaid te worden. 

HONINGSLINGERS

1752

4 bk of 4 hk 720 mm ø
cassette slinger

1880

24 bk of 42 hk 900 mm ø
radiaal slinger

1611

18 bk of 30 hk 720 mm ø
radiaal slinger

2303

8 bk of 16 hk 900 mm ø
dubbele cassette

CASSETTE & RADIAAL SLINGERS

Bekijk alle radiaal slingers op www.imkershop.nl/radiaal

Bekijk alle  casette slingers op www.imkershop.nl/allecassettes
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Artikel nr. 2351 1521 1522

Model Tangentiel Tangentiel Tangentiel

Breedte 400 mm 400 mm 400 mm

Rem Nee Ja Ja

Vrijloop Nee Ja Ja

Aantal Simplex 
BK/HK ramen 2 / 4 2 / 4 2 / 4

Poten Nee Nee Nee

Materiaal RVS / INOX RVS / INOX RVS / INOX

Snijkraan 6/4 inch, 3.81 cm, 
kunststof

5/4 inch, 3.18 cm, RVS 
/ INOX

5/4 inch, 3.18 cm, RVS 
/ INOX

Oorsprong EU EU EU

Deksel
Acrylglas 3 mm

(zonder 
scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(zonder 

scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(zonder 

scharnieren)

Garantie 2 Jaar 3 Jaar 3 Jaar

Deze drie slingers op nog meer kenmerken vergelijken?
Ga naar: www.imkershop.nl/kleineslingersvergelijken

KLEINE SLINGERS

Bekijk alle kleine slingers op www.imkershop.nl/kleineslingers56



Artikel nr. 1758 1306 1679

Model Tangentiel Tangentiel Tangentiel

Breedte 500 mm 400 mm 500 mm

Rem Nee Ja Ja

Vrijloop Nee Ja Ja

Aantal Simplex 
BK/HK ramen 3 / 6 2 / 4 3 / 6

Poten Gepoedercoat 
staal

Gepoedercoat 
staal

Gepoedercoat 
staal

Materiaal RVS / INOX RVS / INOX RVS / INOX

Snijkraan 5/4 inch, 3.18 cm, 
RVS / INOX

5/4 inch, 3.18 cm, 
RVS / INOX

5/4 inch, 3.18 cm, 
RVS / INOX

Oorsprong EU EU EU

Deksel Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Garantie 2 Jaar 3 Jaar 2 Jaar

Deze drie slingers op nog meer kenmerken vergelijken?
Ga naar: www.imkershop.nl/handslingersvergelijken

HANDSLINGERS

Bekijk alle handslingers op www.imkershop.nl/handslingers 57



DELUXE HANDSLINGERS

Artikel nr. 0185 0186

Model Tangentiel Tangentiel

Breedte 500 mm 600 mm

Rem Ja Ja

Vrijloop Ja Ja

Aantal Simplex 
BK/HK ramen 3 / 6 4 / 8

Poten Gepoedercoat 
staal

Gepoedercoat 
staal

Materiaal RVS / INOX RVS / INOX

Snijkraan 6/4 inch, 3.81 cm, 
RVS / INOX

5/4 inch, 3.18 cm, 
RVS / INOX

Oorsprong EU EU

Deksel Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Garantie 5 Jaar 5 Jaar

Deze twee slingers op nog meer kenmerken vergelijken?
Ga naar: www.imkershop.nl/deluxevergelijken

Bekijk alle handslingers op www.imkershop.nl/handslingers58



ELEKTRISCHE SLINGERS

Bekijk deze modellen op www.imkershop.nl/elektrischeslingers

Artikel nr. 1676 1763 0187

Model Tangentiel Tangentiel Tangentiel

Breedte 500 mm 400 mm 500 mm

Bedieningspaneel Basis Easy Deluxe

Wattage 120W 250W 250W

Aantal Simplex 
BK/HK ramen 3 / 6 3 / 6 3 / 6

Poten Gepoedercoat 
staal

Gepoedercoat 
staal

Gepoedercoat 
staal

Materiaal RVS / INOX RVS / INOX RVS / INOX

Locatie aandrijvng Boven Onder Onder

Snijkraan 6/4 inch, 3.81 cm, 
kunststof

5/4 inch, 3.18 cm, 
RVS / INOS

6/4 inch, 3.81 cm, 
RVS / INOX

Oorsprong EU EU EU

Deksel Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Acrylglas 3 mm
(met scharnieren)

Garantie 2 Jaar 3 Jaar 5 Jaar

Deze drie slingers op nog meer kenmerken vergelijken?
Ga naar: www.imkershop.nl/elektrischvergelijken

Ook bes
chikbaa

r

 in 600
mm voor 

4 / 8 r
amen!
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www.imkershop.nl/beefunslingers en www.imkershop.nl/beefunaftapvaten

For the professional
BeeFunBeeFun

BeeFun is het huismerk van de Imkershop. Onder dit merk pro-
duceren we verschillende producten. Dit kunnen honingslingers 
en aftapvaten zijn. Maar ook bijvoorbeeld kleding en reisriemen, 
glazen dekplanken en bijenkasten. Aan BeeFun producten stel-
len we extra hoge kwaliteitseisen. Dat alles natuurlijk voor een 
scherpe en eerlijke prijs zoals we dat graag doen voor jou als 
imker. Het mooiste is dat we producten zo kunnen aanpassen 
aan onze wensen als imkers.

Nieuw in ons assortiment zijn de BeeFun honingslingers en aftap-
vaten. Bekijk of ze ook voor jou geschikt zijn op: 
imkershop.nl/beefunslingers en imkershop.nl/beefunaftapvaten
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Op zoek naar een degelijk RVS honingvat of juist een eenvoudig model?  
In deze categorie vind je degelijke RVS aftapvaten van 30 liter of meer, 
maar ook een eenvoudig kunststof model. In deze vaten, met aftapkraan 
om direct potjes af te vullen, kun je de honing rustig laten rijpen.

AFTAPVATEN

Bestel jouw aftapvat op www.imkershop.nl/aftapvat

1

4

2

3

1593 0274 1135 1182 1896

In prijs

verlaag
d!

6

0275 0267

1) RVS met klemmen  
25 kg (Premium)
Art. 2061

2) Kunststof
33 liter 18 liter 10 liter
Art. 0248 / 0259 / 0258

3) Conisch RVS 30L
Art. 2343

4) Standaard aftapvat RVS
Art. 1282

5) Tray voor het afvullen
Art. 1689

6) Standaard, cylinderzeef
Standaard Art. 2098
Cylinderzeef Art. 2099

7) RVS driepoot voor  
puntzeef Art. 2363

5

7
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Imkershop, distributeur van Lyson imkermachines
Van een handmatige 2-raams honingslinger tot enorme professio-
nele honingslingers, ontzegelmachines en andere (oogst)pro- 
ducten. Veel van onze machines uit de categorie ‘Honingoogst’  
zijn afkomstig van het merk Lyson. Maar wie zijn zij nou eigenlijk?

In 1988 richtte Marian Łysoń, een gepassioneerde imker uit Polen, samen  
met zijn zoon Tomasz een eigen bedrijf op om polystyreen bijenkasten 
te produceren onder de naam ‘Apicol Company’. In 1995 werd de 
LYSON company officieel gelanceerd door Tomasz Łysoń. 2 jaar later 
werden de eerste honingslingers gepresenteerd.

Door de jaren heen is Lyson uitgegroeid tot een expert op het gebied 
van honingslingers, dekristallisatie- / crèmehoningmachines, wassmelters 
etc. en inmiddels zijn ze één van de grootste bedrijven ter wereld op 
het gebied van deze producten voor de imkerij.
Ondanks de vele technologische ontwikkelingen en veranderingen in 
de huidige markt blijft Lyson altijd flexibel. Het doel van het bedrijf is om 
de best mogelijke apparatuur voor de productie en verwerking van 
honing aan imkers te leveren.
Wij, als distributeur voor Lyson in Nederland, werken dan ook graag 
met hen samen.
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Crèmehoning is een honing met fijne kristallen. Bijna iedere honing zal in 
principe kristalliseren maar door dit onder gecontroleerde omstandigheden 
te doen kan er een prachtige crèmehoning gemaakt worden. Het maken 
van crèmehoning kan heel eenvoudig met een mixstang, roerspiraal of met 
een honingcrèmemachine.

HONINGVERWERKING

CRÈMEHONING

Honing vloeibaar maken? www.imkershop.nl/dekristallisatie

0179 0180

DEKRISTALISATIEVATEN

Wanneer de honing wordt opgeslagen zal deze gaan 
kristalliseren. De snelheid van kristallisatie hangt af van 
de hoeveelheid glucose en vocht in de honing. Honing 
met een laag glucosegehalte kristalliseert heel lang-
zaam. Honing met een hoog gehalte aan glucose,  
bijvoorbeeld honing van koolzaad, paardebloem of 
fruit, kristalliseert sneller.

1684 / 1685

Heerlijke crèmehoning maken? www.imkershop.nl/crème

1) Honingroerder  
voor 18 of 33 L
Art. 1887 / 1688 

2) Crèmehoningmachine
voor 50 tot 200 L
Art. 1686 / 1687 / 2309 /
2310 / 2311 / 2312

3) Dekristalisatie-/ crème- 
machine van 50 tot 200 L
Art. 1725 / 1726 / 1842 /
1843

1
3

2
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LEER JE HONING ÉCHT KENNEN

De imker wint honing en andere bijen-
producten. Honing is eetbaar en aan het 
verwerken en behandelen van levens-
middelen worden hoge eisen gesteld. 
De Stichting Bijkersgilde verzorgt cursus-
sen voor imkers gericht op de kwaliteit 
van bijenproducten. Het doel is Neder-
landse honing en andere bijenproducten 
op een hoog kwaliteitsniveau te brengen 
en te houden, deze te promoten bij een 
breed publiek en banden te vergroten 
tussen imkers. 

De complete opleiding Keurmeester Bijen- 
producten bestaat uit 2 cursussen:
Cursus 1: Specialist Bijenproducten, is 
bedoeld om kennis en ervaring bij oogst- 
verwerking, -behandeling en afzet van 
bijenproducten te verwerven, in stand 
te houden en te verbeteren.
Cursus 2: Keurmeester Bijenproducten, is 
bedoeld om keurmeesters op te leiden 
die binnen de imkerij de kwaliteit van 
Nederlandse honing en andere bijenpro- 
ducten kunnen beoordelen.

Momenteel wordt hard gewerkt aan 
een Keurmerk voor Nederlandse honing. 
Hoe meer imkers de opleidingen voor 
Specialist en Keurmeester volgen, des te 
beter zijn ze voorbereid op het Keurmerk.
www.bijkersgilde.nl 

Hoe lang is honing houdbaar?
In deze tabel wordt in één oogopslag 
duidelijk hoe lang jouw honing houd-
baar is. Dit bepaal je aan de hand van 
het vochtpercentage wat op een re-
fractometer af te lezen is.

Vochtgehalte Houdbaarheid

17,4% - <

17,5 - 18,4 %

18,5 - 19,4 %

19,5 - 20 % 

18 maanden.

12 maanden

6 maanden.

3 maanden.

Er zijn voor een aantal honingsoorten 
uitzonderingen. Het vochtpercentage van 
heidehoning mag hoger zijn, zo'n 23%.
Toch is deze 
minstens  
6 maanden 
houdbaar.
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Steeds meer imkers willen genieten van de voortdurende technische ont- 
wikkelingen en innovaties binnen de bijenbranche. Automatisch potjes af- 
vullen is ideaal als je snel een aantal potjes nodig hebt. Kies je voor een 
eenvoudige stilstaande kraan, die pneumatisch werkt met een voetpedaal, 
of juist een machine die helemaal automatisch vlot potjes afvult met een 
elektrische pomp uit elektrisch verwarmde vaten? Tegenwoordig kan het 
allemaal. Uit ervaring weten we, dat als je het eenmaal gezien en gepro- 
beerd hebt, je niets anders meer wilt. 

POTJES AFVULLEN

Snel en eenvoudig potjes afvullen? www.imkershop.nl/afvullen

EENVOUDIGE AFVUL-LIJN VAN 
HONINGSLINGER TOT POTJE

2043

1727 2455 2517 2518

0187

2521

1684
Mini afvultafel Easy

Verwarmd aftapvat

Verwarmde
honingfilter tank

Elektrische slinger

Alles is met voedselveilige slangen en koppelingen aan elkaar verbonden.

NIEUW NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Als je professioneel  honing gaat verwerken dan wil je vaak sneller gaan filteren 
en de honing via een slang van de ene machine naar de andere machine 
laten lopen. Bijvoorbeeld van de honingslinger naar het opslagvat en van 
daaruit via een slang naar de afvulmachine. Honingpompen zijn hier ideaal  
voor. We hebben een ruime selectie pompen beschikbaar. Met voedsel- 
veilige slangen en koppelstukken kunnen de machines met elkaar verbonden 
worden. Bekijk ze hieronder.

HONINGPOMPEN

Bekijk alle honingpompen op www.imkershop.nl/allepompen

1) Drumpomp
Art. 2511

2) Honingpomp 400V
Art. 2512

3) Honingpomp 230V 
900 l/u Art. 1844 
1500 l/u Art 1846

4) Honingpomp 400V 
900 l/u Art. 1847
1500 l/u Art. 1845

5) Honingdrum met pomp
Art. 2522

6) Slanghouder RVS
40 mm Art. 2523
50 mm Art. 2524 

7) Koppelstuk aftapvat 
met kraan
(5/4) 31 mm Art. 2139
(6/4) 38 mm Art. 2138

8) Slang honingpomp
40 mm Art. 2525
50 mm Art. 2526

1 2

3

6

4

5

7

8

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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1) Bio Tübingermengsel
Art. 1112
Zaaiperiode 
april - begin juni

2) Phacelia
Art. 1106
Zaaiperiode 
maart - half aug

3) Bladrammenas 
Art. 1102
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

4) Luzerneklaver
Art. 1108
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

5) Steenklaver 
Art. 1101
Zaaiperiode voorjaar

6) Esparcette 
Art. 1110
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

7) Bio Incarnaatklaver
Art. 1495
Zaaiperiode maart - mei 
& september - oktober

19
Bijna alle drachtplanten kunnen al in het voorjaar gezaaid worden. Zo heb 
je als imker je handen vrij voor de imkerij in de zomer. Maar ben je laat, dan 
kun je ook nog later in de zomer een aantal planten zaaien. 

ZADEN

Alle zaden? www.imkershop.nl/zaden

1


2

4

3

5

6
7
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8) Bernagie
Art. 1104
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

9) Honingklaver
Art. 1105
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

10) Bio Boekweit 
Art. 1103
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

11) Gele mosterd 
Art. 1107
Zaaiperiode
augustus - september

12) Zoetraapzaad
Art. 1111
Zaaiperiode 
voorjaar & zomer

13) Reseda
Art.  1109
Zaaiperiode 
2e helft van april

14) Zeeuws  
bloemenmengsel
Art.  2243
Zaaiperiode 
april - half mei

15) Seradelle zaad
Art.  2242
Zaaiperiode 
maart - mei

16) Bloemzaden 
smulpakket
Art. 2028

8

11

9

10

12
13

15

14

16

Alle zaden? www.imkershop.nl/zaden68
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Boeken die voor imkers en liefhebbers van planten of insecten interessant 
kunnen zijn. Of het nu het standaardwerk “Bijenhouden, hoe doe je dat?” of 
een boek over drachtplanten is... bij de boeken vind je het. 

BOEKEN

Ons hele assortiment boeken bekijken? www.imkershop.nl/boeken

 Lieve bijen; een inspirerend spel- & doeboek 
 voor de hele familie om de bijtjes door te laten 
zoemen. In dit boek vind je leuke informatie over de ver-
schillende soorten bijen, wat zij voor de natuur betekenen,  
hoe je zelf de bijen kunt helpen en andere leuke weetjes. 
Leeftijd: vanaf 7 jaar.

Lieve Bijen

2456

In prijs

verlaag
d!

1253 15281552

1578 2388 1585

NIEUW
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Ons hele assortiment boeken bekijken? www.imkershop.nl/boeken

1524

2198

20521759

15732152

2053 1513

 Creatiever met de bijenkast. Een breed recep- 
 tenboek met praktische uitleg om met de 
producten uit de bijenkast aan de slag te gaan. In dit 
boek vind je fijne recepten voor wellness producten zoals 
zeep en lotions, tips voor het maken van kaarsen, culi-
naire recepten, hobbykunsten en creaties voor in huis.  
En dit allemaal met pollen, bijenwas, honing en/of propolis!

NIEUW

Creatiever met de 
bijenkast

2341

2197
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Figuren en kaarsen van bijenwas brengen nog meer sfeer in huis. De Imker- 
shop heeft meer dan 100 gietvormen. Zo kun je je eigen kerststal samen-
stellen met Maria, Josef, de dieren en de wijzen. Maar er is ook een breed 
aanbod van gietvormen voor pasen, de winter of de imker.

GIETVORMEN

IMKER

DIEREN

2411

1575 1452 1406 2046 1767

1731

1562 1566
1373

1370
1828

2410

1369

1731

Kies jouw figuren voor een sfeervolle kaars www.imkershop.nl/vormen

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Kies jouw vormen voor een sfeervolle kaars www.imkershop.nl/vormen

PASEN

KERST

1601

1325

1602

2420

1609

1604

2381

1603 1215

1608 1561

1216

1316

NIEUW NIEUW
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Jouw persoonlijke kerstsfeer creëren? www.imkershop.nl/kerstkaars

1362 1769

1499 24181498

1560 1568 1113 1361

2409

1558 1564 1501

1414

2407

1484

“ Hier kan menig webshop een 
voorbeeld aan nemen. Snel een antwoord op vragen,  
nog snellere levering. Zou willen dat mijn kaarsen 

net zo snel klaar voor gebruik zijn. ”
John van Grevenbroek

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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KAARSENLONT & BENODIGDHEDEN

Lont maat  Art. nr.

0 tot en met 5 0236

6 tot en met 12 0237

14 tot en met 20 1196

Waxinelichtlontjes 0/2/4 1220

Bijenwas versierstrips

Waxinebakjes

Paraffine

1200 / 1219 / 1223

NIEUW

1606 1581

1221

1368

Gietkannetje Wassmeltpan RVS Bijenwas brokken

 

Lees onze uitgebreide uitleg op www.imkershop.nl/kaarsengieten

1641

Hoe giet ik bijenwaskaarsen?

Smelt de was in een dubbelwandige 
wassmeltpan of ‘au bain marie’

1

2 Plaats het lont in de gietvorm en zorg 
er met een elastiekje of klittenbandje 
voor dat de vorm gesloten blijft

Leg het uiteinde van het lont 
over bijvoorbeeld een saté- of  
cocktailprikkertje

3

Giet de gesmolten was in de gietvorm
en laat deze afkoelen

4

Knip het lontje af en verwijder de 
kaars uit de gietvorm

5

Bijenwas voor cosmetica

Witte
bijenwas voor

 cosmetica

1921 / 1922 / 1923

1984 / 2110
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Is het als imker niet net wat leuker om een pot met eigen honing weg te geven 
of in te pakken? Hier vind je kleine attributen die je aan je pot honing kunt 
toevoegen zoals de echt klassieke honinglepel van hout. Hij gaat jaren mee 
en is hij versleten, dan kan hij gewoon op de houtwal. Wel zo milieuvriendelijk.

CADEAUS

Een origineel cadeau? www.imkershop.nl/cadeauartikelen

Ansichtkaarten

Ster honing-  
propolis zeepje

Honing
melkchocolade mini's



2123

1557
1487

2178

1428

1577

2292

1115

2118

1486

Honinglepel Deluxe RVS







Honinglepel hout raatmotief

Honinglepel beukenhout

Mok/beker
diverse afbeeldingen

1665 1664
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Bekijk onze mooie pakketten op www.imkershop.nl/allecadeaupakketten

2431

2432

Bakpakket

Deluxe

Smulpakket

Kaarsen gieten

Kaarsen rollen

2433

2435

CADEAUPAKKETTEN

2436

Op zoek naar een cadeautje voor jezelf of iemand anders? Met onze mooie 
pakketten, gevuld met lekkernijen, gebruiksvoorwerpen, boeken en/of andere 
(bij)producten, verras je zowel imkers als bijenliefhebbers!
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WINTER
DOOR DE SEIZOENEN HEEN

Januari – nog voldoende voer?
De eerste maand van het nieuwe kalenderjaar verloopt 
doorgaans rustig voor de imker. Kijk bij vorst wel regelmatig 
of de vliegspleet niet dichtvriest door smeltende sneeuw of 
dode bijen. Houd ook in de gaten of er nog genoeg voer 
voor het volk is, door de kast aan de achterzijde op te lichten 
en ‘te wegen’. De koningin zal in januari al wel druk bezig zijn 
met het leggen van haar eitjes. 

Februari – groei van het broednest?
In deze periode valt er al het een en ander aan het volk te 
zien. Zie je bruine wasmul op de schuiflade liggen? Dit bete-
kent dat er broed aan het uitlopen is. Je kan aan het aan-
tal straatjes mul zien hoe groot het broednest is. Dit kun je 
ook zien aan het aantal bijen dat met stuifmeel terugkomt. 
Vergeet ook het voer niet te controleren!

Maart – bodem en voer
In de maand maart begint het nieuwe bijenseizoen langzaam 
maar zeker weer op gang te komen. Het is tijd om de bodem 
van de kast schoon te maken of te vervangen. Eind maart 
kun je ook kleine volkjes samenvoegen. Komt de temperatuur 
boven de 15 ºC? Controleer het volk dan op broed en voer.  
Een volk heeft nu nog  ongeveer 2 tot 3 volle broedkamerramen 
met reservevoer nodig.
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De NBV is de belangenbehartiger van imkers en hun honingbijen  
en richt zich op alle bijenhouders in Nederland. De vereniging  
bestaat uit 200 afdelingen verspreid over het land. Er is een 
landelijk bestuur. Vanuit het centrale bureau vindt ondersteuning 
van de leden plaats. De lokale afdelingen zijn een ontmoetings- 
punt voor imkers en vormen het lokale gezicht in het contact 
met publiek.

Honingbij en bijenvolk
De NBV heeft voor haar ‘Basiscursus Imkeren’ eigen lesmateriaal op de 
markt gebracht. Een losbladig systeem, bestaande uit een theorie- en 
een praktijkdeel, dat bijeen gehouden wordt in een prachtige ringband.
Ook als je geen basiscursus volgt, is het waardevol om dit materiaal in 
huis te hebben. Handig om te gebruiken als naslagwerk of geheugen-
opfrissertje. 
De NBV biedt nog veel meer aan. Zo hebben ze ook spreekbeurtpakketten, 
folderpakketten, banners etc. Kijk voor een impressie in de webshop 
van de NBV en bestel het (cursus)pakket online*.

 

NEDERLANDSE
BIJENHOUDERSVERENIGING

www.bijenhouders.nl 

* De verzending van het cursus- en -promotiemateriaal  
   wordt verzorgd door de Imkershop

NBV: DE NEDERLANDSE  
BIJENHOUDERSVERENIGING

Ga naar

www.bijen
houderssu

pport.nl 

voor alle 
promotie- en

cursusart
ikelen!
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De Nederlandse BijenhoudersVereniging heeft zowel voor de beginnende 
als de gevorderde imker waardevol materiaal en naslagwerken.

NBV ASSORTIMENT

www.imkershop.nl/nbvbestellen

2465 / 2466

2462 2464

2505

2472

1964

2467

2471 2506
2507

1963
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“ Wil je nog meer lekkernijen 
     met honing maken, of wil je 
       andere leuke recepten en tips
         voor producten uit de bijenkast? 
           Dan is ‘Creatiever met 
              de bijenkast’ echt een 
                boek voor jou! ”

2341

80



Met dit recept uit het boek ‘Creatiever met de bijenkast’ maak 
jij zelf je eigen honingboter. Snel en gemakkelijk te bereiden én 
heerlijk voor op brood.
Dit recept is goed voor ongeveer 250 gram honingboter. Je kan er 
voor kiezen om de benodigde hoeveelheden zelf naar verhouding 
aan te passen.

Wat heb je nodig?
225 g boter Middelgrote mengkom
40 g honing Mixer
Mes Bakpapier of vershoudfolie

Bereidingswijze
1. Snijd de boter in stukjes en leg ze in de kom. Mix de boter op lage  
 snelheid tot het zacht is.
2. Voeg de honing toe en mix het mengsel op een gemiddelde stand  
 tot een homogeen geheel.

 Tip: Geef de honingboter een bijzondere twist door een ½ theelepel  
 gemalen kaneel en een ½ theelepel vanille-extract door de honing  
 te mengen!

RECEPT

HONINGBOTER

Wist je dat...

de gemiddelde honingbij in 

haar leven een tien
de van een 

theelepel honing maakt?
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Deze heerlijke barbecuesaus is zowel zoet als pikant en kan op 
veel verschillende momenten geserveerd worden, zoals: een 
bbq, de gourmettafel of een andere feestelijke gelegenheid.

Wil je meer of minder saus? Pas de benodigde hoeveelheden dan zelf 
naar verhouding aan.

Wat heb je nodig?
120 g ketchup ½ theelepel paprikapoeder
120 ml witte azijn ¾ theelepel knoflookpoeder
20 g melasse ¾ theelepel uienpoeder
170 g honing Middelgrote steelpan
½ theelepel zout Garde
Snufje peper Luchtdichte vershouddoos
1 theelepel mosterdpoeder

Bereidingswijze
1. Roer alle ingrediënten met de garde in een middelgrote steelpan  
 op middelhoog vuur. Laat het geheel 10 tot 15 minuten sudderen.
2. Haal de pan van het vuur en laat deze afkoelen.
3. Giet de saus over in een vershouddoos en zet deze tot gebruik in  
 de koelkast. De saus is ongeveer een maand houdbaar.
4. Eet smakelijk!

Meer? www.imkershop.nl/creatiever

RECEPT

HONING
BARBECUESAUS

Wist je dat...
één van de drie happen die we in onze mond stoppen, gemaakt 

is met behulp van bijen?
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Ronde potten Hexagonale potten
Inhoud Art. nr. Deksel Ø deksel Inhoud Art. nr. Deksel Ø deksel
41 ml
50 gr

1252 Met 43 mm 45 ml
50 gr

1240 Met 43 mm

110 ml
125 gr

1458 Met 53 mm 116 ml
140 gr

1242 Met 48 mm

212 ml 1267 Zonder 196 ml
250 gr

1244 Met 58 mm

250 gr 1266 Met 63 mm

375 ml 1413 Zonder 278 ml 1245 Zonder

450 gr 1264 Met 63 mm 350 gr 1246 Met 63 mm

750 ml 1542 Met 82 mm 390 ml 1248 Met 70 mm

1 kg 500 gr

24
Glazen potten & deksels nodig? Wij kunnen een groot assortiment potten en 
deksels leveren voor de verpakking van honing en jams. Zowel ronde als 
hexagonale potjes.

HONINGPOTTEN

Glazen potjes bestellen? www.imkershop.nl/glaswerk

18721856 1876

TASJES VOOR DE HONINGPOT

 

83



IMKERKOFFER

EEN ‘IMKERKOFFER’?
Veel startende imkers maken enthousiast gebruik van imker-
cursussen die door lokale imkersverenigingen gegeven worden. 
Bij het aanschaffen van imkermateriaal wil je als beginnende 
imker natuurlijk de producten kunnen vasthouden en passen 
en er is niet altijd een imkerwinkel in de buurt. Daarom hebben 
wij de ‘Imkerkoffer’.

De 'Imkerkoffer', met een gevarieerd aanbod aan imkermaterialen, 
wordt - na betaling van een borgsom - naar cursusleiders opgestuurd, 
zodat cursisten er kennis mee kunnen maken en kleding kunnen passen.
Vervolgens kan men inventariseren wat cursisten willen bestellen en 
wordt er een bestellijst gemaakt.

Inhoud
De 'Imkerkoffer' wordt gevuld met producten waar je meestal mee 
start als imker. De cursusleider kan ook aangeven welke producten 
hij graag wil ontvangen om aan de groep te tonen. Denk hierbij aan 
beschermende kleding, berokers, kastbeitels en bijenkasten.

Waar staan wij voor?
Wij zetten ons in om zo groen en duurzaam mogelijk te ondernemen. 
Wij doen dit o.a. door gebruik te maken van recycle verpakkingsmateriaal 
en samen te werken met een bedrijf in de psychische hulpverlening. 
De Imkershop heeft als doel imkeren beschikbaar te maken voor iedereen.

Groepskorting
Bij een groepsbestelling bieden wij, afhankelijk van het 
orderbedrag, een mooie korting aan. 

Interesse? Neem contact op via info@imkershop.nl of 
bel 06  220 830 90

Maak kennis met 
verschillende imkermaterialen
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Als de honing dan eindelijk in de pot zit mag een mooi etiket natuurlijk niet 
ontbreken. Kies je een eigen etiket met een bloemenmotief of bijen op de 
raat? En om de pot dan helemaal af te maken kun je een prachtig bijpassend 
sluitzegel aanbrengen! Maak de combi die jij het mooiste vindt.

ETIKETTEN

Bekijk ons actuele assortiment op www.imkershop.nl/etiketten

1704

1709

1711

1707

1706

1712

1708

1705

1710

17001703

1701 1702
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Bekijk ons actuele assortiment op www.imkershop.nl/etiketten

2376

2378

2375

2327

2325

2326

2193

1515

2324

2190

VlagKioskvlag

Bordjes

2250

2362 / 2365

Handig 

A4-formaat 

voor printer-

 gebruik!
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VEELGESTELDE 
VRAGEN

Wat zijn jullie voor bedrijf?
Imkershop.nl is een jong bedrijf dat er naar streeft duurzame en milieuvriendelijke 
producten tegen een scherpe prijs aan te bieden. Groen ondernemen is voor 
ons topprioriteit.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?
Op de website (imkershop.nl/contact) vind je een contactformulier. Wij geven de 
voorkeur aan e-mail en streven naar een reactie binnen 48 uur. Vaak reageren 
we nog dezelfde dag. Telefonisch en via WhatsApp zijn we bereikbaar via het 
nummer +316 220 830 90.

Wat bepaalt de handelings- en verzendkosten?
De handelings- en verzendprijs wordt berekend aan de hand van het gewicht, 
volume en handeling per pakket. 
Verzending via brievenbuspost; € 4,95*(alleen hele kleine producten)
Verzending via PostNL, 0-25 kg; € 6,95* (maximale omvang: 100 x 70 x 50 cm)
Verzending via PostNL, 0-45 kg; €13,95* (maximale omvang: 175 x 78 x 58 cm)
Grote en zware producten worden altijd in overleg vervoerd.
* Prijzen en vervoerder onder voorbehoud, deze kunnen wijzigen

Hoe bestel ik op de website?
Kies eerst de producten die je wilt bestellen en voeg deze toe aan je winkel-
mandje. Maak daarna een account aan (als je dit nog niet hebt). Vervolgens 
accepteer je de Algemene Voorwaarden en kies je een verzend- en betaal-
methode. Als de betaling is afgerond, is je bestelling geslaagd.

Hoe lang duurt het voordat een bestelling afgeleverd wordt?
Een bestelling wordt door PostNL doorgaans binnen 1-2 dagen bezorgd.

Wist je dat...
de koningin tot 2.000 eitjes per 

dag kan leggen? 87



Verzenden jullie ook naar het buitenland?
Wij leveren onze producten wereldwijd. Kijk op onze website voor de verzend-
kosten. Staat jouw land van bestemming er niet bij? Neem dan contact op.

Ik ben niet tevreden, wat moet ik doen?
Niet tevreden met je aankoop? Dat vinden wij heel vervelend. Je kan pro-
ducten, mits niet gebruikt en niet beschadigd, tot 60 dagen na aankoop bij 
ons retourneren. Je krijgt dan het aankoopbedrag van het betreffende product 
binnen 14 dagen gecrediteerd. De retourkosten voor het terugsturen van het 
product komen voor rekening van de besteller.

Kan ik voor de Imkershop adverteren?
Wanneer je een website hebt en hierop wilt adverteren voor de Imkershop, 
is dat wellicht mogelijk. Je kunt partner en/of affiliate worden. Neem contact 
met ons op zodat we er samen iets moois van kunnen maken.

Wat zijn jullie algemene voorwaarden?
Voor onze Algemene Voorwaarden kun je terecht op onze website.

Wat is de levertijd van producten die niet op voorraad zijn?
Niet voorradige producten kunnen wij pas verzenden als de leverancier ze aan 
ons geleverd heeft. Informeer bij ons naar de levertijd.

Klachtenafhandeling
Graag horen wij de klacht zodat we deze kunnen oplossen. Komen we er 
niet uit? Dan kan je als consument uit de EU je klacht ook aanmelden via het 
ODR-platform van de Europese Commissie. 

Hoe veilig is winkelen bij jullie?
Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom werkt onze site met een be- 
veiligde verbinding. Al jouw gegevens komen versleuteld bij ons terecht en worden  
beveiligd opgeslagen. Kijk op onze website voor ons volledige privacybeleid.
Wij zijn ook aangesloten bij de Stichting WebwinkelKeur. Zij controleren de digi- 
tale veiligheid van onze webshop en gaan na of we ons aan alle wettelijke 
eisen houden. Zo kan jij met een nog veiliger gevoel bij ons winkelen! 
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Lancering van de website 
Imkershop in november, het
avontuur begint en de eerste
voorraad is aangekomen.

Het merk BeeFun ziet het levens-
licht, eerst voor kleding en tegen-
woordig ook voor veel andere 
imkerproducten.

Het aantal orders groeit gestaag
en we gaan op zoek naar een ex-
terne opslagplaats voor honing-
slingers en bijenkasten.

Imkershop.be komt online 
om onze zuiderburen beter 
te kunnen helpen met 
imkerproducten.

3 jaar Imkershop: tijd voor een 
nieuw website design. Gezien de 
fl itsende groei wordt Apis interna-
tional B.V. opgericht, met o.a. Imker-
shop als handelsnaam.

We leren hoe we een webshop moeten
runnen. Tot onze eigen verbazing gaat 
het best goed. Gemiddeld verzenden 
we al meer dan 2 bestellingen per dag! 

Zes weken wachten op een product 
werd toen nog als normaal beschouwd. 
Tegenwoordig hebben we bijna alles 
op voorraad. 

2011

2013

2014

2019

2012

2015

2018

2020

2016

Chiel zet zich fulltime in voor de Imkershop en 
stopt met zijn baan. De Imkershop blijft groeien 
en er komen nieuwe collega’s bij. Ook wordt 
de 1e editie van het magazine verspreid.

Imkershop heeft een assortiment van meer dan 1500 artikelen.
Met imkers van dichtbij en veraf werken we graag samen verder 
aan een duurzame en bijzondere toekomst met en voor de bijen!

Het merk BeeBoost 
wordt geïntroduceerd 
voor bijenvoer en de 
Imkershop wordt ge-
nomineerd voor de FD 
Gazellen Award. Ook 
sluiten Natuurlijk West-
land en Imkerij Stad 
en Streek zich met hun 
winkel bij ons aan.

2017

Zie je een foutje i
n dit magazine?

We horen het graa
g!
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WAT MAAKT IMKERSHOP 
ZO SPECIAAL?
Wij staan voor groen, duurzaam, service, 
kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid!

Goede prijs/kwaliteitsverhouding
De Imkershop streeft altijd naar hoge kwaliteit en een zo 
scherp mogelijke en eerlijke prijs voor elk budget.

Snelle levertijd
Voor 16.00 uur besteld – morgen in huis? Onze ambitie is om 
bestellingen nog dezelfde dag te verzenden!

Milieubewust
Groen ondernemen is voor ons topprioriteit! We maken 
gebruik van groene stroom, hergebruiken verpakkingsdozen 
en bankieren bij de Triodos bank.

60 dagen bedenktijd
Niet tevreden over je product? Bij ons kan je producten tot 
60 dagen na je aankoop terugsturen, mits niet gebruikt en 
niet beschadigd, waarna je het aankoopbedrag retour 
ontvangt.

Ruim assortiment
We hebben meer dan 1500 producten. Voor iedere imker 
of bijenliefhebber is er in onze webshop wel wat te vinden. 
Product niet gevonden? We gaan er voor jou naar op zoek!

Wekelijks vertrouwen honderden imkers ons hun 
aankoop toe!

Gooi mij niet we
g, 

maar geef
 mij aan 

een bevr
iende imker!

IMKER MAGAZINE
BOORDEVOL MET PRAKTISCHE INFO & 
PRODUCTEN VOOR BIJENLIEFHEBBERS


