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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Geachte leden, 

Met het voor U liggende nummer z1Jn we al weer aan 
de derde jaargang van ons tijdschrift begonnen. De 
afgelopen twee jaar zijn moeilijk geweest, maar ik 
ben toch erg tevreden over de twee jaargängen, die 
ik nu in m'n boekenkast heb staan. En dat stimu
leert me om ·met nog meer enthousiasme dóór te 
gaan" 
Bij het doorbladeren van dit nummer zijn U onge
twijfeld al een aantal veranderingen opgevallen. 
Ten eerste bent U van de engelse artikelen en sa
menvattingen af. Zoals reeds aangekondigd hebben 
onze buitenlandse leden nu een eigen blad, dat ge
heel engelstalig is. Alle artikelen zullen in bei
de edities verschijnen, zodat U niets mist. 
Op de tweede plaats zal de rubriek 11 Literatuur 11 

voortaan meer ruimte krijgen, gezien de positieve 
reakties die ik hierover altijd krijg. Ons lid Ed 
Prüst zal deze rubriek gaan verzorgen. 
Dan een bestuurswisseling: Ruud Verbeek heeft in 
verband met zijn studie zijn secretarisfunktie 
moeten neerleggen. Het is jammer dat we deze ak
tieve man kwijtraken. Ruud, bedankt voor al het 
werk dat je voor de Doelgroep gedaan hebt. 
Gelukkig krijgen we er een enthousiaste man voor 
terug: Jaap Kooij. Jaap is al een poos aktief bin
nen de redaktie en is zich nu ook aan 't inwerken 
als secretaris. 
Op 15 oktober a.s. organiseert de Doelgroep zijn 
3e Slangendag. Schrijft U deze datum al vast in Uw 
agenda? Er staan al een aantal interessante lezin
gen op het programma . Maar daarover in het volgen
de nummer meer. 

Anton van Woerkom, redakteur. 
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Geacht lid, 

Bijlage bij 
Litteratura Serpentium 
Vol. 3, No. 1 

Bij het volgende nummer van ons blad zal weer 
een lijst met door de leden gehouden en ge
kweekte slangen verschijnen. 
Dit wordt een boekje, lós van het tijdschrift, 
en zal uitsluitend aan de echte , leden worden 
toegezonden. 
Bij het vorige nummer van ons blad zat een 
formulier, waarop U de slangen kunt invullen, 
die U op het ogenblik verzorgt, en de kweek
resultaten, die U de laatste jaren gehad heeft. 
Jammer dat wij Uw formulier nog niet ontvangen 
hebben. Want hoemeer leden er mee doen, hoe 
waardevoller de lijst wordt. 
Wilt U hem s.v.p. alsnog invullen en binnen een 
week na uitkomen van dit blad (dan sluit name
lijk de inzendtermijn) opsturen aan onze nieuwe 
secretaris: Jaap Kooij 

Langervelderweg 137 
2211 AG Noordwijkerhout 

Mocht U het formulier kwijt zijn, dan kunt U 
uiteraard ook even een briefje schrijven, waar
in vermeld: welke dieren U houdt 

met welke soorten U gekweekt heeft 
(jaar, aantal jongen, generatie) 

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking! 



OPSPORING VERZOCHT 

Op zondag 24 april is bij mij ingebroken en zijn 
de volgende slangen meegenomen: 

3 volw. Boa constrictor, waar onder 2 drachtige 
vrouwtjes 

3 jonge Boa constrictor van 2 jaar oud. 

Bij deze loof ik een beloning uit van f 1000,-
aan degene die me een tip kan geven die leidt tot 
het terug krijgen van mijn dieren! 

Frans Verstappen, Winkelveldstraat 13,. 5916 NX 
Venlo. Tel. 077-44802. 




