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Door: A.B. van Woerkom, Volkerakstraat 19-bis,
3522 RB Utrecht.

Inhoud: Inl e'iding - Prakt'iikvoorbeelden - Dank -
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INLEIDING

l,let ingang van 25 februari 1984 zijn de f ijsten
van de ingevolge artikel 2 en 3 van de Wet be-
drei gde ui theemse di ersoorten aangewezen E-o-rten

en gew'ij zi gd. ïevens
is op genoemde datum de In- en uitvoerbeschikk'ing
bedreigde u'itheemse d'ier- en p'lantesoorten 1984 en
de Beschikking bedreigde u'itheemse d'ier- en plan-
tesoorten 1984 in werking getreden. Deze beschik-
kingen worden kortheidshalve aangeduid als respek-
tievelijk In- en uitvoerbeschikk'ing en Vrijstel-
f ingsbesch 5 isETfr-en
ffing vervangen door een Koninkliik
Besluit waarvan de strekk'ing dezelfde is. Dit is
het In- en uitvoerbeslu'it bedreigde uitheemse
dier- en plantesoorten, kortheidshalve In- en uit-
voerbesl ui t.
DeTet g'ID. en de beide beschikk'ingen zijn de
jnstrumenten waarmee r'n Nederland uitvoering wordt
gegeven aan de bepal ingen van de zogenaamde
l^lashington Conventie (overeenkomst inzake de in-
ternationale handel 'in bedreigde in het wild le-
vende d'ier- en plantesoorten), ook wel aangeduid
als CITTS (de afkorting van de titel van de con-
ventie in het engels), en de sinds 1 januari 1984
van kracht zijnde EG-verordeningen, waarmee de
conventie b'innen de Europese Gemeenschap wordt
toegepast.
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De slangesoorten die zijn opgenomen in Appendix I
van de convent'ie zijn in grote lijnen onder de
werking van de Wet B.U.D. gebracht. Deze soorten
zijn opgenomen in Tabel I. Achter de soorten is de
datum vermeld waarop deze onder de werking van de
l,rlet werden gebracht.

Tabel I. Slangesoorten die vallen onder de werking van de l,let B.U.D.

Beide soorten
madagascarboars

Madagas carhonds kopboa
Gele slanke boa
Gewone slanke boa
Mona Island boa
Round Island boa
Dussumiers boa
Spi tssnui tadder

Aerantophí e madag as c atiens i s
Acrant ophi s dutnerilíi
Sanzinía nadag as eari ens í s
Epicrates subfLauus
Epierates itormatuLs
Epicrates monensis
B oL y eri a rmtL t o c arinata
Casarea dussuníet,i
Vipez,a uz,sinii

(16
(16
(16
(16
(16
(25
(16
(16
(?5

jul i 1977
jul i 1977
jul i 1977
j ul i 1977
jul i 1977
feb. i984
jul i 1977
jul i 1977
feb. 1984

In de b'ijl agen van het In- en ui tvoerbesl ui t z'iin
opgenomen één ondersoort u'it Appendix I van de
conventie en de soorten u'it Appendix II en III.
Deze soorten zijn opgenomen 'in Tabel II.
Hieronder wordt aan de hand van een aantal voor-
beelden een toelichting gegeven op het vergunnin-
genbeleid in het kader van de l,Jet B.U.D. en het
In- en uitvoerbesluit.

PRAKT iJ KVOORBEELDEN

1. Stel U w'ilt in Nederland een paartje madagas-
carhondskopboa' s (Sanzinia madagascaniensís)
kopen.

Krachtens artikel 2 van de t,rlet B.U.D. is het
verboden levende exemplaren van deze soort on-
der z'ich te hebben, te koop aan te bieden, te
verkopen of af te I everen. Art'i kel 5 van de wet
biedt de mogelijkheid ontheffing te verlenen
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Tabel II. Slangesoorten die vallen onder de werking van het
Tn- enTitvoeróesïuit.

Bijlage A

Lichte tijgerpython Python molumte moLurus

Bijlage B

Alle soorten reuzenslangenr Famil ie Boiàaer
Reuzenwaters I ang
Indi sche e'iersl ang
Mussurana
Couch's kousebandsl ang

Indiase kielrugslang
Hondskopwatersl ang
Vi ssl ang
Oosterse rattenslang
Brilslang of cobra '
Koni ngscobra
Russells adder

Cyelagz'as (= Ilydnodgnastes) gígas
E Lachi s to don we e te rnqnní
CLeLía eLeLía
Iltannwphis eouehi

(= fTtqmophis eLegans homonáí)
Atretiun sehistoeun
Cerberus rhynehops
llatyLx piecator
Ptyas mteosus
Naja nqja
OphíopTwgus lta?tlah
Vípera rueeellii

r = voor zover niet reeds aangewezen onder de I'let B.U.D. of
opgenomen in Bijlage A.

van deze verbodsbepaljngen. U dient in een der-
geljjk geval b'ij het Ministenie van Landbouw en
Visserij schriftelijk ontheffing te vragen voor
het onder z'ich hebben van de door U gewenste
dieren. U dient b'ij Uw aanvraag te vermelden
van wie U de dieren wenst te betrekken en te-
vens informatie te verstrekken over de U ten
d'ienste staande accommodatie en Uw kennis met
betrekking tot het houden van slangen.
Indien U aan de eisen van een redelijke hu'is-
vestjng kunt voldoen en over de nodjge kennis
en ervaring beschikt om exemplaren van de be-
treffende soort te houden en eventueel na te
kweken, zal in de regel de gevraagde ontheffing
worden verleend, mits degene van wie U de die-
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2.

ren wenst te betrekken deze met ontheffing
houdt, dan wel, overeenkomstig de uitzonde-
ringsbepaling van artikel 12, aannemelijk kan
maken dat hij de betreffende dieren reeds in
zijn bez'it had voordat de verbodsbepaf ingen van
artikel 2 hierop van toepassing werden (in dit
geval 16 jul i L977).
Pas nadat de gevraagde ontheffi ng 'i s verl eend
is het toegestaan de betreffende dieren onder
zich te nemen.

Stel U heeft nakweek van spitssnuitadders (Vi-
pez.a ursíníi), dje U reeds vóór de datum waarop
de bepalingen van de Wet B.U.D. hierop van toe-
passing werden (in dit geval 25 februani 1984)
in Uw bezit had.

In een dergelijk geval dient U ontheffing aan
te vragen voor het onder U hebben van nakweek-
djeren. In het geval van verkoop of overdracht
van deze nakweekdieren d'ient de nieuwe eigenaar
ontheffing aan te vragen voor het onder zich
hebben van de dieren (zie verder onder 1).

Stel U wilt in Nederland een afgods'lang (aoa
constz,ictor,) kopen of verkopen.

Een dergelijke transaktie kan zonder meer
plaatsvinden, aangez'ien in het kader van het
In- en uitvoerbesluit slechts voor het binnen
of buiten het grondgeb'ied van Nederland brengen
een vergunning is verejst.
Indien U echter dergelijke aangekochte d'ieren
in een later stadium wenst uit te voeren zult U

bii een aanvraag voor een uitvoervergunning
moeten kunnen aantonen dat het om nakweekdieren
gaat, dan wel dat de dieren met ge'ldige docu-
menten werden uitgevoerd ujt het land van her-
komst en ingevoerd in Nederland, of dat het
dieren betreft d'ie reeds in Nederland aanwez'ig
waren voordat de bepaf ingen van de conventie op

3.
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deze soort van toepassing werden ('in dit geval
1e75).
Het verd'ient dan ook aanbeveling, dat U'indien
U nakweekdieren aankoopt, een verklaring van de
kweker vraagt met een verw'ijzing naar een even-
tueel kweekverslag 'in de rubrjek "Kweekresulta-
ten"'in Litteratura Serpentium.
Indien U een dergeljjk dier aankoopt bij een
importeur verdient het aanbeveling op de aan-
koopnota het nummer van de invoervergunning te
laten vermelden.

Stel U heeft nakweek van hondskopboa's (CoraL-
Lus enydz'ís) .

U hoeft deze nakweek niet bij het ministerie te
melden. U wordt echter aangeraden nakweek te
publiceren jn Litteratura Serpentium, zodat bij
een eventuele aanvraag voor een uitvoerdocument
voor deze dieren hiernaar kan worden verwezen.
Formulieren voor vermeld'ing van nakweek in de
rubriek "Kweekresultaten" van Litteratura Ser-
pent'ium kunnen worden aangevraagd bij Jacqueli-
ne Donkers (adres zie verderop).

Stel U wenst een ge'le slanke boa (Eptcrates
subfLauus) 'in te voeren.

U dient ontheffing aan te vragen voor het onder
U hebben van djt d'ier (z'ie onder i).Uw onthef-
fingsaanvraag dient vergezeld te gaan van een
(kopie van een) uitvoerdocument van het uitvoe-
rende land. Indien het uitvoerende land een
niet-EG-l'idstaat is dient een uitvoervergunning
of een wederuitvoercertificaat te worden over-
1egd. Indien het u'itvoerende land een EG-lid-
staat is dient een CITES-certificaat (zie bij-
lage I) te worden overgelegd.
Nadat de ontheffing is verleend kan tot invoer
worden overgegaan. Indien invoer uit een niet-
EG-l'idstaat plaatsv'indt wordt in zo'n geval

5.
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6.

naast de ontheffing ook een invoervergunning
verstrekt. De ontheffing dient samen met de in-
voervergunning bij invoer aan de betrokken dou-
anebeambte te worden overgelegd. In de regel
za1 slechts ontheffing worden verleend voor in
gevangenschap gefokte dieren.

Stel U wenst een groene boompython (Chondro-
pytVnn uíridís) in te voeren.

Indien de invoer moet plaatsvinden uit een
n'iet-EG-lidstaat, dient U een invoervergunning
aan te vragen. Bij deze aanvraag dient U een
(kopie van een) uitvoerdocument van het uitvoe-
rende land over te leggen. Bij invoer dient de
invoervergunning aan de betnokken douanebeambte
te worden overgel egd.
In het geval de invoer moet plaatsv'inden uit
een EG-lidstaat is een CITES-certificaat (zie
b'ijlage I) vereist, afgegeven door de verant-
woordelijke autonite'iten in het land van uit-
voer. Indien op dit certificaat in rubriek 13
de vakken I, 2 of 4 zijn aangekruist is geen
'invoervergunning vereist. Indien een ander vak
is aangekru'ist is wel een aanvullende invoer-
vergunning vereist. Het certificaat dient bij
invoer aan de betrokken douanebeambte te worden
afgegeven.

Voor de uitvoer van zowel dieren waarop de be-
pal ingen van de Wet B.U.D. van toepass'ing zi jn
als voor djeren waarop het In- en uitvoerbe-
sluit van toepassing 'is, is een uitvoerdokument
vere'ist. Voor de uitvoer naar niet-EG-lidstaten
is dit een u'itvoervergunning (jn het geval van
nakweekd'ieren) of een wederu'itvoercert'ificaat
(voor dieren die oorspronkelijk van 'import af-
komst'ig zi jn).
Voor de uitvoer naar EG-lidstaten is een CITES-
certjficaat (zie b'ijlage I) vereist.

7.

s-8



Bij aanvragen voor uitvoerdokumenten voor die-
ren waarop de bepalingen van de l,let B.U.D. van
toepassing z'ijn d'ient te worden verwezen naar
het nummer van de ontheffing voor het onder
z'ich hebben van deze dieren en de datum waarop
deze is verleend. Voor problemen die zich kun-
nen voordoen bij aanvragen voor u'itvoerdokomen-
ten voor d'ieren waarop het In- en uitvoerbe-
sluit van toepassing js en hoe dergelijke pro-
blemen te voorkomen zie punt 3.
Aan ontheffingen en certificaten kunnen voor-
schriften worden verbonden waaraan strikt de
hand d'ient te worden gehouden.

DANK

B'ij deze wil ik de medewerkers van net Ministerie
van Landbouw en Visserij en met name de heer Van
Spaandonk hartelijk danken voor het corrigeren en
aanvullen van het manuscript.

ADRESSEN

Voor nadere informatie betreffende de Wash'ington
Conventie, de EG-verordeningen ter uitvoering van
de conventie in de Europese Gemeenschap, de Neder-
landse wetgev'ing terzake, en voor het aanvragen
van ontheffingen, vergunningen en certificaten
kunt U zich wenden tot het

Ministerie van Landbouw en Visserij
Direktie Natuur, Milieu en Faunabeheer
Postbus 2040L,
2500 EK Den Haag

Tel. 070-79?922 (ná 14.00 uur)

Kweekmeldingsformulieren voor vermelding van een
gelukte kweek in de rubriek "Kweekresultaten" van
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Litteratura Serpentium zijn verkrijgbaar bij
Jacquel ine Donkers
School straat 25
672L CR Bennekom

Tel. 08389-3403

B IJLAGEN

I. EG-CITES-certificaat

II. Aanvraagformul'ier voor in- en uitvoervergun-
ning en wederuitvoercertificaat

I I I . Aanvraagformul i er EG-C iTES-certi fi caat

IV. Kweekmeld'ingsformul ier Litteratura Serpentium

s-10



Bijl age I
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f, nnrtrotg rqn gctwt! dttr ril rllll gi!ít.n xF 0l dtt tNt Foólclln drfrm brtDll

I cnrntorotg ce ,rn tnchl ÀF& ntlarill! iln ó! niluuí [ídan onrdlan

I mt t*rlrr*ng ,,n dt &vcgd! nrhlr! !.n óe natuor whn mÍmtlln.
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Bjjlag.e II

tutotÍst BtrtltsclllP
CITES
I rrvo:nv:reurrrre fl ny$mEf,nncur

I umo:rvrreurrrre f] mo:rumuncrrnncur

ATT{YRATG

I Érlon€uÍ oÍ ÉdeÍ"rpoíeu

2 Nummêí t Laablr dag v.n gelólherd

il lmooíeuÍ (qeadíesseerde) 5 IIISIANTII VAT./ AFGIFTI

6 Vasl l(,Íes rraí hw0d€ d€En rullen woríen gehouden t laid vrn (reder )uilvoeÍ I tand van bestemmrng

l

I Volledrgs omsciÍJvrng van de goedeÍen (Oeslscil, leeÍtrtd l0nmeÍlen Eu ) l0 Douanelaíelnunmeí tl líettogrwrcht
(ko)

l2 fi@veelherd

13 Land van ooÍspÍong

la Nr veíounn$g land vai 006!í0[9 15 Srllag€ ní 16 Bron (')

lt $/elenschsppehile naah ] t! Gerom naam

I

e VoÍedrge omlchÍrlvrng van de g0edeíen (geslachl Eeítlí l€nmeden eu) t0

-r3 

Land van oo6pmí-

ll ilenogewrcht
(ls)

l2 Hoewelherd

14 Nr YeÍ0lnnrnq land van oo60íona 15 Brtlage nÍ 15 8rcn (')

l7 WblÊnschaomlrke naam

I 

t! ce*one naa.

c

t Vollgdqe omschrtÍng van de goederen (oeslachl leetlrtd. kenmeíken. enl ) t0

t3 Lr"d 
"^ 

aot p-S

t1 tl'*rSr*ro fard E, oil$0g

I ilenogeÍrchl
(lc)

l2 H@veelherd

15 8Íl,ge ní 16 8rcn (')

7 \4btenschaoehÍe naan I lt Gewone naam

lg (A) 8rl rnr@Í van specrmns van ErJlage I en grtlage C

0@l van de rnvoeí

(8) Brj (weder )utvoeÍ

lI heb de specrmens gel.eoen op f.)tr , 0, go,o,tr" reíden rn de G€m€enscha0 brnnenge0Íachl oíeÍeeitonsilg
de bepahng€n dre 0p dat lrldstp op hen var toepassrng NaÍen (")

{"} 0ocumenlen bIv@oei

ÊEigrÉ

(') W - De specrmens rjn lrl hel Írld aílonsto
C - 0e specrnens behorcn l0l de lweede ol volgende 0ercÍale dre opgelw?ell I url ou&6 m een geconlÍoleeíd nrheu 0l lrF delen 0l pÍoduclen yan ÍhÍgeh|lr dEíeo
Á - De specrhens rJn lunslmatg gelweett oÍ atn delen 01 píoducten vón d€Ígellfe planlen

P - 0e speomeís ti[ wdÍe0cn voordsl de beDaltngsi van de oyeEenlomsl eíop tan l@prssng r8Í€n
0e lem 'voÍkc0en' belelenl
(i) dc 006pÍ0nkeh,l€ yeorjíering van hele, lewlde 0í dode loecrm.ns uil hun hEbÍat. 01

{il) hel rn peBooihjk berd líWen vat delrn 0l pÍoducten yan d€Íen 0í plsÍlen

08lum vtn veÍlÍFng rnvullef

U - 0e gê0evrns ltn nrel beschrlbrar oÍ onb?lend
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Hrndelhgen l€n behowe Wffin een onlhefrng q mikel5 tr de lver bsdÊgde u[heem€ dre600nen mÍdl gê@gd ldoodalen helgeen nrel 6n toepasing lq

a hd mder rich hebbe[ te t@! ffibiedeq niloprn eÍy'oÍ símnn wn lwnde dEren behorcnde brl ngfldoe aÍ*el 2 wn de Wsl eÍqRezen d€6oo(en;

b. h€t binnedbunen hel omndqebied wn Nsdedand brcíEeíl het len veÍtoop vooóênden hebbeí! le koop sanbeden, veílopen eíy'01 síewÍen En dode d€r€n

behoíende bii ÍEwdge hel aNe hd w rnikel3 w de Wer momren de60onen en de ngwdge dil anikelhd mgeeien heÍkeob6re delen en poducl€n 6n
g8n@md? mnetr

8&hítí n gMl tr itwÍ & ungehíeid mogeliik hq doel wmoÍ de laoode 0l dode dieí€Íy'plaÍlen daml de hrÍk0nbaíe dsl€n ol podunen beíemd rrjn:

D! w.gs 22 Vm 25 b.hou .116 b.ldtwÍd t! mrda in gryll nn ldmda dircn c.q. PllrÍo.

22 86chírí hel wbliÍl wnn de dscy'0l€ntsn rullen woÍden gehoudrn op her adÍes g?noemd n rubnek 6 drmel rubíek 4 lwenlueel leketungen ol Íolo s b{voegeÍl

23 Waruil barr het ffi de dieÍen te wNíeklen rcedsel:

24 EMnngen 6n (h wresí n h€l omg&n nd en wcoÍgen wn dÉÍen cq planlen:

a dmsl dBÍqy'plsilen die tiEG in beril !i,n 0í n ban aF gweeí:

b. lmrEduu w do dieÍrÍy'plêmeo:

c mr is ind€n En l@g6ng de belangnilsle doo600aaak

d heil ! ml de beÍlttm d€NodpLdeNon hreek$luen brÍeik0 Zo la, oeeí h€Mn een wencht

25 8NhÍií lEdellilleed hel Eólií win de di€íeÍy'plaftn rullen mÍden wMerd en geel de m60oM[e En de dreteíy'planlen Mn

26 fudere grgêÉN dre sn blhng riF nor de smrg

Amw!!g
zz nJJi*ïr rr on en ! r@Ne.mng fl umewgunning [] wderumercenírcar f oilheírns

w d? hEÍàm o@lÍwn g@d8En

lk wÍtluÍ bekend lr lin met de wdgilng rueke het naluur en wnenbelEud m hel land 6n rNoeÍ/(wdetsl0meÍ en * wÍÍlsÍ wons dal naÍ mrln brÍe wlen alle

gegdeG in dere elwg en in .lle rcí shrng damn ingedrende documenlen p6l 4n

bls en dnuí{ Ilhndtekenrnql
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Bijla_ge IIi
lut0rÍ$ etErscflrt

I Hdder

CITES
cERltflcrrr

tffi;;---- -----
tlxYRt ts

3 INSTAN]Ii VAN AFGIFÏE

A

a Voll€drg. whfl,m! ve de ocdeÍen (Fslacht, ieeíttd. tcnftÍten eu.) 5 land van oo6pÍon0 ef, vee nr 6 Netloo?scht
(ts)

I li@veelherd

I oalln Yan wrlnlgtng g Brtlrge nÍ l0 8Íon í'l

I I lVereischappehÈe naam t2 Gerone mam

I

Volledqe omsciíjvmg van de 0@deíen (0€slachl. teetllld. keímeÍlen enr ) 5 Land var ooÍspÍmg en veÍg nÍ

! oalu.]lruttÍtgt"o

6 Nef,ogewchl

{ts)

S,llrgr tt

7 H@welherd

l0 Sron l.l

Wbrenschappel+e naaF I 12 Gewone naam

c

|lolledroe orochÍ,vrn0 vai de o@deíen lgestacht, teetlrld ienmftei. en.) 5 Land van ooApíonq en verg nr

s []at,^ ,an rerlttrrs

l{etlogewchl
(ts)

? H@reelherd

nt l0 8íon l'l

ll/EtenschaplaliÉe naam l2 neem

!

Volledqe orucintrng v8n de 0@dercn (0eslacht, heirjd. tenmÊÍtÊn. eiz )

rr

5 Land van ooÍspÍong en Yerg

t 0ilum van veÍlÍBrng

Nef,ogewrchl

{to)

7 licveelierd

I SrJlage nr l0 8Íon {'l

IK VESZOEK HITNBIJ OM !TN CERÍTICAAT OAÍ OT HITNgOVIN OMSCHRIVEN SPECIMiNS

I werden ngevcrd op h-el !Íondo,b*d waaÍop VrÍ0rdenng (E[6) ní 3626/82 van loepassrng rs voodat d€ze VeÍoÍdenrnq van tÍachl weÍd maar owcentonst0 het bepaatíe
rn de owÍeenkonst Í..i

I werden rngevcrd rn de GenÊenschap owreenlomstrg de bepahn0en yan VeÍ0rd.nno (tt6) nÍ 3626i82 l..l

I mrOen ve,kegen @oíd.1 d€ 0vereenk0m$ op nen En loepssrng weÍd rn Nêdeíland lL]GStei Í'.]

I rn gevrngenschrp l1n g?bor€n ên geÍ011, delen daaÍan njn 0í dal tEl pÍodlcten daaryan betrett l"l

I lunstmatrg z,Jn gelweeh, deten r.n rulke plrnlen rF ot ds1 het producten daanan betei l"l

f moenlomst4 de van lÍacht tnóe ret0eíng ran de nrluur rerden mÍrolken í"1

! mt toestemnrng van óe bev@ode rnstanl8s ..n de natuuÍ ftrden dirotiei l"l

íPlarls !i drtun)

lE ofrDr4de

=5 E

F.tÈ



{') lV - 0e sFcrmis lin uÍ hlt rld rítomíro
C - De spGcrmns bcioen tol de trËde oÍ rolClnde erËÍltË fu op0?lË?ll rs uÍ o(h6 n een g?conlÍobeÍd frlE! 0, rF dllen ol productln y,n deÍ!!fife óeíen
A - 0e spacrneís rF lunshslr! getweckt 0l lrn dclen ol Foduclen vsn &Ígslrfie pllnlen

P - [h i0lomns np ËllÈgÊn yooí&l de bf0rlnlln yan d? w@nlo6l €r0, van lc0a$rn! raren
0Ê nm 'qtE!4n' bltelent
(i) de ooBpímkehjle vlmlderng vrn lEl. lrwndc ol do& s0eomens uÍ hun hlidlt ol
(r0 lt€l rn pe600nlrÉ b.rn tnjgrn vrn í?hn 0l tíodlcten vtn óêEn 0l DlAnBn

o!t!m v!í E*Í,0nC nwllcn
U - Íh 0rlrus 4n nEl brschtbalr 0t o!.t!nd
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Bijlage IV

NEDERLANDST DOELGROEP SLANGEN
- KtlEEKl'{ELDINGSFoRMULIER -

Opsturen aan:

Jacquel i ne Donkers
Schoolstraat 25
6721 CR Eennekom

Tel. 08389-3403

l{aam en voorletters :

Adres :

Postcode en woonplaats:

Tei efoonnunrner :

cooc
!oa@

o
!o!t
@<

Grootte van het terrarium
Dag temperatuu r zome r : wi nter:
Nac httempera tuu r zome r: wi nter:
Gebruikte U een bepaalde
stimulus on de dieren
tot paren aan te zetten?
Leeftijd ouderdieren I engte:
Datum paring

Voedselweigering van het
vrouwtje tijdens dracht?
Zo ja, vanaf wanneer?

Datum eierleggen
Aantal eieren
Broedtemperatu u r

0atum geboorte jongen

Aantal jongen

Van welke generatie (in ge-
vangenschap) zijn de jonqen?

Gewicht jongen

Lengte jongen

Datum le vervellinq
[,las dwangvoederinq nodiq? prooi

Zelfstandiq eten vanaf proo r

Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde soort?

Heeft U al eerder gekweekt
met dezelfde individuën?
lJaren de omstandigheden bjj
de vorige keer (keren) dat U

kweekte gelijk? Zo niet: wat
v{as er anders?
Geef ook aan of eerdere oo-
gingen rnis)ukten, terrrijl
het na bepaalde veranderin-
gen wel goed ging.
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