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Geachte Leden, 

Het is ons een genoegen U te kunnen meedelen dat we langzaam maar zeker 

weer wat van onze achterstand hebben ingehaald. Ds ko~ende jaargang is 

al geheel rond qua ingezonden artikelen. Ook de redaktie is gereorgani

seerd en funktioneert nu goed. 

Desondanks deze goede vorderingen, blijkt dat er een grote behoefte be

staat om regelmatiger kontakt te hebben en voeling te houden met de ver

eniging. 

Onze oud-penningmeester John van d~r Pols opperde toen het idee om een 

nieuwsbrief van de Nederlandse Doelgroep Slangen te beginnen. Deze nieuws-

brief zal maandelijks verschijnc~ en zratis aan do leden wo~den verstrekt. 

Hi e_!in zal plaa t_~?--i _in voor adv~ rten tie s ( kost el 00s) ~ men i ngen/ingezonden 

brieven, bestuursmede delinge n/verenigingsnieuws , evenementenagenda(brie

ven en buitenland), slangenlezingen bij werkgroepen va n b.v. La certa, 

nieuws BUD/BID, krantenartikelen, tentoonstellingen, nieuw verschenen 

boeken, rouwadvertenties, etc. 

John van der Pols is zo vriendelijk geweest om zich als redakteur van 

deze nieuwsbrief beschikba ar te stellen. Iedereen k a n telefonisch of 

schriftelijk informatie over bovengenoemde onderwerpe n aan John van der 

Pols toesturen. Dit altijd vóór de Ie van elke nieuwe maand. De nieuws

brieven zullen genummerd worden 9 zodat U weet dat U geen nieuwsbrief 

heeft gemist. 

We rekenen op Uw &ller steun en wensen John een zeer levendige nieuws

brief-redaktie toe ! 
Namens het Bestuur 

P.B. Stoel 

TENTOONSTELLINGEN 

Van 3I mei t/m I6 juni staat Walter Getreuer met zijn slangenekpo "Serpo" 

in de Drechtstedenha l te Dordrecht. 

Tot 3I december 1985 staat Eric Tubex met een slange ntentoonstelling op 

de Herautlaa n(naast het dolfinarium), te Brugge(Belgii). 

Tel. 09 32(50)356436. 
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BOEKENNIEUWS 

Nederlandse vertaling: De Mysterieuze Wereld van de Slangen, door Annelies 

Hazen berg. 

Oorspronkelijke titel: Das neue Schlangenbuch in Farbe. 

Auteur: Fred Kundert. 

88 pagina's. 

I96 foto's. 

Drukkerij Nederlandse vertaling: Van Holkema & Warendorf/Unieboek bv, Weesp. 

Prijs Nederlanès,J editie: f49 ,- .• 

ISBN 90269 476I 5/UGI 595. 

Dit boek kan gezien worden als een vernieuwing van het bekende boek 

"Facination" van dezelfde auteur. Ook in deze editie weer prachtige 

foto's van bekende, maar ook minder bekende slangensoorten. 

De bij de foto's behorende slangennamen staan op aparte pagina's vermeld, 

hetgeen voor nogal wat bladerwerk zorgt om de juiste namen bij de juiste 

foto's te krijgen. Ook zijn er wat foutjes bij de ondersoortbei~cing ge

maakt, of is deze onvolledig. 

·VRAAG EN AANBOD 

Aangeboden: 

Nakweek Boa c. constrictor mogelijk onverwante kweekstellen. 

Verwacht, begin-medio juni: nakweek Boa constrictor imperator. 

Tonnie Stapelbroek, Thoomseweg 

7I6I AZ Neede. Tel. 05450-4189. 

I ~ Boa constrictor 4 2,25 m. Leeftijd 5 jr. 

Thijs Vink, Nieuwe Markt 40, 

Tl, 
-'-""t' 

74II PC Deventer. Tel. 05700-I37IO 

I Volwassen c?'Epicrates f. fordii. 

John van der Pols, Gildstraat 190, 

3572 EW Utrecht. Tel. 030-717241. 

I d" Boa constrictor imperator (her komst, Costa Rica). 

Volwassen paartje Python molurus bivitta tus of volwassen paartje 

Python seba e. 
w.K. Gaal Zuidveenseweg 27, 

8331 TX Steenwijk. Tel. 052IO-I276I 
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Gevraagd: 

I volwassen i Pseustes sulphureus. 

Verder gevraagd informatie over de volgende soorten: Malpolon moilensis, 

Elaphe mandrina, Elaphe prasina, Elaphe teaniura, ElaPhe leonardi, Elaphe 

triaspis en Natrix trianguligera. 

Ik ben ook geïnteresseerd in korrespondentie met houders van deze soorten. 

Gevraagd: 

Benjamin Drucker, I4, rue Choron, 

75009 Parijs, Frankrijk. 

2 halfwas paartjes Elaphe obseleta quadrivittata. 

Dhr. Driessen. Tel. 05700-52871. 

Aangeboden: 

Jongen van Thamnophis floridana, eigen kweek(ook de ouders), 

2 Natrix fascia t a pictiventris. 

Graag zou ik mijn Natrix f. fasciata o ruilen voor een andere man van de

zelfde soort. 

Gevraagd: 

J.B. Coeders, Reitdiepstraat 501 , 

3522 GL Utrecht. 

Boa constrictor occidentalis, Epicrates cenchria(al de ondersoorten), 

Chondropython viridis, Eryx(al de soorten), Cyclagras gigas en al de 

soorten Europese sia~gen van het genus ~laphe. 

Verder gevraagd ervaring uit te wisselen over de kweek met Corallus caninus 

, Epicrates fordii, chrysogaster, gracilis en Tropidophis soorten. 

Aangeboden: 

Elaphe longissima 

Bria n Reilly, 40 Moorcroft Drive, 

Burnage, Manchester M 19 I w. H. 
Engeland. 

Elaphe obseleta r·ossalleni {volwassen paartje) 

Gevraagd: 

Vipera seoani, 

Nakweek Vipera Xantina 

Anton van Woerkörn, Volkerakstraa t 

, 19-bis 3522 RB Utrecht. 

Tel. 030-895429. 
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Gevráagd: 

Epicrates s. striatus /en Epicrates soorten. 

Verder gevraagd overleden of doodgeboren slangen(op sterk water of inge

vroren). 

Aangeboden: 

Henk van de Beek, Dominicushof I57 

, 4I33 AM Vianen. Tel. 03472-72433. 

Python regius ~, ca. I30 cm. , zéér goed etend. 

Gevraagd: 

(Bij niet verkopen Î)Python regïus /alleen goed etend eksemplaar! 

Aangeboden: 

H. de Bitter, Nrd. Binnensingel I7, 

59II EA Venlo(s.v.p. schrijven, 

bel dan terug) 

Houten terrarium. Maten 70)<50X80 (1. br. h.). 

GE;_vraa~: · 

Litteratuur over Python regi~s. 

J. v. Ham. Tel 04950-302!3. 

Aangeboden/ruilen: 

Elaphe g. guttata(amelanistisch, anerythristisch, heterozygoot voor al

binisme, dubbel heterozygoot), Lampropeltis getules californiae, Pitu

ophis melaneuleucus affinis(amelanistisch en heterozygoot). 

Gevraagd: 

Nakweek van Liasis albertisii, Liasis cbildreni, Liasis fuscus, Liasis ma

ckoti, Morelia s. snilotes, Morelia spilotes varie ga ta, Chondropython vi

~idis en Boa constrictor ortonii. Deze soorten dienen onverwand te zijn aan 

dezelfde soorten uit de u.s.A. Ik ben ook geintereseerd in korrespondentie 

met de bovenstaande soorten alsmede Python curtus, Epicrates c. cenchria 

en Epicrates angulifer. 

Bill Gill, 348¾ Wheeler Ave, Reno, 

Nevada, 89502 U.S.A 


