
K\VEEKRESULTATEN 
• PYTHON MOLURUS BIVITTATUS 

(TIJGERPYTHON) 

Ton Trags, 

St-empel 33, 6372 NH Landgraaf. 

Tel 045-5327879. 

Grootte van het terrarium: l 70x60x60 cm 
(lxhxb). 
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 
29-32°C (dag) en 24-27 °C (nacht), 's winters 
27-29 °C (dag) en 21-23 °C (nacht). 
Paringsstimulus: man en vrouw hele jaar 
gescheiden. Afkoeling dieren tussen I oktober 
en 15 januari. 
Leeftijd ouderdieren: Vrouw onbekend, 
man 3 jaar. 
Lengte ouderdieren: Vrouw 250 cm, 
man 260 cm. 
Datum paring: 30 januari 1997. 
Voedselweigering vrouwtje: ja, vanaf 22 
februari 1997. 
Datum eierleggen: 9 mei 1997. 
Aantal eieren: 17. 
Broedtemperatuur: 30-3 1 °C. 
Datum geboorte jongen: 13 - 15 juli 1997. 
Aantal jongen: 17. 
Generatie van de jongen: F 1. 
Gewicht van de jongen: tussen 104-120 gram. 
Lengte jongen: tussen 58 en 63 cm. 
Eerste vervelling: tussen 24 juli en 6 augustus. 
Dwangvoederen nodig: nee. 
Eerste voedselopname: 25 juli 1997. 
Prooi: Halfwas muisjes en ratjes van ± 1 0 dagen. 

Diversen: dit is de eerste keer dat de kweker 
met deze slangen gekweekt heeft. 

• THAMNOPHIS SIRTALIS 

SIRTALIS BLACK 

J. van het Meer, 

Chopinpad 34,1323 RZ Almere, 

Tel: 036-5361243. 

Grootte van het terrarium: 1 1 0x60x40 cm 
(lxhxb). 
Dag- en nachttemperatuur: 's zomers 
20-40 °C (dag) en 20-30 °C (nacht),'s winters 
20 °C (dag) en 20 °C (nacht). 
Paringsstimulus: mannen gedurende 2 - 3 
maanden gescheiden van de vrouwen. 
Leeftijd ouderdieren: man 7 jaar, vrouw 6 jaar. 
Lengte ouderdieren: man 120cm, vrouw 100cm. 
Datum paring: onbekend. 
Voedselweigering vrouwtje: ja, ong. vier 
weken voor de geboorte. 
Datum eierleggen: n.v.t. 
Aantal eieren: n.v.t. 
Broedtemperatuur: n.v.t. 
Datum geboorte jongen: 12 mei 1997. 
Aantal jongen: 20. 
Generatie van de jongen: F3. 
Lengte jongen: onbekend. 
Eerste vervelling: onbekend. 
Dwangvoederen nodig: nee. 
Eerste voedselopname: in de eerste week. 
Diversen: De kweker heeft eerder met deze 



soort gekweekt, echter nog niet eerder met 
deze individuen. 

• ERYX COLUBRINUS I.OVERIDGEI 

(ZANDBOA) 

J. van het Meer, 

Chopinpad 34, 1323 RZ Almere, 

Tel: 036-5361243. 

Grootte van het terrarium: 60 x 70 x 30 cm 
(lxhxb). 
Dag- en nachttemperatuur: 's Zomers 
20-40 °C (dag) en 20-30 °C (nacht), 's winters 
20 °C (dag) en 20 °C (nacht). 
Paringsstimulus: Geen. 
Leeftijd ouderdieren: man 3 jaar, vrouw 3 jaar. 
Lengte ouderdieren: man 40cm, vrouw60 cm. 
Datum paring: onbekend. 
Voedselweigering vrouwtje: ja, ong. 3 mnd. 
voor het eierleggen. 
Datum eierleggen: -
Aantal eieren: -
Broedtemperatuur:-
Datum geboorte jongen: 14 september 1997. 
Aantal jongen: 4. 
Generatie van de jongen: F2. 
Lengte jongen: -
Eerste vervelling: -
Dwangvoederen nodig: -
Eerste voedselopname: -
Diversen: dit is de eerste keer dat deze kwe
ker met deze soort gekweekt heeft. 
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