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De slangenliefhebber wordt de laatste jaren in de wat
ten gelegd met meer en meer boeken die zich uitslui
tend op één soort richten. Zo zijn er enkele informa
tieve boeken verschenen over kousebondslangen, ko
renslangen en Boa constridor. Weliswaar verschijnen 
deze boeken voornamelijk in het Engels (Amerikaans) 
en Duits, maar ze zijn vaak uitermate toegankelijk ge
schreven, zodat ook de terrariaan met een wat be
perktere kennis van een van deze talen er zijn voor
deel mee kon doen. 

Het Duitse M&S Verlag pakt het met 
een boek van Stefan Broghammer he
lemaal goed aan en brengt een mono
grafie over Python regius uit in zowel 
een Duitse als Engelse editie. De prijs is 
voor beide boeken gelijk: € 15,50. 
Liefhebbers van de koningspython kun
nen dus zonder enige financiële afwe
gingen te hoeven maken hun voorkeurs
taal kiezen. 

Om maar met de deur in huis te vollen: 
voor wie koningspythons bezit of van pion 
is ze te gaan houden, loont de aanschaf 
van het boek dubbel en dwars. Brogham
mer beschrijft in heldere bewoordingen hoe 
men deze slang het beste kon houden. 
Maar wat het boek bijzonder waardevol 
maakt, zijn de biotoopbeschrijvingen en de 
klimoottobellen. Omdat Broghammer enkele 
molen naar West-Afrika is gereisd om Python 
regius in het wild en op speciale slangenfarms 
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Over the last few yeors on increosing number of hooks 
have been published which deal with a single snake 
species. Snoke keepers con choose from titles of their 
favorites: Gorter snakes, Boa constridor, Cornsnakes 
etc. Most of these hooks are published in English or 
Germon. Almost all of them are quite easy to read by 
non-native speakers who have an average knowledge 
of the appropriote languoge. 

The German publisher M&S Verlag hos done an excel
lent job of publishing 
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te bestuderen, is hij in staat een nauwkeurige beschrij
ving van de natuurlijke omgeving te geven. 

Verrassend in het boek is de aandacht voor de slan
genfarms die Python regius kweken voor de export 
naar voornamelijk de Verenigde Stalen en Europa. 
Broghammer geeft een goed beeld van dergelijke 
kwekerijen, die anders te werk gaan dan velen zullen 
vermoeden. Want net als veel liefhebbers werden ook 
de Afrikaanse kwekers geconfronteerd met volwassen 
dieren die maar niet of slechts moeilijk wilden eten. De 
oplossing werd uiteindelijk gevonden in een andere 
aanpak: na de paartijd wordt een aantal vrouwtjes ge-
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Python regius 
Photo: Atty Beening 

Stefan Broghammers book on the Ball Python in both 
English as German. 80th hooks are (except for the lan
guage) identical, including !heir price: € 15,50 for the 
78 pages of well documented information. 

For those who keep or intend to keep Python regius, this 
book is a must. Broghammer gives a dear overview of 
how to keep this species. Furthermore, he gives ade
quate descriptions of the natura! habitat, including to
bles on climate. Broghammer travelled lo Western Africa 
in order to study the Ball Python both in the wild and in 
breeding farms, he is therefore able to give a clear and 
reliable description of their habitat. 
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vangen, die dan op de farm hun eieren leggen. Daar -
na worden zij teruggezet in de natuur. 

Dat klinkt goed, maar Broghammer constateert toch 
een ernstige tekortkoming: de volwassen dieren wor -
den namelijk niet op hun oorspronkelijke vangplaats 
teruggezet, maar tamelijk willekeurig. Het gevolg laat 
zich raden: diverse populaties worden vermengd en 
hun bijzonderheden verdwijnen. 

Dat laatste moet vooral Broghammer zeer aan het hart 
gaan. De auteur is namelijk een autoriteit op het ge
bied van kleurvariëteiten bij reptielen. Ook in dit boek 
leeh hij zich op dit thema uit. De lezer krijgt de meest 
fantastische variëteiten voorgeschoteld en kan zich 
aan de talrijke foto's - die vrijwel allemaal van goede 
kwaliteit zijn - vergapen. Het lijkt erop dat het met de 
koningspython dezelfde kant opgaat als met de ko
renslang. De ene kleur- of tekeningsvariëteit oogt nog 
spectaculairder dan de andere. De prijzen trouwens 

Surprising is Broghammers attention to the African 
breeding farms, where Python regius is bred for the 
European and American pet market. He describes how 
these farms conduct their buisness, which might be 
slighrly different from what is commonly imagined. In 
the early l 990's, the African breeders had to cape with 
the same difficulties as many western snake keepers; 
the adult Ball Pythons refused to eat. The solution was 
found a few years later when a selected number of 
adult females were caught in the wild, and aher egg 
laying were returned to their natural habitat. 

Broghammer concludes that this is more idealistic than 
a reality. The adult snakes are in the most part nol re
tumed to the exact location from where they were 
caught. This leads to a mix up of different populations, 
and this mix up leads to the disappearance of their 
slight differences in markings or colour varieties. For 
Broghammer this is a travisty. The author is well known 
for his knowledge on colour and illistrations of the 
colour variation in reptiles. A significant portion of the 
book deals with natural and captive bred varieties, 
which are shown in clear photographs. lt seems that the 
Ball Python is going the same way as the Cornsnake! 
Albino Ball Pythons, Ghost Ball Pythons, Zigzag and 
Brood Striped Ball Pythons all look spectacular. And are 
sometimes spectacular in price toa! A 'piebald' - a Ball 
Python with snow white areas scattered across the skin 
- still obtains a price tag of DM 20,000 or more! 

Apart of Python regius the author gives some informa
tion on two other Pythons: Python sebae and (a/abaria 
reinhardti. Broghammer does little more than noting 
that bath snakes live in the same area as the Ball 
Python. To my opinion, this small part of the book 
could have been omitted. 

In the German edition there are still a few errors. lt is 
a pity - and no more than that - that the subspeáes 
of the Carpet Python is once referred to as More/ia spi-
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oog: voor een 'piebald' - een slang met spierwitte 
vlekken - liggen de prijzen boven de 20.000 gulden! 

Naast Python regius besteedt de auteur nog kort aan
dacht aan twee pythonsoorten: Python sebae en Cala
baria reinhardti. Veel meer dan feitelijk constateren 
dat deze slangen in dezelfde regio en hetzelfde bio
toop voorkomen, doet Broghammer eigenlijk niet. Wat 
mij betreft had dit hoofdstukje gerust achterwege kun
nen blijven. 

Een andere smet rust op de Duitstalige editie. Daarin 
staan wat kleine slordigheidjes. Zo wordt een onder -
soort van de tapijtpython, More/ia spilotes cheynei, 
verderop in het boek Python spilotes cheynei ge
noemd. Bij de aardpython Calabaria reinhardti komt 
het oude vertrouwde zetduiveltje om de hoek kijken: 
Calabaria reinhadti. Ook elders in de tekst valt af en 
toe een spoor van het zetduiveltje te traceren. Maar 
aangezien het boek een tweede druk meer dan ver -
dient, kunnen deze schoonheidsfoutjes dan worden 
weggewerkt. 

De Engelstalige editie daarentegen verwent zowel de 
Europese als Amerikaanse lezers. De maten en tempe
raturen worden in de tekst en klimaattabellen keurig 
aangegeven in inches en centimeters, respectievelijk 
Fahrenheit en Celsius. Helaas is dit omrekenwerk niet 
gebeurd in de twee pagina's omvattende tabel waarin 
de lengtes en gewicht van 206 in het wild gevangen 
koningspythons staan opgesomd . 
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lotes cheynei and also as Python spi/otes cheynei. Cal
abaria rheinhardti is written as rheinhadti, without the 
second 'r'. Just a slip of the pen off course, hut in a sec
ond edition - and this hooks deserves a second edition 
- these small inconsequences and errors should be 
easily corrected. 

The English edition gives temperatures and longitudes 
in both Celsius/Fahrenheit and centimeters/inches. 
This should be a lesson to all English/ American writers 
of snake hooks. lt is therefore a pity thot in one table 
the length and weight are only given in centimeters 
and grammes. 

Tronslation info English: Ruud de long; 
English corrections: lowrence Smith.1 




