~LLES OVER KONINGSPYTHONS/ALL ABOUT BALL PYTHONS
John Dhont
In deze kleine bijdrage zou ik het willen hebben over
twee video's die ik onlangs ontving. Deze gaan over
het houden en kweken van de koningspython (Python
regius) en dragen de titel All About Bali Pythons Part
One en Part Two. De video's werden opgenomen bij
Vida Preciosa International. De eigenaars van deze
professionele ~angenkwekerij zijn niemand minder
dan Dave en Tracy Barker. Dave en Tracy bezitten beiden een graad in de biologie en worden beschouwd als
de grootste experts ter wereld voor wat betreft het
houden en kweken van pythons. Zelf hebben ze ongeveer 500 koningspythons in hun collectie. Iedereen
heeft intussen reeds kunnen vaststellen dat er een
groeiende interesse bestaat voor deze slangen. Deze
video's zijn voor de liefhebber van deze ~angen dan
ook een absolute must.
In All About Bali Pythons Part One worden het grootste
deel van de actueel bekende kleurenmutaties en speciale tekeningen getoond. Van de slangen die in het
eerste deel getoond worden kunnen wij, Europeanen,
enkel maar dromen. Verschillende albino's, axanthics,
caramel albino's, Burgundy en nog veel meer andere
passeren de revue. Slechts weinigen onder ons zullen
één of andere soort ooit levend gezien hebben. Na het
bekijken van dit deel zal de aandachtige waarnemer
ook kunnen vaststellen, dat er vorig jaar op de beurzen op het Europese vasteland veel koningspythons
onder één of andere naam aangeboden werden, die
eigenlijk heel gewone regiussen waren.
Dave en Tracy leggen ons in All About Bal/ Pythons Part
Two uit hoe we deze slangen het beste kunnen houden.
Zorgvuldig bespreken ze temperatuur, huisvesting,
sonderen en voeding. Het grootste deel van deze tape
gaat echter over het kweken met de koningspython.
Vanaf het samenplaatsen van een koppel tot het uit-
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1would like review two video's I recently received.
Their subject is the keeping and breeding of Ball
Pythons (Python regius) and they are titled: 'All About
Ball Pythons Part One' and 'All About Ball Pythons Part
Two'. The video's were shot at Vida Preciosa International. The owners of this professional snake breeding
centre are the renowned Dave and Tracy Barker. Dave
and Tracy both have a degree in biology, and are considered to be the experts in keeping and breeding
pythons. Their own collection contains about 500 Ball
Pythons. There is a growing interest in these snakes, as
many of us may have noticed, and these video's are an
absolute must for snake hobbyists.
In 'All About Ball Pythons Part One' a large number of
the current known colour and pattern mutations are
shown. Various albino's, axantics, caramel-albino's and
burgundy morphs are presented. Most of us Europeans
can only dream of ever owning any of these snakes,
and only few of us have ever seen one of these morphs
in real life.
After watching this video the cautious observer will notice there were many Ball Pythons offered at Expo's on
the European mainland last year hearing these exotic
names, hut these were in fact nothing more than normal coloured specimens.
In 'All About Ball Pythons Part Two' Dave and Tracy discuss the best ways of keeping and breeding Ball
Pythons, optimum temperature ranges, housing, cloacal probing, feeding etc. The largest segment of this
tape is about breeding Bali Pythons, from matching the
right breeding couples to the actual hatching of the
eggs, everything is shown! The eggs are incubated in a
separate room, heated by two radiators, two fans ensure there is an equal temperature in every corner of

eindelijk uitkomen van de jongen wordt alles met levende beelden getoond. De eieren van hun pythons
worden in een apart lokaal uitgebroed dat verwarmd
wordt door middel van radiatoren. Twee ventilatoren
zorgen voor een gelijke temperatuur op iedere plaats
van de kamer.
Kortom, deze beide video's zouden bij serieuze slangenliefhebbers niet mogen ontbreken. Ze kosten
$19,95 per stuk of $34,95 voor beide; daarbij moet
echter ook nog $4,00 gevoegd worden voor transportkosten. Ze kunnen besteld worden op de volgende
wijze:
Via de website www.vpi.com
Via E-mail keepershop@vidapreciosa.net

this room.
All serious hobbyists should obtain these video's. They
cost Sl 9.95 each or $34.95 for the two. This does not
include $4 .00 transportation costs.
The videos can be ordered through the following ways:
From the website: www.vpi.com
By Email: Keepershop@vidapreciosa.net
Translation info English: Peter Schilperoord;
English corrections: Lawrence Smith.

Python regius
Photo: Atty Beening

33

