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V

oorwoord

Het lijkt erop, dat bestuur en redactie wat optimistischer mogen
gaan worden voor 2005. Er is afgelopen jaar immers weer een
succesvolle slangendag geweest, het ledenaantal is licht
toegenomen en bovenal: de redactie is uitgebreid met Dieter
Vancraeynest.
Dieter is dierenarts en werkzaam bij de Dienst voor vogels en bijzondere dieren, Vakgroep pathologie, bacteriologie en
pluimveeziekten van de Universiteit van Gent, België.
Ik ben blij met zijn aanwezigheid in de redactie en verheug me op
een prettige samenwerking met hem.
Voeg hieraan de aanwezigheid van een dikke artikelenportefeuille
toe, dan mag nu al geconcludeerd worden, dat Litteratura
Serpentium niet alleen weer interessant zal zijn, maar zeker ook
op tijd zal verschijnen.
Marcel van der Voort
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F

oreword

It seems that Board and editors may feel more optimistically about
2005. Last year we had yet again a successful Snakeday, the
number of members has increased slightly and above all: Dieter
Vancraeynest has joined me as an editor.
Dieter is a veterinary surgeon at the Unit for Avian and Exotic
Animal Diseases, Department of Pathology, Bacteriology and
Poultry Diseases of the University of Ghent, Belgium. I am very
glad with him as colleague-editor and I am sure we will have a
pleasant cooperation. Add to this all a large number of articles and
we may jump to the conclusion that Litteratura Serpentium not only
will be very interesting but also will be published in time as well.
Marcel van der Voort
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MEDEDELINGEN

ANNOUNCEMENT

De traditionele slangendag van de
Europese Slangenvereniging vindt dit jaar
plaats op zondag 9 oktober, in het
Euretco Expo Center, Meidoornkade 24
in Houten (Utrecht). Degenen die al (een)
tafel(s) willen reserveren, kunnen contact
opnemen met Jan-Cor Jacobs, telefoon
+31-30-2801115 of e-mail
secretary@snakesociety.nl. Meer informatie hierover op de website van de
vereniging, www.snakesociety.nl.

The European Snake Society organises
its annual Snake Day on Sunday October
9th, 2005 at Expo Center Euretco in
Houten (5 km south of Utrecht), in the
Netherlands. The address is
Meidoornkade 24. If you want to make
some reservations, please contact JanCor Jacobs, phone +31-30-2801115 or email secretary@snakesociety.nl. More
information at our website www.snakesociety.nl.

Dit jaar vieren de Europese
Slangenvereniging en haar lijfblad
Litteratura Serpentium hun 25ste verjaardag. Bestuur en redactie willen dit
heuglijke feit niet ongemerkt laten
passeren en de laatste aflevering van LS
een dik themanummer laten zijn over
ziekte en gezondheid bij slangen. De
redactie verzoekt degenen die menen
een interessante bijdrage aan deze special te kunnen leveren dat kenbaar te
maken bij Dieter Vancraeynest of Marcel
van der Voort.

This year the European Snake Society
and its magazine Litteratura Serpentium
celebrate their 25th anniversary. Board
and editors don't want to let this memorable fact pass unperceived. They would
like the last issue of LS to be a thick topic
number concerning sickness and health
of snakes. The editors request those who
think to be able to write an interesting
contribution to this special to contact
Dieter Vancraeynest or Marcel van der
Voort.
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Vraag & aanbod

Supply & Demand

Advertenties voor deze rubriek worden
alleen nog maar op de website van onze
vereniging geplaatst. Stuur een mail naar
mjm.vandervoort@wanadoo.nl. Gelieve
een Engelse vertaling mee te sturen

Advertisements for this column will only
be placed at our website. Send your mail
to mjm.vandervoort@wanadoo.nl.
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