DE EUROPEAN STUDBOOK FOUNDATION IN BEWEGING

Op weg in een nieuw tijdperk zoekt het ESF-bestuur naar uitbreiding op Europees niveau.

THE EUROPEAN STUDBOOK FOUNDATION IN MOTION

Moving into a new era. Searching for expansion of the ESF board on the European level.

Henk Zwartepoorte, voorzitter ESF.

By Henk Zwartepoorte, ESF chair.

Na bijna 25 jaar management van stamboek/fokprogramma’s binnen de particuliere herpetologische houderij, ontwikkelt ESF
zich naar een professioneel niveau. Gedurende 2012 en 2013 zijn enkele nieuwe
ontwikkelingen tot stand gekomen, zoals
een nieuwe website, banners voor gebruik
tijdens landdagen, congressen, beurzen
en andere evenementen, flyers in vier talen, een Memorandum Of Understanding
(MOU) betreffende samenwerking met de
Europese dierentuingemeenschap (EAZA).

After almost 25 years of management of
studbooks/breeding programs within the
private herpetological sector ESF now is in
a process of professionalism. During 2012
and 2013 some new developments have
been implemented such as a new website,
banners for use at events, flyers in four languages, a Memorandum Of Understanding
with the European zoo community (EAZA).
In good communication with the studbook keepers and co studbook keepers
very recent a number of non-functioning
studbooks has been stopped and steps
are made to develop an online registration
of animals. For this registration contact is
made with ISIS.

In goed overleg met de stamboekhouders
en co-stamboekhouders is recent een aantal slecht of niet-functionerende stamboeken opgeheven en zijn er stappen gezet om
te komen tot een onlineregistratie van dieren. Voor dit laatste is er contact met ISIS
(International Species Inventory System).

Currently 52 studbooks/breeding programs
are managed by 44 people in 7 EU countries. Within the programs there are participants from 10 EU countries from both the
private and the EAZA zoo sector. The number of registered animals is getting close
to 8000. Some programs have or develop
links with in situ programs.

Momenteel worden 52 stamboek/fokprogramma’s gecoördineerd door 44 personen
in 7 EU-landen. Binnen de diverse stamboeken zijn er deelnemers in 10 EU-landen.
Het totaal aantal geregistreerde dieren nadert de 8000. Sommige stamboek/fokprogramma’s hebben ontwikkeld of ontwikkelen links met in-situ-programma’s.
Het tijdperk van op grote schaal verzamelen en daarbij oogsten van dieren uit het
wild ten behoeve van de dierenhandel,
heeft de georganiseerde particuliere sector
grotendeels achter zich gelaten. Oogsten
van dieren uit het wild gebeurt thans met
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The period of large scale collecting and
harvesting of animals from the wild for the
human pet trade are left far behind within
the private organized sector. Harvesting
from the wild is now mainly executed for
human consumption in Asia. Next to this
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name voor menselijke consumptie in Azië.
Het verdwijnen en uitsterven van soorten in
het wild vindt ook zijn oorzaak in verlies aan
leefgebied, het gebruik voor de traditionele
Chinese medicijnen, vervuiling van water en bodem en de internationale illegale
dierenhandel ten gunste van de snel groeiende markt in Aziatische landen. Kweek in
gevangenschap ontwikkelt zich in westerse
landen daarentegen in snel tempo voor een
groeiend aantal soorten reptielen en amfibieën. Populaties in gevangenschap (Assurance colonies) kunnen in de toekomst
worden gebruikt voor herintroductie in het
wild en dan bij voorkeur in samenwerking
met dierentuinen en natuurbeschermingsorganisaties. Op deze manier kunnen ex
situ en in situ worden gelinkt en kan ESF
een belangrijke partner zijn in het kader van
bescherming en behoud van soorten.

disappearing and extinction of species now
also finds its cause in loss of habitat, the
traditional Chinese medicine, pollution and
international pet trade for the fast growing
market in Asian countries. Captive reproduction in western countries improved in
a rapid way for a growing number of species of reptiles and amphibians. Captive
colonies can be used for future reintroduction purposes preferably in close cooperation with zoos and conservation societies.
This way ex situ and in situ can be linked.
This way the ESF can become an important
partner in species conservation.
So far the ESF board is based in the Netherlands. The first steps were taken within
the Dutch and now also Belgium Turtle and
Tortoise Society in 1990 and by the end of
that decade ESF became European. The
number of board activities however are
restricted to the Netherlands. Upon this
the majority of work lies in the hands of a
limited number of people of whom some
are already doing this for more than two
decades. For these reasons the ESF board
needs to be enlarged and also within other
EU countries than just the Netherlands.

Tot dusver vindt het ESF-bestuur haar basis voornamelijk in Nederland. De eerste
stappen op het pad van stamboek/fokprogramma’s werden gezet binnen de Nederlandse en thans ook Belgische Schildpadden Vereniging (NBSV) in het begin van de
jaren negentig en in 1997 werd ESF Europees. Het takenpakket op het gebied van
sturen en besturen bleef echter beperkt tot
Nederland. De hoeveelheid werk op dit terrein komt bovendien nog eens op een beperkt aantal mensen neer die dit werk nu
al circa twintig jaar doen. Daarom dient het
ESF-bestuur te worden uitgebreid naar andere EU-landen dan alleen Nederland. Verder dient binnen Nederland ook een breder
draagvlak te komen binnen andere herpetologische verenigingen.

ESF is Europe based and therefore manpower must come from all over Europe.
For reasons explained above we search for
reptile and amphibian conservation minded
people within the herpetological societies
or zoos to join the present ESF board team.
People who combine hobby and passion
for conservation of species. Look for additional information on the different tasks
within the ESF frame on the ESF website
www.studbooks.eu

ESF is een op Europa gebaseerde en gerichte organisatie en mankracht dient dan
ook uit geheel Europa te komen.
Daarom wordt binnen de herpetologische
organisaties alsmede dierentuinen gezocht
naar reptielen- en amfibieënhouders met
een hart voor soortenbehoud en conservation om het ESF-bestuur te versterken.
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Tasks can be on the publicity level, representing of the different countries, contact
persons within herpetological societies,
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Mensen die hobby en passie voor behoud
van soorten willen combineren. Kijk voor
aanvullende informatie over het ESF-netwerk op de ESFwebsite www.studbooks.eu

drafting management plans and breeding
programs in close co operation with the
studbook keepers and the co studbook
keepers, doing secretary work. Speaking
and writing the English language is a must.

De taken kunnen liggen op het terrein van
PR/Marketing, vertegenwoordiging van
ESF in de diverse EU-landen, contacten
binnen de herpetologische sector, het opstellen van managementplannen en fokprogramma’s en secretariaatswerk. Spreek- en
schrijfvaardigheid van de Engelse taal is
een vereiste.

Are you interested? Get in touch by email
to ESFsecretary Harry Rotmans on hjrtm@
planet.nl and ESFchair Henk Zwartepoorte
henkzwartepoorte@hetnet.nl

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op
met ESF-secretaris Harry Rotmans hjrtm@
planet.nl of Henk Zwartepoorte Henkzwartepoorte@hetnet.nl

HOOGLERAAR UNIVERSITEIT WAGENINGEN
Op donderdag 20 maart 2014 heeft oud-hoofdredacteur van LS en huidig redactiemedewerker dr. ir. René van der Vlugt het ambt van buitengewoon hoogleraar in
de Ecologische Plantenvirologie aan Wageningen Universiteit aanvaard. Zijn oratie
had als titel ‘Onbemind, maar vooral onbekend. De plaats van plantenvirussen in
ecosystemen’.
Het bestuur van de Europese Slangenvereniging en de redactie van Litteratura
Serpentium feliciteren de nieuwe hoogleraar met zijn prestigieuze benoeming.

EUROPESE SLANGENVERENIGING - EUROPEAN SNAKE SOCIETY
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