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JOHN HOP 
rt•pl ilt• !> ·- ,:1111phdu ;11 1!> - t. r i1.. kc t s - in vt·r tc l:n· .it es 

Joubertst raat 24 
3851 DM Erme lo 
Holl and 
Telep hone : 03417 - 51687 

Import 
Export 
Zoo exchange 
Breeding center 

Verkoop van alle soorten uitsluitend via uw speciaalzaak. John Hop heeft de 
exclusieve importrechten van alle soorten uit Kenya voor de Benelux. 
Export possible to every country according the rules of the Washington Convention, 
John Hop has exclusive importation right of the animals of Kenya for the Benelux. 

Wij bieden aan/We are offeringr 

Slangen/Nonvenomous snakes. 
TYPHLOPS PUNCTATUS, Wonnslan~ 
P'f.THON SAXULOIOES, Kleine rotspython 
BOAEOON FULIGUNOSUS, Huisslang 
PHILllOTHAMNUS IRREGULARIS, Groene sl. 
PHILLOTHAMNUS SEMIVARIEGATUS, blue 
CROTAPHOPELTIS HOTAMBOEIA, Witlipsl. 
RHAMPHIOPHIS RUBROPUNCTATUS, Roodkops. 
PSAMMOPHIS SIBILANS, Bruine zandrensl. 
PSAMMOPHIS BISERIATUS, Gespikkelde z. 
COLUBER KENIENSIS, Leke Baringo s lang 
DASYPELTIS ATRA, Eieretende slang 
NATRICITERES OLIVACEIA, Owergwatersl. 
TELESCOPUS SEMIANNULATUS, Tijgerslang 

Glfslangen/Venomous snakes. 
DISPHOLIDUS TYPUS, Boomslang 
NAJA MOSSAMBICA PALLIDA, Spuwende co. 
NAJA MELANOLEUCA, Zwarte cobra 
DENDROASPIS ANGUSTICEPS, Groene mamba 
CAUSUS RHOMBEATUS, Nachtadder 
BITIS ARIETANS, Pofedder 
ECHIS CARINATUS, Zaagschubadder
ATHERIS HISPIDA, Bosadder 
BO]GA PULVERULENTA, Owergnachtboomsl. 
PSEUOOHAJE GOLDII, Boomcobra 

Regelmatig leverbaar/ Avaible 
VIPERA ASPIS, Aspis viper 
VIPERA RUSSELII, Adder 
AGKISTRODON HYPNALE, Adder 
TRIMERESURUS TRIGONOCEPHALUS, 

r egulary. 

Boom adder 

PYTHOn1 SEBAE, Grote rotspython 
ERYX COLUBRINUS LOVERIOOEI, Zandboa 
~YCOPHIDION CAPENSE, Wolfslang 
PHILllOTHAMNUS SEMIVARIEGATUS, Groene bossl. 
THRASOPS JACKSONII, Zwarte boomslang 
RHAMPHIOPHIS OXYRHYNCHUS, Bruine schildneus 
PSAMMOPHIS PUNCTULATUS, Roodkopzandrenslang 
PSAMMOPHIS SUBTAENIATUS, Gestreepte zandren 
MEHEL YA CAPENSE, Smaltongslan!Ji 
HAPSIOOPHRY6; LINEATA, G'rootoogslang 
PSAMMOPHYLAX TRITAENIATU.S, Strepenslang 
HEMTRRHAGERRHIS NOTOTAENIA, Bodems lang 
ELAPSOIDEA 61..NOEVALlll, Breedkopslang:i 

NAJA NIGRICOLLIS, . Spuwende cobra 
NAJA MOSSAMBICA PALllIDA, Rood, RED VARIETY. 
DENDROASPIS POLYLEPIS, Zwarte· mamba 
DENDROASPIS JAMESONII, Jameson•s mamba 
CAUSUS RESIMUS, Groene nachtadder 
BITIS NASICORNIS, Neushoornedder 
ATHERIS DESAIXII, Prachtbosadder 
ATHERIS SQUAMIGER, Bosadden· 
BOIGA BLANDINGII, Nachtboomslang 

ViPERA AMMODYTES, Adder 
AGKISTROOON- NEPA, Adder 
NAJA NAJA NAJA, Cobra 

Gedurende elk jaar ontvangen wij enkele paren Australische pythons en gifslangen. 
Schrijf ons een briefje in welke soort 1.11 gelnteresseerd bent u ontvangt den 
bericht zodra een gewenste soort in voorraad is. Ter uwer oriëntatie delen wij u 
nog mede dat een wachttijd van een jaar bij deze soorten nonnaal is. 
Every year we receive soma pairs of Australian pythons and venomous snakes, 
Please write us in which species you are interested and we will inform you when 
this species is in stock. Please know that concerning these species it is possible 
that you have to weit for more than one year even langer. 
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HERPETOLOGISCH 

CENTRUM 
HOLLAND 

HERPEIDr..cx:;rsCH CENTRUM HOLLAND is een sinds 
1980 gevestigde firrra, die gespecialiseerd is 
in de handel in reptielen en amfibieen. 
Daarnaast bezit het HERPE.TOr..cx:;rsCH CENI'RUM 
een voor Europa uniek assortilrent voederdieren, 
zoals: diverse ma.ten krekels, sprinkhanen, 
wasrrotten en wasrrotlarven, fruitvliegen, 
wandelende takken, etc. 
Wij streven ernaar om onze clienten een zo 
uitgebreid rrogelijk prograrrma aan te bieden. 

Het HERPE.TOr..a;rsCH CENTRUM HOLLAND stimuleert 
het op de juiste wijze houden van reptielen en 
amtibieen. 

Verkoop uitsluitend via Uw dierenspeciaalzaak. 

A.1. Flipse, Dirk Stacdweg 82,

· 3851 LK - Ermelo, Holland..

Telefoon: 03417 - 54419 
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"Hoe een krekel 
Naam maakte:' 

'n Krekl'I die nt1am maakt, rnocl 
wc/ zeer bijzond<'r zijn. W<1nl een na,m, 
krijg je niet zoma,1r. Die moct je opbouwen, 
door telkens\ \'eer te he'\ vijzen dal je cc'n 
heel goede krekel hen/. 

Eentje cli<' altijcl p,lanst \ '<l/1 ge zone/
heid. Eentje cli<' hcirslcnwol <'1wrgie zil . 
Dal kom/ clour h< •/ ui(!.!,dJal,m< C'< ·rdc, extra 
vitaminerijke\'< 1< 'r. 

Da<H"\'clll /..:rijp, j<· hrn'('f1cli<'n nog 
eens een c'x/ r,1 ~cll<'f) me'<' \'oor ondcn vcg, 
zodat je of)gdc1cl< •n c1c111 clc finisch \'er
schijnl. En cl<it l'.icn hagccliss< •n, kikker/jes en 
al die anc/cre diewn o 1 0 waag 

Zij worc/C'n er hdC'n'an en daar 
gaal het toch om. NiC'I om die naam. Die is 
er voor u, zodat u voorta,1n c/c beste krekels 
herkent aan het Krcca v(u,nC'/. 

Vraag ernaar bij uw speciaalzaak. 
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�OHN HOP 

Joubertstraat 24 
3851 D1.1 Ermelo 
Holland 
Telephone; 03417-51687 

Import 
Export 
Zoo exchange 
Breeding center 

Verkoop ven ells soorten uitsluitend via uw speciaalzaak. John Hop heeft de 
exclusieve importrechten voor alls soorten uit Kenya voor de Benelux. 
Export possible to all countries. Shipping according the rules of the Washington, 
Convention. John Hop has exclusive importation right for the species of Keny,a 
for the Benelux countries. 

Wij bieden aan/We are offering: 

Hagedissen/�izards. 
HEMIDACTYLUS BROOKII, Witstipgekko LYGODACTYLUS PICTURAL..IS, Daggekko 
HDMOPHDLUS WAHLBERG!, Velvetgekko AGAMA AGAMA LIONDTUS, Kolonistenagame 
AG/W,A RUEPPELLI, Boomagame AG'AMA ATRICOLLIS, Blauwkeelagame 
AG/W,A CAUDOSPINOSA, Gordelstaartagame CHAMAELEO MELLER!, Reuzenkameleom 
CHAMAEILEO GRACILIS, Prachtkameleon CHAMAELEO DILEPIS, Lappenkameleon, 
CHAMAELED 8'. BITAENIATUS, Dwergkameleon CHAMAELEO B. HOEHNELLII, Helmkameleon. 
CH/W,AELEO JACKSONIY, Driehoornkameleon MABUYA QUINQUETAENIATA, Bleuwstaartskink 
MABUYA STRIATA, Tweestreepskink MABOYA BREVICOLLIS, Reuzenskink 
RIOPA SUNDEVALLI, Spitskopskink GERRHDSAURUS MAJOR, Bruins schildhagedis 
GERRHDSAURUS FLAVIGULARIS, Tweestreeps. GERRHOSAURUS SPP. Zwartgele schildhagedis 
LATASTIA LONGICAUDATA, Langstaarthag. VARANUS NILOTICUS, Nijlvaraan 
VARANUS EXANTHEMATICUS, Steppenvaraan 

AMFIBIEEN/,W,PHIBIANS; 
XENOPUS LAEVIS, Klauwkikker 
HYPEROLIUS NASUTA, Owergboomkikker 
HYPEROLIUS M. MARGINATUS, Groene b. 
PTYCHADENA MASCARENIENSIS, Kikker 
RANA OCCIPITAL.IS, Reuzenkikker 

WATERSCHILDPAODEN/TURTLES, 
Pelomedusa subrufa, Grijze halswender 

ONGEWERVELDE DIEREN/INVERTEBRATES. 
SCHORPIOEN, Donkere kleur en groat 
MILLIOENPOOT, Millipede 

ATTENTIEI 

BUFO AEGULARIS, Panterpad 
HYPEROLIUS CINCTIVENTRIS, Bruins boomkikker 
CHIROMANTIS PETERSII, Boomkikker 
PTYCHADENA ANCHIETAE, Graskikker 
PYXICEPHAL..US ADSPERSUS, .Stierkikker 

PELUSIUS SUBN·IGER·, Zwerte helswender 

SCHORPIOEN, Licht gekleurd en klein 
Duizendpoot, centipede, 

Onze folder "Tips voor de beginnende slangenverzorger(ster)," is nu overal 
verkrijgbaar. Haal hem gratis bij uw eigen speciaalzaak, 

ATTENTIEI 
Met het oog gericht op de komende wetswijziging waarbij het de bedoeling is om, 
alle soorten welke op de Appendix? en II van de Washington Conventie voorkomen, 
oak op de WET BUD te plaatsen adviseren, wij u nu al om bij eankoop van alle 
soorten kameleons, pythons, boa's, phelsuma•s, gifkikkers, varanen en anders op 
deze lijsten voorkomende soorten een aankoopnota te vragen en geed te bewaren, 
Gelukkig is het nag leng niet zover en hopen wij met u dat Naderland alleen• de 
Conventie ondertekent en deze regaling op dezelfde wijze geat uitvoeren zoals 
AI...UE ANDERE LANDEN DIE DE WASHINGTON CONVENTIE Al... EERDER ONDERTEKEND HEBBEN, 
en det de WET BUD niet verder uitgebreid zal warden, 

(4)



Joubertstraat 24 
3851 DM Ermelo 

Holland 

V 0 E D E A 

�OHN HOP 
reptielen amfibicCn - voederinscktcn-ongewervelde dieren 

I N s E K T E N 

Telefoon: 03417-51687 
Postgiro: 10.29.820 

(Oktober 19El 1.) 

Alle ondersbaande s□□rten zijn binnen h•iee da.ggn bij elke speciFmlza,,k lRv13rbAnrl 

Keuze _uit: 

KRECA HUn,KREKELS: Volwassen □naeveer 60 stuks. 
Midd�l ongeveRr 125 stuks. [1-stip) 
Klein ongeveer 175 s.tuks. ( 2-stirpen) 
Zear klein. (3-stippon) 
Volwassen, grootverpakking ongevEor 1000 stuksl 

KRECA VELDKREKELS: Volv:assen ongeveer 30 stuks. 
Micidel ongeveer 60 stuks. 

KRECA FRUIT\/LIEGENK'NEEK: Frui tvliegon zonder vleugels. 

TREl<SPHINKHANEN: Halfwas, 15 stuks per ciaos. 

WASMOTTENKWEEK: Orn afwissRlend te kunnen v□eren. 

AFAIKAANSE HUISVLIEGEN: Grote portie WRRr u weken rnee kunt doon. 
In de koelkast bewaren: 1. Tot u vliegen nodi!J h201ft. 2. Of indien u er gcmocog hmift 

KRECA BUFFALO"IDRMEN: Grote portie, betere kwaliteit. 

WANDELENDE TAKKEN: Afh;,nkelijk van de grootte 10 tot 25 stulcs. 

NIEUW SDORT VOEDEAINSEKT: Introductie tijd,ms do DibGvo v1ekbours, 

Alle bovenstaande soorten zijn binnen h0 ee dngen in elke speciaalzaak leverbac.,rl 

Geachte terrariumliefhebber(ster), 

Let bij aankoop van krekels, fruitvliegen on buffRlowormen altijd op de sticl<cr met 
hat KRE:CA vignet op het doosje, Dit wa;;rborgt hoge kwaliteitl 

Heeft uw doos geen sticker tol den het ec,ntRl krekols of buffalmvormen, lot r,rop 
dat de krekels allema;:,l dezel fde grootte hebbrm en laot uw huidig0 lnvercncier 
SPECIAAL VOOR U' KrecA voedorins,:;kten best0llr:,n, Vergclijl< d·,n cir:, l<wnli toi t rm 
geef de beste krekels AAn uw dieren, KRECA KREKELS GOED GESORTEERD HOGE KWALITEITI 

In elke dierenspeciealzaak verkrijgbaer, 
Beler:,fd annbevelend, 

J, Hop. 
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�OHN HOP 
replielen-am(ibicen-vocderinseklen-ongewervelde dieren 

Joubertstraat 24 
3851 OM Ermelo 
Holland 

Wij zoeken naar: 

GIFKIKKERS. 

Dendrobe.tes aurRtus 

WANTED LIST DCJ08ER 1981. 

Dendrobates auratus, goudkleurig 
Dendrobatas leucomelas 
Dendrobetes quinnuevittatus 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates tinctorius 
Oendrobates speciosus 
Dendrobates granuliferus 
Oendrobates lehmanni 
Dendrobates basleri 
Oendrobatcs silverstoni 
Oendrobates tricolor 

Telefoon: 03417-51687 
Postgiro: 10.29.820 

Wij betalen per stuk: 

F 15.-
F 25.
F 2D.
F 30.-
F 15.
F 25.
F 15.
F 15.-
F 15.-
F 30.-
F 40.-
F 15.--

Dok alle niet genoemde Dendrobates en Atelopus soorten hebben onze interesse. 

Ons advies ar.n u: Kweek nu met gifkikkers of ga ermee beginnen omdat de prijzen 
snel zullen gaan stijgen en wij afname van nakweek garanderen• 

PHELSU�iA DAGGEKK_D'S. 

Phelsum_a cepediama. F 20.--

Phelsuma vinsoni F 20.--

Phelsuma latic,auda F 20.-

Phelsuma ornata F 20.--

Phelsuma nigra F 20.-

Phelsuma astriata F 20.--

Phelsuma dubia F 15.--

Phelsuma madagascariensis sundbergi, halfwas F 30.-

Phelsuma mad,agascrriensis sundbergi, volwassen F 50.-
Phelsuma madagascariensis grandis, halfwas F 35.-
Phelsuma madagascariensis grandis, volwassen F 60.--

Dok alle niet genoemde Phelsuma soorten hebben onze interesse. 

Ons f'!dvi.es mm u: Kweek nu met Phelsuma daggekko' s omdat de prijzen el zijn gestegen 
en nag verder zullen gaan stitlgen, terwijl afname van uw dieren door 
ons gegarandeerd wordt. 

ALLE SOORTEN ANDLI�SEN. 

Aankoop altijd in overlag. Aankoopprijs franko Ermalo, 

VOER UIV NAKWEEK ALTIJD KRECA KREl�ELS GOED GESORTEERD, HOGE KWALITEITI 

(5)



Joubertstraat 24 
3851 DM Ermelo 

Holland 

V 0 E D E A 

�OHN HOP 
reptielen amfibicCn - voederinscktcn-ongewervelde dieren 

I N s E K T E N 

Telefoon: 03417-51687 
Postgiro: 10.29.820 

(Oktober 19El 1.) 

Alle ondersbaande s□□rten zijn binnen h•iee da.ggn bij elke speciFmlza,,k lRv13rbAnrl 

Keuze _uit: 

KRECA HUn,KREKELS: Volwassen □naeveer 60 stuks. 
Midd�l ongeveRr 125 stuks. [1-stip) 
Klein ongeveer 175 s.tuks. ( 2-stirpen) 
Zear klein. (3-stippon) 
Volwassen, grootverpakking ongevEor 1000 stuksl 

KRECA VELDKREKELS: Volv:assen ongeveer 30 stuks. 
Micidel ongeveer 60 stuks. 

KRECA FRUIT\/LIEGENK'NEEK: Frui tvliegon zonder vleugels. 

TREl<SPHINKHANEN: Halfwas, 15 stuks per ciaos. 

WASMOTTENKWEEK: Orn afwissRlend te kunnen v□eren. 

AFAIKAANSE HUISVLIEGEN: Grote portie WRRr u weken rnee kunt doon. 
In de koelkast bewaren: 1. Tot u vliegen nodi!J h201ft. 2. Of indien u er gcmocog hmift 

KRECA BUFFALO"IDRMEN: Grote portie, betere kwaliteit. 

WANDELENDE TAKKEN: Afh;,nkelijk van de grootte 10 tot 25 stulcs. 

NIEUW SDORT VOEDEAINSEKT: Introductie tijd,ms do DibGvo v1ekbours, 

Alle bovenstaande soorten zijn binnen h0 ee dngen in elke speciaalzaak leverbac.,rl 

Geachte terrariumliefhebber(ster), 

Let bij aankoop van krekels, fruitvliegen on buffRlowormen altijd op de sticl<cr met 
hat KRE:CA vignet op het doosje, Dit wa;;rborgt hoge kwaliteitl 

Heeft uw doos geen sticker tol den het ec,ntRl krekols of buffalmvormen, lot r,rop 
dat de krekels allema;:,l dezel fde grootte hebbrm en laot uw huidig0 lnvercncier 
SPECIAAL VOOR U' KrecA voedorins,:;kten best0llr:,n, Vergclijl< d·,n cir:, l<wnli toi t rm 
geef de beste krekels AAn uw dieren, KRECA KREKELS GOED GESORTEERD HOGE KWALITEITI 

In elke dierenspeciealzaak verkrijgbaer, 
Beler:,fd annbevelend, 

J, Hop. 
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HERPETOLOGISCH 
CENTRUM 
HOLLAND 

HERPETOLOGISCH CENTRUM HOLLAND is een sinds 1980 
gevestigde firma, die gespecialiseerd is in de 
handel in reptielen en amfibieën. Baarnaast bezit 
het HERPETOLOGISCH CENTRUM een groot assortiment 
voederdieren, zoals: diverse maten krekels, was
motten en wasmotlarven, sprinkhanen, fruitvliegen, 
wandelende takken, enz. 
Wij streven errtaar om onze cliënten een zo uitge
breid mogelijk programma aan te bieden. 

Het HERPETOLOGISCH CENTRUM HOLLAND stimuleert het 
op de juiste wijze houden van reptielen en amfi
bieën. 

Openingstijden voor particuliere verkoop: vrijdag 
17.00 - 21.ÓO uur, zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 
De rest van de week na telefonische afspraak. 
Verk00padres: Baan 22, Biddinghuizen. 

A.1. Flipse, Dirk Staalweg 82, 
3851 LK - Ermelo, Hol land.. 

Telefoon: 03417- 54419 
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REPTIELEN 
EN 

AMFIBIEEN 
OP 
POSTZEGELS 

REPTILES AND 

AMPHIBIANS ON 

STAMPS 

A. B. van Woerkom 

Prive-uitgave, 1981. Beschrijving van alle postze
gels die als afbeelding een reptiel of amfibie 
hebben. 303 pagina's. 
Te bestellen door starting van f 19,-- (inclusief 
f 4,-- voor verzendkosten) op postgiro 2787841 ten 
name van A.B. van Woerkom te Utrecht. 
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5S-13N Tarantula 

/:1~1,w:1t1:Mtm,i1.iiïi 

Door een rmiek inbeddings 
proces krmnen wij U laten 
kennis ma.ken met een fas
cinerende wereld van per
fekt geprepareerde dieren 
en bloemen. 
Rodelco Gems zijn glazen 
bollen gevuld met een 
kristal heldere conserve
rende gelei, waarin plant 
en dier ideaal te bestu
deren zijn. 
Ieder mini detail als bv. 
een haartje komt perfekt 
uit. Het geheel is ge
plaatst op een massief 
walnoten voet en voorzien 
van een koperen plaque. 

05S- lN Scorpion 
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Als een waardevolle aan
winst voor Uw verzarreling 
en perfekt studie objekt 
bieden wij U een keus uit 
40 verschillende objekten. 

De gebruikte dieren komen 
uitsluitend uit die lan
den waar er zo' n over
schot van bestaat dat zij 
daar verdelgd warden zo
als bij ons bv. een kak
kerlak. 

5W-3C Peach Gladiola 

Vraag onze uitgebreide kleurenfolder aan door 
middel van onderstaande antwoordcxmpon: 

opsturen aan: 

RODEiill B.V. 
Postbus 35 
3645 ZJ Vinkeveen 

Ja, stuur mij geheel vrij
blijvend Uw folder en prijs
lijst. Voor verzending heb 
ik f 1,45 aan postzegels 
bijgesloten. 

Naam 

Adres 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats 

Telefoon 
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0DHN HOP 
replielen -am(ibieën - vocde rinsekten -onge wervelde dieren 

Joubertstraat 24 
3851 DM Ermelo 
Holland 

Wij zoeken naar: 

GIFKIKKERS. 

Dendrobe.tes aurRtus 

WANTED LIST OOTOBER 1981. 

Dendrobates auratus, goudkleurig 
Dendrobatas leucomelas 
Dendrobe t es quin~uevittatus 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates speciosus 
Dendrobates granuliferus 
Oendrobates lehmanni 
Dendrobates basleri 
Dendrobatcs silverstoni 
Dendrob~tes tricolor 

Telefoon : 03417-51687 
Postgiro : 10.29.820 

Wij betalen per stuk: 

F 15.-
F 25.-
F 20.
F 30. -
F 15.-
F 25.
F 15.
F 15.-
F 15.-
F 30.-
F 40.-
F 15.--

Ook alle niet genoemde Dendrobates en Atelopus soorten hebben onze interesse. 

Ons advi es ac•.n u: Kweek nu met gifkikkers of ga ermee beginnen omdnt de prijzen 
snel zullen gaan stijgen en wij afname van nakweek garanderen• 

PHELSU~iA DAGGEKKO'S . 

Phelsum_a cepedinna F 20.--
Phelsuma vinsoni F 20.--
Phelsuma laticnuda F 20.-
Phelsuma orna ta F 20.--
Phelsuma nigra F 20.-
Phelsuma astriata F 20.--
Phelsuma dubiA F 15.--
Phelsuma ma dagascariensis sundbergi, halfwas F 30.-
Phelsuma medagascr riensis sundbergi, volwassen F 50.-
Phelsuma madagascariensis grandis, halfwas F 35.-
Phelsuma madagascariensis grandis , volwassen F 60.-

Ook alle niet genoemde Phelsuma soorten hebben onze interesse. 

Ons f'!dvies flan u I Kweek nu met Phel suma daggekko' s omdat de r>rijzen el zijn gestegen 
en nog verder zull en gaan stiögen, terwijl afname van uw dieren door 
ons gegarandeerd wordt . 

ALLE SOORTEN ANOLI~SEN. 

Aankoop altijd in overleg. Aankoopprijs franko Ermelo, 

VOER UW NAKWEEK AL TIJD KRECA KREKELS GOED GESORTEERD, HOGE KWALITEIT! 
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Joul,erlslr<1al 24 
31!'i1 DM lr111elo 
lft,11.JIHl 

Wij biedon uan; 

�OHN HOP 

BITIS NASICORNIS, Jong 

BITIS GABONIC/\, Jong 

Telefoon: 03417-51687 
Postuiro: 10.29.820 

F 125,-- Per paar f 220,--. 

f 125,-- Per paar f 220,--. 

Afhnlnn of bezorgen in overleg met uw speciaalzaak, 

Wij zoekon naar; Typlops spp, ( u ormslangen) 
Cordylus spp, (Gordelsta�rten) 
Plntys3urus spp. (Rotshagedissen) 
Iguann iguana (Groene leeuanen) 
V:;ranus bengalensis (Benr,alenvaraan) BUD 
Var�nus flavescens (Gele varaan) BUD 
Urom�stix ac1nthinurus (Doornstaaten) BUD 
Eryx spp. (Zandboa's) 
l!ydros··,urus amboinensis <:Zeilagamen) 
Caiman spp. (Ka·,imannen) BUD 
Crocodylus spp, (Krokodillen) BUD 
Cyclura spp. (NeushoornlAguanen) BUD 
Basiliscus vittatus (Basilisken) 
Tiliqua gigas (Blauwtongskinken) 
Testudo spp, (Landschildpadden) BUD 
Phelsuma lineata en quadriocellata (Daggekko) BUD 
BOA CONSTRICTORS, alle mbten, 

De volgende soorten voederinsekten zijn binnen enkele dagen in elke 
�pecia�lznak verkrijgbaar; KRECA HUISKREKELS, in 6 maten, 

KREC/\ VELDKFIEKF.LS, in 5 maten, 
KR8CA BANDKREKELS, in 5 maten. 
(Niet ender de 6 graden C bouden,) 
KRECA BU FFALOIVORMEN 
KRECA FRUITVLIEGENKWEKEN 
'l'REKSPRIN KHAN 811 
WASMOTTENKW8KEtl 
VOEDINGSBODEMS VOOR WASMOTTENKWEKEN 
Af'RIK AANSE Hun;vLI EGEN (MADE:N) 

Verkoopt uw leverancier nog geen KRECA voederinsekten, bel ons even 
d�n nemcn wij kontakt op? 

Beleefd aanbevelend, 

J, Hop. 
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OVER STOCK AVAILABLE FOR TRADE 
(quantity subject to prior trade) 

1 Crotalus viridis lutosus 

5 Crotalus viridis oreganus 

2 Crotalus molossus 

1 Crotalus viridis viridis 

1 Crotalus ruber 

1 Crotalus cerastes 

2 Agkistrodon piscivorus 

1 Agkistrodon contortrix contortrix 

1 Agkistrodon contortrix contortrix 
x pictigaster 

3 Agkistrodon rhodostoma 

1 Pituophis melanoleucus 

1 Spalerosophis diadema 

Wij vragen om een bod voor bovenstaande 

soorten indien U daarvoor interesse heeft. 

Alleen indien er vol oende geinteresseerden 

in deze soorten zijn laten wij ze uit de 

U.S.A. overkomen. 

John Hop 
Telefoon 03417-51687. 
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HERPETOLOGISCH 
CENTRUM 

HOLLAND 

REPTIELEN 

AMPHIBIEEN 

INSEKTEN 

BOEKEN 

TILLANDSIA' s 

Prijslijst gratis op aanvraag 

Verzending door heel Nederland 

voor particuliere verkoop zijn wij open: 

Vrijdag 19.00 - 20.30 

Zaterdag 10.00 - 16.00 

De hele verdere week NA telefonische 

afspraak. 

A .J. 1',lipse 

Dirk Staalweg 82 

3851 LK Ermelo 

Holland 

Tel. 03417 - 54419 

( Tjjdelijk) 

Verkoop adres: 

Baan 22 

Biddinghuizen 

Holland 

Tel. 03211 - 2164 
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REPTIELEN 
EN 

AMFIBIEEN 
OP 
POSTZEGELS 

REPTILES AND 

AMPHIBIANS ON 

STAMPS 

A. B. van Woerkom 

Prive-uitgave, 1981. Beschrijving van alle postze
gels die als afbeelding een reptiel of amfibie 
hebben. 303 pagina's. 
Te bestellen door starting van f 19,-- (inclusief 
f 4,-- voor verzendkosten) op postgiro 2787841 ten 
name van A.B. van Woerkom te Utrecht. 
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R. Ensing , 
Haringvl i et 371, 
8032 HK Zwolle . 
Holland . 
Tel . : 05200 - 46496 
Bank : Bondospaarbank 91. 30 . 57 . 541 
Giro: 42631t96 

Dec.' 81 
Voorr aadlijst Jan . 1 82 

SLAHGEII 

Cobra 
Ge t a nde Krn it 
Runselli adde r 
Mal~ise mocass i nslnng 
Witlipbamboeadder 
Grijpstear t adder 
l3a 111 boeacldP.r 
Ma ni,rovena dde r 
Sumatra pit adder 
~1ar1 c rovennachtboomsl a n~ 
Nachtboomsl ang ( groen) 
Nachtboomsl a ng ( r ood) 
Mo ps ne usslang 
Kl im~lang 
Gc ,· l bu ikra ttenslan{', 
Ne tpython 
Tu :i.nboa 
VL;:slanr; 
KouuebanUsl[tnt_:; 
Oo:3l erse rattenall1nc 

Blo en :'.. uit;cr,.,g,,am 
Vl:i. nderagaam 
'J'ji ktjak 
ToL ·ty ts"kko 
Vl.i ''/';'' nd<o gekko 
f-i: n i,} ir:1 hDc;edi n 
Hur 1H:.' ha,;e dir; 
Hlu.,dk;·!el.:..t nol is 
:~1! :3S t r,:eplnn!~::,tan r t, h· 1;~ <!d i s 
Wn terac:~am 
Ho ~kkop11p;uam 
Lu ·i cnnrci;.;':kko 
Vee l s treeprnab uya 

Gro ~ne boo~lcikker 
O:·sekikk,_·_··r 
Wi t :~ norli oo i,ikikker 
Ho oduorki kY.k~ r 

Naja kaout hia 
Bungarus fasciatus 
Vip e ru rus:.ell i 
Agkistrodon rhodostoma 
Trim ere:surus albol abris 
Trimeresurus popeorum 
Trimeresuru s s t ej negeri 
Trim c resurus purpureomacul atus 
Trimeresur us sumatran11 s 
Boiga dendrophila 
Boit;a cyanea 
Boiga nier i ceps 
l!omaloµcis buccata 
Elnphe radiata 
Ptyn,,; korros 
Python reticulatus 
Cornllus hortulanus 
Natrix piscntor 
'I'ham nophi" sirtnlis 
Ptya s muco,rns 

Calotes vernicol or 
LttioleJJiR belliu11a 
Hc~m id.1ctylun frenatU f3 
r,ckko 6 "1drn 
Pty c ho~·.oo n l ion:i turn 
La cc rta Llugesic 
Lncer t a siculn 
A110J. i D cnroli11ennis 
Tul<ytlro1nu~ snxlin~atu s 
Phy:;i g na thun cocinr.inu :.ï 
Acanthuuuura armata 
Cyrtodactylu0 peqtH~n Gi ~~; 
MaLuya mul ti f a::sci:.ita 

!lyla cyne r r: n 
1:" 1oulil p11l,.,hra 
Hl1.-~(·o pho r y:--; l 1~ucor.iy :1 t <t :-: 
Ru nn erytl1rn.e a 

f 95 ,- 
j 85 , - 
f 75 , - 
j 75:- 
f 1t5 , - 
/ 60 , - 
f 55 , -
/ 75 ,-
/ 80 ,-
j 65 , - 
j '+5 , -
/ 85,-
j 35 , -
i 65 , - 
f 30 ,- 
f 65 , - 
/ 85 , -
f 29 , -
f 27 , 50 
i 35,- -

j 17 ,:,0 
j 22 , ::-10 
f 5 , 50 
~ 17 , 50 
j 19 , --
j 12 , 50 
~ 12 , 50 J 

i 9 ,7 5 
j 1? , 50 
f 5'5 1 - -
f 1 9 , --
' 2;~ , 50 ,J 

i 15 1 - -

/ 13 , ~:i n 
f 1 ; . , ~)0 
f 1 ~ , ·-

f 10 , -·-· 
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Tijtrerkikker 
Gehoornde kikker 
Aziatische jungle pad 
Voe<iselkikkers 

OHGE\·IEHVJ!;LDEN 

Vogelspin (zwart) 
Vo5elopin (bruin) 
Reuzen,;chorpieon 

DIVERSJ�N 

Cobra serum 

Bungarus fasciatus serum 
Vipera russelli serum 
1rim�resurus serurn 
AgkiHtrodon serum 

Rana tigerina 
Magophryo acerns 
Bufo macrotis 
Rana sp. 

Melopacus albostriatus 
Helopacus alboatrintus 
Palamnaeus SJI'• 

(free7.edried) 
(freezedrierl) 
(freezedricd) 
( free7.edricd) 
( free:·,c,dried) 

f 17,50 
J" 40,-
f 10,-
J 4,75 

J 22,50 
f 22,50 
f 17,�0 

f 95,-

J 95,-

f' 95,-

f 95,-
a4 95,--

(Het serum is van �oede kwalitcit en wordt u grleverrl 
de oplosvloeistof) 

inclusief 

Binne11kort verwachten wi j: Python regi u.s 
Hyperolins soortcn 
Gaboenaddersl 

Alle pr1Jzen zijn per stuk en exclusief verzendkosten en kosten voor de 
verpakking. (=Tempex doosjes) 
Verzcnding van de dieren geschiedt onder rembours. (ea. f 12,50) 
Levende aankomst wordt gegarandeerd, alleen als de dode dieren binnen 
2 dagen terug warden gestuurd knn remplace warden geearandeerd. 
De dieren die worden afgestuurd zijn uiterlijk gaaf. 
Ruiling van e.v.t. gekochte dieren is niet mogelijk. 
Voor nfr,ehaalde dieren eindigt de garantie op het moment van 
in ontvangstname door de koper. 

Fiir Dcutschland: 

Alle gr->nannte preise sind pro stuck. Versand 
findet statt ab Deutschland. Also keine Zoll 
problemen. Wir berechnen fl5,-- fiir 
verpackung ind briefmarken. Auch wird 
lebende onkunft garentiert. Tote Tiere mussen 
aber dnnn innerhalb von 2 Tage wieder 
zuruckgeschikt werden. 
Bitte rufen Sie an: abends zwischen 18.00-22.00 
Uhr, oder schreiben Sie uns Ihre bestellung. 
Wenn Sie uns auftrag gebcn Tiere zu schicken, 
werden diese erst abgeschickt nach zahlung der 
Tiere 6nd die portokosten/verpackiingskosten auf 
der Bank. (= f 15,--) 
Die Preise sind gegeben in Hollandische gulden 
uhd ni cht in Deutsche Harken! 



Joubertstraat 24 

3851 OM E nnelo 

Holland 

�DHN HOP 
replit!len amfibicen • voet.lerinsek ten- ongewervelde t.licren 

Telefoon: 03417-51687 
Postgiro: 10.29.820 

BERICHT VOOR KOPERS EN VERKOPERS 
VAN BUD-DIEREN 

John Hop koopt en heeft regelmatig 
surplus Bud-dieren. 
Wilt U verkopen of kopen, laat het 
ons dan weten. 

Belangrijk. 
Wij kunnen alleen dieren aankopen 
waarvan aannemelijk gemaakt kan 
warden dat deze voor de ingang van 
de Wet Bud in Uw bezit waren resp. 
zijn gekocht met C.R.M. vergunning. 
Oak nakweek dient bij C.R.M. aan
gemeld te zijn. 

Wij behouden ons het recht voor geen 
dieren te verkopen aan or8anisaties 
of personen waarvan wij denken dat 
zij niet in staat zijn om de be
treffende soort optimaal te verzor
gen. 
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