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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Geachte leden, 

U ontvangt deze keer twee boekjes tegelijk: het 
dubbelnummer (maart/mei 1983) dat U nu voor U 
heeft, en Supplement No. 1, dat een bijgewerkte 
lijst bevat van de door de leden gehouden en ge
kweekte slangen. Wij hebben er voor gekozen om de
ze lijst dit keer in een apart boekje te binden, 
omdat het een lijst blijkt te zijn, waarnaar door 
veel leden keer op keer wordt teruggegrepen. Op 
deze manier kunt U hem apart leggen en heeft U hem 
altijd bij de hand. Wat wij echter jammer vinden 
is dat slechts éénderde deel van onze leden aan 
deze unieke kontaktmogelijkheid heeft meegewerkt. 
Hopelijk krijgen we de volgende keer meer respons! 
Vanaf heden hebben wij voor de rubriek 11 Kweek
resultaten11 een aparte redaktrice. Het is ons lid 
Jacqueline Donkers. Als U kweekresultaten te mel
den heeft, dan kunt U die naar Jacqueline opstu
ren. Formulieren voor het melden van kweekresulta
ten kunt U bij haar aanvragen. (Jacqueline Donkers, 
Mariendal 407, 6715 CC Ede, tel. 08380-20830). 
Het is ons een genoegen U nu reeds te kunnen in
formeren over het programma van de Slangendag op 
15 oktober a.s. Wij hebben een aantal internatio
naal bekende sprekers op het programma staan. De 
bekendste hiervan is Paul Heinrich Stettler uit 
Zwitserland. Hij is in Nederland vooral door zijn 
11 Stettler-terrarium11 bekend geworden. De heer 
Stettler zal een lezing met dia's houden over de 
orchideeën en slangen van het oerwoud van Venezu
ela, en tevens een lezing over zijn kweekresulta
ten met Trimeresurus trigonocephalus. 
Werd er op de Slangendag van 1982 een lezing ge
houden over het dwangvoederen van jonge slangen, 

104 



dit jaar komt Ulf Olsen, voorzitter van de Deense 
terrariumvereniging, een voordracht houden over 
truckjes om slangen aan het eten te krijgen, zodat 
dwangvoederen daarmee overbodig wordt. 
Twee Oostenrijkse cineasten hebben in principe 
toegezegd een show met dia's en geluid te komen 
presenteren over de bekende 11 Slangenprocessie 11

, 

die elk jaar op de eerste donderdag van de maand 
mei in Cocullo (Italië) wordt gehouden. 
Drie van onze Nederlandse leden maken het program
ma compleet, met een aantal terrariumtechnische 
lezingen: terrariumbouw; het maken van waterbak
ken; ventilatie in het terrarium. 
Het is jammer dat ondanks onze zeer vroegtijdige 
aankondiging (reeds in oktober 1982) van de datum 
van de Slangendag, het Lacerta-bestuur nu besloten 
heeft om op precies dezelfde dag een najaarsland
dag te organiseren in Eindhoven. Wij hopen dat de 
kontakten tussen Lacerta en de Doelgroep Slangen 
in de toekomst wat beter zullen gaan lopen. 

namens het bestuur, 

Pieter Stoel 
Anton van Woerkom. 

P.S.: Wilt U er bij eventuele correspondentie 
s.v.p. op letten dat onze redakteur een 
nieuw adres en telefoonnummer heeft? 

SLANGENTENTOONSTELLING 11 SERP0 11
• 

Na de Atrox-tentoonstelling van 1981 trekt sinds 
vorig jaar de slangententoonstelling 11 Serpo 11 door 
ons land. De eigenaar, Walter Getreuer, is voor 
veel slangenliefhebbers geen onbekende. 
Waren er bij Atrox uitsluitend gifslangen te zien, 
bij Serpo zijn ook niet-giftige slangen te bewon
deren, zoals bijvoorbeeld de Boa constrictor, de 
rode rattenslang (albino), de koningspython, de 
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netpython, de groene boompython (met nakweek) en 
de tijgerpython (met nakweek). 
Voor de gifslangenliefhebber is er onder andere 
een aantal kleurvariëteiten te zien van de ëobra 
Naja naja kaouthia. Verder geldt als interessante 
informatie dat het gelukt is om zowel de gele 
krait als de twijgslang goed 11 aan de muizen 11 te 
krijgen. 
Serpo is niet alleen gericht op mensen die voor 
het eerst met slangen in aanraking komen (uitge
breide onderschriften op de terraria en dia-voor
stelling gericht op voorlichting over slangen), 
maar ook voor de serieuze liefhebber is er veel 
interessants te zien. 
Serpo is van 21 juli t/m 14 augustus in Valkenburg 
aan de Geul in 11 Centrum Cocarde 11 en van 18 augus
tus t/m 4 september in Scheveningen in "De Gouden 
Wieken". 
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