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BESTUURSMEDEDELINGEN 

Na de poststaking, die de in het buitenland gere
digeerde artikelen i1eeft opgehouden, bleek onze 
offset-pers ook hoognodig aan een uitgebreide ser
vicebeurt toe te zijn. Maar met het verschijnen 
van dit nummer hopen we de laatste obstakels, die 
verantwoordelijk waren voor de vertragingen in het 
uitkomen van ons blad, achter ons te hebben. 
Teneinde de betalingen voor het volgende jaar 
(1984) vlotter te laten verlopen, heeft de pen
ningmeester acceptgirokaarten uitgetypt. We hopen 
hiermee de betalingen voor U wat te hebben vereen
voudigd. 

Hoewel dit het Se nummer van verleden jaar is, 
wensen w1J U toch nog een zeer voorspoedig en ge
noegzaam 1984 toe. 
We hopen dat te zijner tijd een nóg uitgebreider 
aantal leden mee zal werken aan het supplement van 
1984 (Lijst van gehouden en gekweekte slangen). 
Deze unieke mogelijkheid om met elkaar in kontakt 
te komen zouden we eigenlijk allemaal moeten be
nutten. Ondanks het feit dat dan ook niet bonafide 
lieden op de hoogte zijn van Uw slangenbezit, moe
ten we toch niet uit het oog verliezen wat een 
hobby inhoudt. Het delen van kennis met andere 
liefhebbers moet toch een grotere voldoening geven 
dan "eenzaam11 slangen te houden. Houders van grote 
collecties worden met klem aangeraden om de slan
gen te verzekeren tegen brand en diefstal en met 
het oog op het laatste ook eventueel een goede a
larminstallatie aan te leggen. 
Dat dit geen loze kreet is mag blijken uit het 
feit dat ikzelf op 22 december jongstleden tot 
mijn ontsteltenis moest constateren dat een "lief
hebber" op klaarlichte dag van mijn collectie alle 
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chondropythons (inclusief de nakweekdiertjes) en 
twee Corallus caninus had weggeroofd. 
Hopelijk heb ik U met bovenstaande tips voor een 
dergelijke catastrofe kunnen behoeden. Mocht U toe
vallig deze slangensoorten te koop weten of weet U 
iets van recente aankopen, dan zou U mij een groot 
plezier àoen als U dit even aan mij zou willen 
doorgeven. Maar nogmaals, laat U door zo'n nega
tief bericht toch vooral niet in de anonimiteit 
drukken, maar maak een veelzijdige hobby van Uw 
slangenbezit! 

Pieter Stoel 
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