
LITTERATTJRA
SERPENTIIJM

Nederlandse editie

vol.4 - rgs4



O Nederlandse Doelgroep Slangen.

Het overnemen van artikelen
na schri ftel ijke toestemming

is slechts toegestaan
van de hoofdredakteur.



LITTERATIJRA
SERPENTIIjM

Nederlandse editie

voL.4, NO. 1 JAN 1984

INHOTJDSOVERZICHT

Av.tíkeLen

Python curtus , een moe'i I i i ke eter? R. de
Lang 4

Albinisme bij slangen; E. Prljst 7

Elaphe carinata; G. Chapman 77

Zíekten & Gezondheid

Pentastomen en andere parasieten en hun
behandeling bij Liasis papuanus; C.A.P.
van Riel, Prof. Dr. P. Zwart & Dr. E.
de Winter

Ih..teekresuLtaten

Litez,atuur

BestuursmededeLingen

Vraag & Aanbod

22

26

31

38

40



BESTUURSMEDEDELINGEN
Geachte I eden,

Ik heb een verheugende mededeling: sinds kort heb-
ben we er een aktieve redaktiemedewerker bij. Het
is P'iet Schiereck, die a'ls fysioloog werkzaam is
b'ij de Rijksun'iversite'it Utrecht. Na een inwerk-
tijd van een paar maanden heeft hij nu het redak-
teurschap van de Nederlandse edjtie van ons blad
op zich genomen. Hjerdoor wordt m'ijn taak gelukkig
een stuk verlicht. Ik zal mij verder bezig houden
met de eindredakt'ie en de 1ay-out van de Neder-
landse en Engelse edjtie en (samen met Pieter
Stoel) met het drukken van de beide tijdschriften.
Verder hebben drie leden, te weten Graham 0xtoby,
Ton Steehouder en Fons Sleypen, s'inds kort hun
diensten aangeboden voor vertaalwerk. Zij vertalen
nederlandse artikelen in het engeis voor de Engel-
se editje en engelse artikelen in het nederlands
voor de Nederlandse editie.
Voor de komende nummers hebben wij een aantal vrij
lange art'ikelen klaarliggen. Wij hebben daarom be-
hoefte aan wat korte art'ikeltjes om dje nummers
vol te maken. Heeft U interessante waarnemingen
gedaan bij Uw slangen of heeft U een aantal jaren
ervaring met een slangensoort waarover U nog nooit
een artjkel 'in ons blad heeft gezien? Schrijf het
dan eens op, want Uw ervaringen zijn de moeite
waard voor de andere I eden.

Anton van Woerkom.

Beste I eden,

Zoal s jul l'ie merken z'itten we al geru'ime tiid met
een achterstand in het verschijnen van ons blad.
De reden dat deze achterstand maar niet kan worden
weggewerkt moet gezocht worden i n het fei t dat er
te we'inig mensen beschikbaar ziin voor het drukken
van het blad, het rapen van de pagina's, het vou-
wen/nieten, het schoonsnijden en de verzending. Nu
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komt al het werk neer op een paar mensen, die toch
al overbelast zijn.
Wii doen dan ook een dringend beroep op die leden
d'ie in of in de buurt van Utrecht r^/onen om zich op
te geven om een handje te komen helpen. Het is
maar één keer in de twee maanden.l,'lij hopen dat U

Uw verenigingsverantwoordel ijkheid beseft; we ma-
ken tensl otte met z 'n al I en de veren'igi ng. U kunt
zich opgeven bjj Anton van Woerkom.

Jaap Koo'ij .

KOI,IENDE EVENEMENTEN.

Van 13-16 september organiseert de D.G.H.T. in sa-
ijkse Salamandra-menwerki ng

Tagung.
met Lacerta de jaarl

Adres: Congrescentrum de Koningshof te Veldhoven.
Toegangsprijs: f 20,-- per persoon per dag.
Voor meerinf ormat'ie, hotel reserveri ng , enz . kunt
U kontakt opnemen met Wim Jacobi, Jagersdreef 144,
3972 XH Driebergen. Tel. 03438-18303.

0p donderdag 11 oktober geeft Marc de Prekel op de
Afdeling Antwerpen van de Belgische terrariumvere-
niging Terra een voordracht over: Het houden van
en kweken met slangen (algemeen).
Aanvang: 20.00 uur.
Adres: Cultureel centrum zaal 2 - 2e verd., Drie-
koningenstraat 126, Berchem-Antwerpen, België.

0p zaterdag 20 oktober organ'iseert de Nederlandse
Doe'lgroep Slángen;ïlï 4e SLANGENDAG.
Adres: waarschijnl'ijk weer in het Botanisch Labo-
ratorium te Utrecht.
Tiid: 10.00 - ca.17.00 uur. Na afloop gaan we (met
de leden die z'ich daarvoor hebben opgegeven) weer
gezellig eten, ditmaal 'in een Italiaans restaurant.
Programma: Als er leden zijn die een korte diale-
zing wi11en geven, er is nog ru'imte voor. In het
volgende nummer hopen we het programma te publice-
ren. Nadere informatie bi j Anton van l,,Joerkom.
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