
KWEEK RESULTATEN 
Wanneer U kweek.resultaten inzendt, wilt U dat dan 
s.v.p. doen met behulp van het speciale kweek
meldingsforrrrulier, dat U bij mij kunt aanvragen? 
Graag per kweek één formulier. Ook mislukte kweken 
zijn van belang: een ander kan er profijt van heb
ben. Het is niet de bedoeling dat alleen "bijzon
dere" kweken gepubliceerd worden. Vergelijken van 
verschillende kweekcondities kan voor iedere kwe
ker een grote hulp zijn, ook als het om "gemakke
lijk" te kweken soorten gaat. Jacqueline Donkers, 
Schoolstr. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-3403. 

Boa constrictor - Afgodsslang. 
In het terrarium, waarin al twee vrouwtjes en een 
mannetje huisden, zijn op 7 november 1984 een 
vrouwtje van zeven jaar oud (nakweek mevrouw Pil
lot) en een mannetje van achttien maanden oud (na
~w~ek van Ron en Pia Kivit) geplaatst. 
De kamertemperatuur bedroeg toen 22-24°C overdag 
en daalde 's nachts tot 18-190C. Omdat we dit te 
koud vonden worden (het vroor buiten al),hebben we 
een kacheltje geplaatst zodat de temperatuur op
liep tot 28-290C. Het resultaat hiervan was een 
eerste paring van deze nieuwe dieren op 29 novem
ber 1984. Het laatste van de in totaal acht parin
gen vond plaats op 28 december 1984. Het wijfje 
heeft tot 10 april 1985 regelmatig gegeten. In het 
begin was het moeilijk om te zien of ze zwanger 
was. Haar gewicht van 10 kg was eigenlijk wat te
veel voor een lengte van 2 m. Na verloop van tijd 
werden bobbels in het lichaam zichtbaar. 
Op 14 mei 1985 lag het wijfje overdag op de grond. 
Normaal gesproken deed ze dit alleen 's nachts en 
lag ze overdag te zonnebaden op de plank, onder de 
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spot. Op 16 mei 1985 om 22.30 uur wierp ze zesen
twintig levende jongen, welke nog zeer week en 
kleurloos (dus onderontwikkeld) waren en een leng
te hadden van 25-30 cm. Vier jongen hadden een ge
boorte-afwijking, één aan de bovenkaak, één aan de 
nek en twee waren slechts 15 cm lang. Ook werden 
er 13 onbevruchte eieren gevonden. 
Dit was haar eerste worp. De moeder had geen drang 
om haar jongen te verdedigen. Twee uur na de beval
ling heeft ze twee ratten gegeten. Nu is haar 
vraatzucht zo groot dat we pas in het terrarium 
kunnen komen nadat ze gevoerd is. 
Tijdens de dracht heeft het vrouwtje met haar ge
zondheid gesukkeld. In de weken tot 31 december 
1984 vormde zich aan de bek een blaar, onder het 
rechter neusgat ; tussen lip en tanden. Deze blaar 
werd zo groot dat de mond niet meer dicht kon. 
Tanden gingen loszitten, vielen uit, sommigen 
dwaalden in het tandvlees. 
De dierenarts heeft haar ingeënt tegen bakterie
infekties en ook vitaminen ingespoten. Hij gaf ons 
de raad de bek schoon te maken met 1% waterstof
peroxide en daarna in te smeren met Kanasulfan 
zalf (antibioticum), dit één maal daags gedurende 
twee weken. Dit heeft niet geholpen, op 21 januari 
1985 begon de ellende opnieuw. De hele behandeling 
werd herhaald (al werden nu geen vitaminen inge
spoten) gedurende vier weken. Zelf hebben we de 
waterstofperoxidekoncentratie verhoogd tot 3%. Het 
resultaat was verbluffend: de blaar verdween na 
enkele dagen. Onze dank voor Ron en Pia Kivit, die 
ons in deze zenuwslopende tijd hebben bijgestaan. 
Peter en Nel Gomes, Kikkenstein 117-3, 1104 AE 
Amsterdam-Zuidoost. 

Boa constrictor - Afgodsslang. 
De man is ongeveer achttien maanden oud, nakweek 
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van Ron en Pia Kivit. De vrouw komt uit Suriname 
(nauwkeurige herkomst onbekend) en is zeven tot 
acht jaar oud. De vrouw woonde al in het terra
rium toen de man er op 7 november 1984 bijgeï 
plaatst werd en direkt probeerde de drie wijfjes 
tot paring aan te zetten, maar met dit exemplaar 
werd dit maar één keer waargenomen en wel op 30 
december 1984. Deze copulatie duurde van 06.00 tot 
18.00 uur. Op de plaats van de copulatie werden 
duidelijke spermasporen gevonden. Het vrouwtje 
heeft tot 12 februari 1985 normaal gegeten. In de 
loop van de tijd waren er steeds duidelijker bob
bels in het lichaam waar te nemen. Een maand voor 
de bevalling konden we de jongen in het lichaam 
zien bewegen. Tot begin mei was het vrouwtje vrij 
rustig. Ze bemoeide zich niet met de drie andere 
slangen die wel steeds bij haar kwamen liggen. Mei 
1985 werd ze steeds onrustiger, kroop ze de hele 
dag door de bak en begon veel meer te drinken, zo
wel uit de hand als uit de waterkuip. In de laats
te week van mei lag ze te schokken en te persen. 
Dit had echter niets te betekenen, ze bleef onrus
tig. 
Op 9 juni had ze nog zeer vochtige witte (geen 
gele) ontlasting. Op 10 juni 1985 gaf ze een vet
tige gele afscheiding. Op 11 juni 1985 om 13.30 
uur begon de bevalling die ongeveer een uur duurde. 
Er werden zevenentwintig jongen geboren, waarvan 
twee dood en één niet helemaal goed. Later op de 
dag stierf nog een jong. Ook zijn er drie onbe
vruchte eieren gevonden. 
De jongen waren zeer apart van tekening, met name 
op de staarten. 
Peter en Nel Games, Kikkenstein 117-3, 1104 AE 
Amsterdam-Zuidoost. 

· Thamnophis sirtalis floridana (2x) - Kousebandslanq. 
De slangen zijn ondergebracht in een terrarium van 
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160x50x50 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is in de 
zomer 27-29UC en in de winter 22-23oc, de nacht
temperatuur is 's zomers l8-22°c en 's winters 14-
180c. 's Winters schakel ik de daglichtlampen uit 
en is de daglengte korter dan in de zomer. De leef
tijd van de ouderdieren is onbekend. 
Het vrouwtje is ongeveer 95 cm lang, het mannetje 
ongeveer 80 cm. Het mannetje is een wildvang exem
plaar en zeer schuw. 
Toen ik het vrouwtje kreeg was ze al zwanger. Ze 
at goed en kwam in achtentwintig dagen 40% van 
haar lichaamsgewicht aan. Op 10 juni 1985 werden 
achttien jongen geboren met een gewicht van 2-4 g 
en een lengte van 17 cm. Ze vervelden nog dezelfde 
dag. Dwangvoederen was niet nodig want ze aten van
af 21 juni 1985 ~elfstandig regenwormen en kikker
visjes. 
Op 10 juli 1985 zijn weer paringen waargenomen. 
Het paringsgedrag kwam niet spontaan. Het vrouwtje 
bleef wel eten, maar ze at weinig en zeer onregel
matig. Op 10 januari 1986 werden dertien levende 
en één onderontwikkeld dood jong geboren. Ze ver
velden nog dezelfde dag. De jongen van dit nest 
waren veel zwakker en kleiner dan de vorigen. 
Maarten Smit, Wolterbeekweg 18, 6862 BE Ooster
beek. 
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