
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 kweekaondities kan voor iedere kwe
ker een grote hulp zijn, ook ais het om "gemakke
lijk" te kweken soorten gaat. JaaqueUne Donkers, 
Schoolstr. 25, 6721 CR Bennekom, tel. 08389-13403 

Corallus enyc1ris enyclris - Slanke boomboa. 
Van een handelaar/importeur kocht ik begin juli 
1984 een vrouw Corallus enydris enyc1ris. Deze woog 
225 g bij binnenkomst. Het werd ondergebracht in 
een terrarium van 60x45x35 cm (lxhxd). 
Na een week at ze voor de eerste maal. Een maand 
later echter begon ze de prooien drie dagen na het 
eten weer uit te braken. Besloten werd het dier te 
behandelen met Ronidazol. Dit werd in de eerste 
week van augustus dagelijks oraal toegediend. Twee 
dagen na de behandeling at ze echter weer een rat
je van ongeveer 40 g. Tot 14 december 1984 bleef 
ze met konstante regelmaat eten en vervellen. Hier
na kwam ze weer in de vervelling en op 31 decemb€r 
1984 vond ik drie placenta's in de waterbak. Na 
een zoekaktie in de woonkamer werden vier jonge 
slangetjes gevonden met een gewicht variërend van 
22,5 tot 25 g. Alle diertjes waren totaal verschil
lend van kleur. Op 4 januari 1985 vervelde het 
vrouwtje en nam haar vaste voedsel- en gedragsrit
me weer aan. De jonge diertjes vervelden tussen 
19 en 23 januari 1985. 
Tonnie Stapelbroek, Thoomseweg 14, 7161 AZ Neede. 
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Chondropython viridis - Groene boompython. 
Een paartje boompythons is ondergebracht in een 
terrarium van 1OOx5OxlOO cm (lxbxh). De tempera
tuur is overdag 26-29°C en daalt 1 s nachts tot 2O-
240C. Paringen werden niet waargenomen. Op 16 fe
bruari 1984 werden zestien eieren gelegd. Geduren
de de zes weken voor deze datum had het vrouwtje 
geweigerd te eten. De eieren zijn bebroed bij 29-
29,50C en op 20 april 1984 kwamen er vier jongen 
te voorschijn. Ze wogen elk ongeveer 10,5 gen 
waren ongeveer 31 cm lang. Ze vervelden voor het 
eerst op 2 mei 1984. Drie van hen werden gedwang
voederd met pasgedode babymuisjes, de vierde at 
zelfstandig een tien dagen oude muis (te groot?), 
maar stierf twee dagen later. 
P. Hartmann j~ en B. Steiner, World snake study
center, Wilbrurlnenstrasse 39, 6314 Unterägeri, 
Zwitserland. 

Corallus caninus - Hondskopboa. 
De dieren worden gehouden in een terrarium van 
1OOx6Ox75 cm (lxbxh). De dagtemperatuur is 's zo
mers 28°c en 's winters 2s0c, de nachttemperatuur 
is 1 s zomers 2s0c en 1 s winters 22°c. Deze koelere 
periode in de winter stimuleerde de dieren tot pa
ringen tussen 10 oktober en 10 december 1984. Van
af 11 december 1984 weigerde het vrouwtje alle 
voedsel. Op 31 augustus 1985 zijn 12 jongen (F 1 ) 
geboren, welke vervelden op 16 september 1985. 
Drie van hen moesten gedwangvoederd worden met 
nestmuisjes, de anderen aten vanaf 16 september 
zelfstandig 'springertjes'. 
Al eerder heb ik op ongeveer gelijke wijze met 
deze dieren gekweekt. 
C.A.P. van Riel, Dr. Struykenstraat 87, 4812 BB 
Breda. 
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Liasis mackloti. 

De dieren zijn ongeveer vijf jaar oud en verblij
ven in een terrarium van 1OOx6Ox75 cm {lxbxh). 
Overdag is de temperatuur in de zomer 28°c en in 
de winter 2s0c, 's nachts is de temperatuur in de 
zomer 250c en in de winter 22°c. Het tijdelijk 
scheiden van de geslachten leidde tot paringen 
tussen 13 augustus en 11 november 1985. Op 16 
augustus heeft waarschijnlijk de bevruchting 
plaats gevonden. Vanaf die datum weigerde het 
vrouwtje ook alle voedsel. Op 7 november 1985 
werden 12 eieren gelegd waarvan 7 bevrucht en 5 
onbevrucht. De eieren zijn bebroed bij 32°c. Op 
16 en 17 januari 1986 kwamen er 4 jongen tevoor
schijn {waarschijnlijk tweede generatie in gevan
genschap gekweekt) met een gewicht van 24 tot 30 g. 
Op 28 en 30 januari 1986 vervelden ze voor het 
eerst. Twee werden gedwangvoederd met muisjes, de 
andere twee aten zelfstandig vanaf 28 januari 1986. 
C.A.P. van Riel, Dr. Struykenstraat 87, 4812 BB 
Breda. 
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