Internationale terrarium-, aquarium- en
insectariumtentoonstelling
Xenopus, Lacertawerkgroep voor Midden-Brabant, organiseert in samenwerking met de Nederlandse Doelgroep Slangen, Aquariumvereniging "Ons
Genoegen", Lacerta-doelgroep Groene Leguanen (onder voorbehoud), de
Nederlandse Schildpaddenvereniging en de Herpetologische Studiegroep
Noord-Brabrant, een unieke tentoonstelling:
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150 terraria, paludaria en aquaria (1000 m2 tentoonstellingsruimte!!)
vele schitterende fotoreportages
een groot aantal vertegenwoordigers van de meest uiteenlopende soorten terrariumdieren (van Thamnophis tot Anaconda, van Phelsuma tot
Varaan en van Bombina tot Brulkikker!!!)
deskundige toelichting en rondleiding groepen (van maandag t/m
vrijdag)
dagelijks verschillende lezingen (o.a. H. Claessen, ziektepreventie bij
reptielen en amfibieën)
uitgebreide stands met tropische planten en terrariumbenodigdheden
kinderopvang (creche, leerzame kwis en puzzeltocht)
restaurant

Plaats:
Ringbaan Oost 8 te Tilburg (zalencentrum
B.C.A., naast gebouw 3 Suisses)
(volop parkeergelegenheid aan achterziJde
gebouw).

Datum:
van 6 t/m 14 juni a.s. (bij grote belangstelling is een uitloop tot 21 juni mogelijk)

Dagelijks geopend van 10.00 tot 22.00 uur.
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*
*
*

Wekelijks importen uit bijna alle werelddelen

*

Ruim assortiment voedseldieren

Deskundige voorlichting
NEKTON vitamine preparaten
FurMont slangenhaken

* Diverse liefhebbers tijdschriften zoals SAURIA en HERPETOFAlTNA.
ook vele oude nummers nog leverbaar!

Vele soorten uit NAKWEEK leverbaar.Als alles goed gaat verwachten wij
in april 1987 uit nakweek te kunnen leveren:
PYTHON MOLURUS BIVITTATUS,ALBINO
PYTHON MOLURUS RIVITTATUS,ALHINO VERERVENDE EXEMPLAREN
LIASIS (PYTHON) AMETHISTINUS,van Australische ouders.
Op bestellin g z 1Jn vele soorten van de geslachten LAMPROPELTIS,
ELAPHE,PITUOPHIS e.d. uit Amerikaanse nakweek leverbaar zoals
Lampropelti s mexicana alterna (zowel "Blairs phase" als "alterna phase")
Lampropeltis g etulu s holbrooki ALDINO,Lamprop e ltis getulus californ a e
ALBINO en HETE ROZYGOOT (zowel g eb a ndeerd als g estreept),
La mpropelti s tri a n g ulum s in a lo a e,L a mpropeltis tri a n g ulum a nnul a ta,
La mpropelti s tri a ngulum honduren s i s ,Lamprop e ltis c a lli gas ter ALBINO,
El a phe ob s olet a lindheimeri ALB IN O,Pituophi s melanoleuc a s affinis
ALBINO etc.
ij kopen ook Uw g ezonde n akw eek s l a n g en.Momenteel zoeken wij
. • a . n a kwe e l El a phe s i tul a .
TE RUIL: 0 , . Boa con s trictor occidentali s (120cm) te g en t,O.
ij zijn g eope d van maand ag tlm z a terd ag v a n 09.00 uur tot 17.00 uur.
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NEKTON vitamine preparaten
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FurMont slangenhaken
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Deskundige voorlichting
Ruim assortiment voedseldieren
Diverse liefhebbers tiJdschriften zoals SAURIA en HERPETOFAPNA.
ook vele oude nummers nog leverbaar!

Python curtus
Python molurus bivittatus
Chondropython viridis
Boa constrictor
Epicrates anqulifer
Eryx conicus
Eryx johnii johnii
Eryx colubrinus (0.Afrika)
Eristicophis macmahoni
Naja haje
Naja nigricollis

(verwacht)
babies

f
f

babies

f

v.a.
vrouwtjes

f

babies
middelmaat

f

f
f

f
f
f
f

175,-1100 ,-225,-550,-175,-125,-95,-195,-175,-375,-175,--

Wij kopen ook Uw gezonde nakweek slangen.Momenteel zoeken wij
o.a. nakweek Elaphe situla.

Wij zijn geopend van maandag tlm zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
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MOMENTEEL IN VOORRAAD
Python sebae - baby's met ongewone tekening , nakweek
Python molurus bivittatus - 175cm

f 225,00
f 275,00

Python molurus bivittatus - schitterende albino baby's

f6000,00

Python spilotus variegatus - nakweek , baby's

f 350,00

Chondropython viridis

fll00,00

Liasis macklotii , volwassen

f
f
f
f
f
f

Eunectus noteus , baby's , nakweek
Boa constrictor , baby's , nakweek
Eryx conicus , enkel vrouwen
Eryx johni johni , baby's nakweek
Eryx johni johni , volwassen

500,00
225,00
225 ,00
175,00
125,00
125,00

Eryx colubrinus , baby's

f

95,00

Epicrates angulifer ,

f
f
f
f
f
f
f
f
f

550,00

Cyclagras gigas , nakweek , baby's
Gonyosoma oxycephala
Elaphe taeniura ridleyi
Boiga dendrophila
Laapropeltis getulus californae , nakweek , baby's
Lampropeltis getulus californae, nakweek , baby's , albino
Trimeresurus popeorum
Naja (naja) oxiana , nakweek

, 1.1

100,00
125,00
125,00
95,00
125,00
225,00
50,00
700,00paar

BOEIEN :
TIUTNAU : Schlangen 1 / Schlangen 2
WHITAIER : Reptiles of Papua New Guinea
I SEMONGER : Snakes of Africa
OBST/RICHTER/JACOB :Lexiconder Terraristik

f
f
f
f

49,00p.st.
27,50
24,50
85,00
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MOMENTEEL IN VOORRAAD :

Boa constrictor imperator (Honduras) 2m
f 450,- Boa constrictor "sigma" (Hog's Island boa)
f 450,-Python sebae (nakweek)
f 225,-Python spilotus variegatus (nakweek)
f 350,-Eunectes notaeus (nak.week)
f 225,-Eryx johnii johnii
f 125,-Eryx conicus
f 175,-Spalerosophis diadema diadema
f 125,-Spalerosophis arenarius
f 150,-Gonyosoma oxycephala
f 125,-Elaphe obsoleta lindheimeri (volw. albino man) 500,-Vipera russelli russelli
f 225,-Eristicophis macmahoni
(verwacht)
Pseudocerastes persicus
(verwacht)
BOEKEN:

Pythons and boas (Stafford)
f
Snakes of South America (Freiberg)
f
Schlangen im Terrarium I (Trutnau)
f
Schlangen im Terrarium II (Trutnau)
f
Die Sandotter (Vipera ammodytes) (Biella)
f
Diagnose van verminose door koprologisch
onderzoek (Thienpont, Rochette & Vanparijs)
Lexicon der Terraristik (Obst, Richter & Jacob)

67,50

47,50
49,-49,-11,-29,50
85,--
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BOEKEN:
f
Australias dangerous snakes (Gow)
f
Snakes of Aus t ra l ia (Gow)
Slangen in het terrarium (Frank)
f
Snakes as pe t s (Smi th)
f
Snakes of Sou t h Amer i ca (Freiberg)
f
Giftschlangen Europas und die Gattung Vipe r a
in Afr ika und Asien (Br odmann)
f
Care of reptiles and amph ibians (Mattison)f
Fortpflanzung und Zucht der Te rrarienti ere
(Nietzke)
f
Guide to th e dangerous snakes of Papua
f
(Slater)
f
Schlang en (Geus)
f
Pythons and Boas (Sta f for d)
f
Sch langen i m Te rrarium I (Trutnau )
Sch l angen im Terrarium I I (Trutnau)
f
Die Sandotter (Vipera ammodytes) (Biella) f
Lexicon der Terraristik (Obst, Richter
und Jacob )
f

15,-19,50
17,25
47,50
47,50
67,50
49,50
85,-9,90
9,-67, 5 0
49,-49,--

11,-85,--

Tevens een qrote sor ter i ng r ecente en oude nummers
van de tijdschriften H~RPETOFAUNA, SAURI A, REPTILIA
en THE SNAKE KEEPER.

AM REP is een in 1969 te Breda gevestigde firma, die behalve de gespecialiseerde handel in reptielen en amfibieën, zich intensief bezig houdt met
terrariumkunde.
Daarnaast heeft AMREP een compleet
programma in voedseldieren, voedselpreparaten etc. Kortom. . .. het antwoord op al uw vragen op Herpetologisch gebied is ...... AMREP.

HERPETOLOGIE

* REPTIELEN
* AMFIBIEEN
* TERRARIA
* COMPLETE
INRICHTING

* VOEDSEL
PREPARATEN

J. J. Leunisse - Schaffelaarstraat 105 - 4834 PK Breda
.-

Postbus 3463 - 4800 DL 8 reda

076 - 656646

