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BESTUURSMEDEDELINGEN
Sinds de slechte tijding in deze rubriek in het
vorige nummer, heb ik opnieuw droevig nieuws: in
de avond van zaterdag 7 mei j.l. is de bekende
slangententoonstelling "Reptielenland" in Brugge
(België) tot de grond toe afgebrand. Helaas zijn
alle 212 slangen in de vlammen omgekomen. De oorzaak is waarschijnlijk kortsluiting geweest in de
entree van het ernaast gelegen dàlfinarium. Daar
"Reptielenland"en het dolfinarium gedeeltelijk onder hetzelfde dak waren gebouwd, dat al snel na
het begin van de brand instortte, was er van de
collectie slangen niets meer te redden.
Iedereen die "Reptielenland" wel eens heeft bezocht, weet dat de collectie slangen op en top in
goede conditie was, dank zij de grote inzet van
Erik Tubex en Brigit. Het grote aantal kweekresultaten bevestigt dit en we kunnen dus rustig stellen ··dat het verloren gaan van "Reptielenland" een
verlies is, zowel in educatieve zin, als voor ons
liefhebbers. Ik vind daarom dat wij Erik en Brigit
de helpende hand moeten toesteken bij de wederopbouw van "Reptielenland". Zij hopen deze zomer al
weer met een eenvoudige tentoonstelling te kunnen
starten in het Boudewijnpark in Brugge. Persoonlijk zeg ik: van elk van mijn kweekresultaten dit
jaar gaat een koppel jongen naar België. En misschien zijn er onder de lezers mensen die zeggen:
dat doe ik ook. Als u nog een terrarium heeft
staan dat u niet meer gebruikt, ook dat zal in
Brugge van harte welkom zijn. Als u ideeën of aanbiedingen heeft, schrijft u mij dan even.
Een blijde gebeurtenis is dat de redactie er een
actieve medewerker bij heeft: Marcel van der Voort
uit Asten (N.Br.). Marcel draait sinds kort mee in
het redactieteam en hij heeft inmiddels het redac104

teurschap van de Nederlandse editie op zich genomen. Dit betekent een flinke verlichting van de
taken van Piet Schiereck en mij. De taakverdeling
ziet er nu als volgt uit:
Hoofdredacteur: Anton van Weerkom.
Dit houdt in het werven van artikelen, de eindredactie van de beide edities, de lay-out van de
Engelse editie en het laten drukken van de kleurenfoto's en het blad.
Redactie coördinator: Piet Schiereck.
Pi et o.nderhoudt de contacten tussen de vers chi 11ende redactiemedewerkers en zorgt ervoor dat de
artikelen op hun inhoud worden beoordeeld en daarna geredigeerd, vertaald en getypt. Tevens is Piet
plaatsvervangend hoofdredacteur.
Redacteur van de Nederlandse editie: Marcel van
der Voort.
·
Dit houdt in dat Marcel verantwoordelijk is voor
de grammaticale inhoud van de Nederlandse editie
en dat hij, nadat de artikelen getypt zijn, de
lay-out verzorgt.
Redacteurs van de Engelse editie: Ken Welch en
Adam Wright.
Zij redigeren de in het engels ingezonden manuscripten en corrigeren de door ons in het engels
vertaalde artikelen. Zij zijn daarmee verantwoordelijk voor de inhoud van de Engelse editie.
Dan zijn er een aantal vertalers, die artikelen
van het nederlands in het engels vertalen of zo
nodig van het engels of duits in het nederlands.
Tot de vertaalploeg behoren: Ton Steehouder, Fons
Sleijpen, Bertus van der Heijden, René van Marle
en Jan Cor Jacobs, terwijl ook Astrid Games zo af
en toe bijspringt als er bijvoorbeeld vanuit het
deens vertaald moet worden.
Redacteur rubriek Literatuur: Jan Cor Jacobs.
Jan Cor schrijft de samenvattingen van interessan105

te artikelen die in andere tijdschriften hebben
gestaan.
Redacteur rubriek Kweekresultaten: Jacqueline Donkers.
De kweekresultaten die u instuurt worden door
Jacqueline verwerkt tot de bekende korte artikeltjes in deze rubriek. Overigens, op 7 mei j.l.
heeft Jacqueline een dochter (Rozemarijn) gekregen. Gefeliciteerd, Jacqueline!
De artikelen die in de rubriek Ziekten & Gezondheid komen worden eerst door Prof. Dr. P. Zwart
nagekeken.
Typewerk: Astrid Games.
Vr1Jwel alle tekst die in de beide edities wordt
afgedrukt is door Astrid getypt. Telkens weer een
enorme klus. Wij hooen dat in de nabije toekomst
haar taak met behulp van de computer wat kan worden verlicht.
Verzending: Edith den Ouden.
Samen met een aantal assistenten (Casper den Ouden, Bert Westerhout, Frits van Nimwegen, Jan van
het Meer, Ad en Ans Koot) en de penningmeester,
die de etiketten levert, worden de boekjes verzendklaar gemaakt, waarna Pieter Stoel de postzakken bij de P.T.T. aflevert.
Zoals u ziet zijn er een hoop mensen die telkens
weer een stukje van hun vrije tijd willen opofferen om een mooi blad bij u thuis te krijgen, maar
het blijft toch altijd weer een heel werk. Wij hopen in elk geval dat u tevreden bent over het
blad!
Anton van Woerkom.
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