
AANKONDIGING 

De Boa-groep van de Zweedse Herpetologenvereniging organiseert 

voor de derde maal een symposium. 

Plaats: 

Datum: 

.4.anvangst i jd: 

Programma: 

Genetisch Instituut 

Dag Hammarsklolds vag 181 

Uppsala 

20 mei 1989 

11. 30 uur 

Irene Ahl CSweden): Anatomy of Boa's and Pythons 

Bertus van de He i jden (Neder l ,): Captive breeding of Chondropython 

viridis, Liasis albertiisi and 

Liasis childreni, 

Henrik Br i ngsoe 

Even Street 

Quentin Bl oxam 

Dav i d Blody 

(Denmark): Captive breeding of Coral l us 

enydris enydris 

CDenmark): Captive breeding of Python 

molurus molurus and Python sebae 
(Unit,Kingd,): Captive breeding by the snakes 

of Jersey Wildlife Preservation 

Trust 

(USA): Breeding snakes at the Fort 

Worth Zoological Park 

I nschrijvingskosten : 100 Zw,Kr. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 

Anders Wahlstrom 

Ventilvagen 57 

S-175 75 Jarfalla 

Zweden 



John Hop Zooanimalbrokers 
/nternatiçmal brokers specialised in finding zoos for surplus pro'tected mammals and birds 

In op:1racht van onze clienten bemiddelen wij regelmatig 
in slangen. Indien u iets aan te bieden heeft, 
verzoeken wij u beleefd uit praktische overwegingen 
UITSLUITEND PER BRIEF (KAAR·r) of FAX een aanbod te doen 
m. v. v. (onder)soort, aantal, geslacht, grootte, 
kweekdatum, minimurrprijs en telefoonnurrmer. 

Wij zijn uitsluitend geinteresseerd in Nederlandse 
nakweek dieren. Geimport.ee1rde exemplaren alleen 
aanbieden indien u in het bezit bent van een copie EEG 
CITES certificaat of copie CITES invoervergunning. 

Verwacht u nakweek? 
Infonileer ons m.b.t. (onder)soort en 1ninimurrprijs zodat 
u uw nakweekdieren misschien snel kunt afgeven. 

Speciaal zoeken wij op dit iroroent naar: 

Python reticulatus, Python nnlurus, Python sebae, 
Eunectus murinus, Eunectus notateus vanaf ca. 2 ~ter 
tot volwassen exemplaren. 

John Hop Zooanimalbrokers 
Joubertstraat 24 
3851 DM Ermelo 
The Netherlands 
Phone 03417 - 58356 
Cables Zoo Ermelo 
K.v .K. Hardeiwijk 15727 

Fax 03417-5939}5. 



John Hop T,ooanimalbrokers
International brokers specialised in finding zoos for surplus protected mammals and birds

In opdracht van onze cliënten bemiddelen wij regel-
matig in slangen. Indien u iets aan te bieden
heeft, verzoeken wij u beleefd uit praktische over-
wegingen UITSLUITEND PER BRIEFKAART of FAX een aan-
bod te doen n.v.v. (onder)soort, aantal, geslacht,
grootte, kweekdatun, minimunprijs en telefoonnum-
mer.
Wij zijn uitsluitend geïnteresseerd in Nederlandse
nakweekdieren. Geïmporteerde exenplaren aIleen
aanbieden, indien u in het bezit bent van een copie
EBG CITEs-certificaat of copie CITES-invoervergun-
ning.
Verwacht u nakweek? Informeer ons m.b.t. (onder)
soort en mininumprijs, zodat u uw nakweekdieren
misschien snel kunt afgeven.

Wij zoeken op dit moment speciaal na&r:
Python reticulatus, Python nolurus, Python sebae,
Eunectus nurinus, Eunectus notateus vanaf ca. 2
meter tot volwassen exenplaren.

John Hop Zooanimalbrokers

Joubertstraat 24
3851 DM Ermelo

The Netherlands

Phone 03417- 58356
Cables Zoo Ermelo

K.v.K. Harderwljk 1 57 27

Fax 03417-59395.



HERPETOLOGIE 

mre 
TERRARIUMKUNDE 

Het meest complete "herpethologische" programma. 

Reptielen, amfibieën en insecten. Voedseldieren, kalk en 
vitamine preparaten, voederpincetten etc. 

Alles voor de bouw of inrichting van uw terrarium of palludarium: 
Verwarming, verlichting, wandbekleding, wijnranken, stronken 
en planten. 

In voorraad div. maten terraria/palluraria. Wij bouwen uw 
ontwerp in iedere maat en uitvoering. 
Vraag vrijblijvend prijsopgave. 

Voor voorlichting en/of begeleiding op "Herp~thologisch" ge-
bied ........... AMREP. 

J.J. Leunisse - Kapelstraat 11 - 4817 NX Breda 
Telefoon 076-714244 - Postbus 3463 - 4800 DL Breda 



HERPETOLOGIE
J.J. Leunisse
lGpelstraat 11

4817 NX Breda
Tel. 076 - 71 42 44

Reptielen
Amfibieën
Terraria
Complete inrichting
Voedselpreparaten
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Openingslijden: Alléén op zaterdag van 09.00-17.00 uur oÍ ma-vr na aÍspraak




