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KWEEKRESULTATEN 
Voor het inzenden van kweekresultaten kunt u speciale kweekmeldingsformulieren aanvragen bij 
Piet Schiereck, Th. Elsenstraat 49, 3417 U,X, Montfoort. Wilt u per kweek één formulier gebruiken? 

* * * 

Thamnophis sirtalis sirtalis - kousebandslang. 

Grootte van het terrarium: 120x60x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer: 25/35°C 
(dag) en 20/25°C (nacht). winter: 24°C (dag) en l8°C (nacht). Paringsstimulus: geen. Leeftijd 
ouderdieren: man geboren april 1988, vrouw mei 1988. Lengte ouderdieren: man 60 cm en vrouw 
72 cm. Voedselweigering vrouwtje: geen. Geboortedatumjongen: 2 augustus 1990. Aantaljongen: 
9. Generatie van de jongen: F2. Eerste voedselopname: vis en wormen na 3 tot 7 dagen. 

/ 

Jan van het Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere. 

Thamnophis sauritus proximus - kousebandslang. 

Grootte van het terrarium: 60x60x50 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer: 30/40°C 
( dag) en 20/ 25°C (nacht); winter: ± 25°C ( dag) en ± l8°C ( nlcht ). Paringsstimulus: geen. Leeftijd 
ouderdieren: man geboren in 1988/1989, vrouw in 1987. Lengte ouderdieren: man 64 cm, vrouw 
96 cm. Voedselweigering vrouwtje: niet. Geboortedatum jongen: 30 juli 1990. Aantal jongen: 
10. Generatie van de jongen: Fl. Eerste voedselopname: na ± 7 dagen vis. 

Jan van het Meer, Chopinpad 34, 1323 RZ Almere. 

Elaphe guttata guttata - rode rattenslang. 

Grootte van het terrarium: 60x40x110 cm (lxbxh). Dag- en nachttemperatuur: zomer: 22/30 °C 
(dag) en 18/22 °C (nacht). winter: 5/10 °C (dag en nacht). Paringsstimulus: winterslaap van 2 
december 1988 tot 30 maart 1989. Leeftijd ouderdieren: beide slangen 4 jaar. Lengte ouderdieren: 
man 135 cm en vrouw 130 cm. Datum paring: 23 april 1989. Voedselweigering vrouwtje: na de 
winterslaap werden 7 muizen gegeten. voedselweigering na 9 mei 1989. Datum eierleggen: 15 
juni 1989. Aantal eieren: 28. Broedtemperatuur: ± 28 °C. Geboortedatum jongen: tussen 16 en 
20 augustus 1989. Aantal jongen: 16. Generatie van de jongen: F2. Lengtejongen: 25 tot 30 cm. 
Eerste vervelling: 10 dagen na het uitkomen van de eieren. Eerste voedselopname: naakte muisjes 
op 27 augustus 1989. Diversen: ook in 1988 een geslaagde kweek met dit paar, maar dit jaar 
lagen de eieren te nat, waardoor in 8 eieren een dood, volgroeid jong zat. 

C.M. Langeveld, Cantarel 12, 2925 DJ Krimpen a.d. IJssel. 
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Bothrops schlegelii - Schlegels boomadder. 

Grootte van het terrarium: 100x50x60 cm (lxbxh ). Dag- en nachttemperatuur: overdag 26/30°C 
en 's nachts 16/19°C. Paringsstimulus: geen. Leeftijd ouderdieren: beide 4 jaar. Datum paring: 
13 februari 1990, maar waarschijnlijk ook in december en januari. Voedselweigering vrouwtje: 
niet. Geboortedatum jongen: 20 augustus 1990. Aantal jongen: 10 levend en 1 dood. Gewicht 
jongen: 1-2 g. Lengte jongen: 17-18 cm. Eerste vervelling: 27 augustus 1990. Eerste voedselopname: 
kleine kikkers. 

M. Furiani, Via Fontebuoni 21, Firenze 50137, Italië. 

Vipera ammodytes ammodytes - zandadder. 

Grootte van het terrarium: 120x60x50 cm (lxbxh). Paringsstimulus: een winterrust van half 
november 1989 tot half januari 1990 in een klein terrarium in een donkere ruimte bij een 
temperatuur van 16-19°C, de man een week eerder uit de winterslaap dan de vrouw. Leeftijd 
ouderdieren: vrouw geboren in 1984, man geboren in 1985. Lengte ouderdieren: 70-80 cm. Datum 
paring: 31 januari 1990 (heeft 4 uur en 10 minuten geduurd). Voedselweigering vrouwtje: vanaf 
2 april 1990. Geboortedatum jongen: 1 mei 1990 ( alle jongen binnen anderhalf uur). Aantal jongen: 
15. Generatie van de jongen: F2. Gewicht jongen: gemiddeld 8,2 g. Lengte jongen: 23,5-25 cm. 
Eerste vervelling: binnen enkele uren na de geboorte. Diversen: het vrouwtje was door de 
zwangerschap 55 g afgevallen, maar begon de dag na de bevalling weer te eten. 

Henk van de Beek, Hart van Brabantlaan 1644, 5038 JX Tilburg. 

Vipera aspis aspis - aspisadder. 

Grootte van het terrarium: 120x60x50 cm (lxbxh). Paringsstimulus: een winterrust van half 
november 1989 tot half januari 1990 in een klein terrarium in een donkere ruimte bij een 
temperatuur van 16-19°C. De man een week eerder uit de winterrust dan de drie vrouwen. Leeftijd 
ouderdieren: geboren in juni 1988. Lengte ouderdieren: man 50 cm, vrouwen 60-70 cm. Datum 
paring: 28 januari 1990 (heeft 2uur en drie kwartier geduurd. Voedselweigering vrouwtje: niet. 
Geboortedatum jongen: 5 mei 1990 (tussen 10.50 uur en 17.42 uur). Aantal jongen: 8 ( een binnen 
enkele minuten gestorven). Generatie van de jongen: F2. Gewicht jongen: gemiddeld 8,8 g. Lengte 
jongen: 21-23 cm. Eerste vervelling: binnen enkele uren na de geboorte. Eerste voedselopname: 
nestmuizen op 9 mei 1990. Diversen: Het vrouwtje was door de zwangerschap slechts 5 g afgevallen. 

Henk van de Beek, Hart van Brabantlaan 1644, 5038 JX Tilburg. 


