
LITTERATURA SERPENTIUM 

Nederlandse editie 

Jaargang 14, Nummer 4, augustus 1994 

INHOUDSOPGAVE 

* * * 

Artikelen 

Crotalus pricei; 
Pete Strimple 98 

Een onbedoelde kweek met de waterpython, Liasis fuscus, in Noord-Queensland; 
Brian James 102 

De slangen van Rara Avis, Costa Rica; 
Twan Leenders 108 

Herpetologische Sprokkelingen 2: Ene scalc int belesen; 
Marcel van der Voort 117 

Herpetologia 
Heilige slangen die genezen; 
René van der Vlugt 105 

Boekbespreking 
The Natural History of West Indian Boas, 
door Peter J. Tolson en Robert W. Henderson; 
Anton van Woerkom 106 

Kweekresultaten 124 

Bestuursmededelingen 125 

Vraag & Aanbod 127 



Bestuursmededelingen / 125 

BESTUURSMEDEDELINGEN 

* * * 

JAARVERSLAG 1993 

Het dertiende jaar van haar bestaan is voor de Europese Slangen Vereniging zeker geen ongeluks
jaar geweest. Het ledental bedraagt nu ruim 700 en blijft gestaag groeien - hoewel de groei met 
name in het aantal Nederlandse leden zit - en de jaarlijkse Slangendag was zo mogelijk nog 
drukker bezocht dan in voorgaande jaren. 

Die drukte van de Slangendag noodzaakt echter tot een ingrijpende wijziging in de opzet 
van dit jaarlijkse festijn: dit jaar zal de te benutten vloeroppervlakte verdubbeld worden. Eigenlijk 
mag de ESV van geluk spreken deze extra ruimte nog in het hoofdgebouw van de Faculteit 
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht te kunnen benutten, want een andere locatie van 
een dergelijke omvang met dezelfde faciliteiten is moeilijk te vinden en bijzonder kostbaar. Mocht 
echter blijken, dat deze verdubbeling ook dit jaar weer tot opstoppingen in de gangpaden en 
trappen leidt, dan zal de ESV er niet aan ontkomen een andere locatie te moeten zoeken. 

Tijdens de Slangendag van 1993 is onder de bezoekers een enquête gehouden, waarin hen 
naar meningen en ideeën betreffende de Slangendag, de vereniging en het tijdschrift Litteratura 
Serpentium werd gevraagd. Helaas zijn slechts enkele tientallen formulieren geretourneerd, zodat 
van een representatieve enquête absoluut geen sprake kan zijn. 

Toch zijn er enkele punten naar voren gekomen die het bestuur zich erg heeft aangetrokken. 
Met name was er kritiek op de gifslangenafdeling. De controle op de naleving van de gestelde 
eisen zou onvoldoende zijn. Het bestuur realiseert zich dit terdege, maar wijst erop, dat voor 
een effectieve controle vrijwilligers nodig zijn. En helaas, daaraan ontbreekt het nog te zeer. 
Vandaar dat besloten is om ruim vóór de Slangendag in Litteratura Serpentium een oproep te 
plaatsen voor extra vrijwilligers, overigens niet alleen voor de controle in de gifslangenkuil, maar 
voor de meest uiteenlopende klussen. 

Zonder vrijwilligers geen Slangendag. Daarom wil het bestuur hierbij nogmaals iedereen die 
zich het afgelopen jaar met hart en ziel voor de Slangendag heeft ingezet hartelijk dank zeggen. 
Ook de andere vrijwilligers die zich op enige wijze hebben ingezet voor de ESV, zijn wij enorme 
dank verschuldigd. Hierbij wil het bestuur met name Piet Schiereck noemen, die zich jarenlang 
als hoofdredacteur heeft ingespannen om Litteratura Serpentium te maken tot het tijdschrift dat 
het nu is. René en Cécile van der Vlugt hebben inmiddels zijn taak overgenomen. Verder mag 
zeker Astrid Games niet onvermeld blijven, die te kennen heeft gegeven haar functie van penning
meester te willen neerleggen om zich voor de volle honderd procent te kunnen wijden aan het 
vertaalwerk voor Litteratura Serpentium. Guido Games neemt haar taak over. 

De verzending van Litteratura Serpentium is dit jaar ter hand genomen door Frits van Nimwegen 
en Marian Hendriks. Dank zij hun werk verloopt de verzending van het tijdschrift buitengewoon 
voorspoedig. 

Tot slot nog enkele woorden over de totstandkoming van de zogenoemde 'positieflijsten' 
in het kader van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Na jarenlang touwtrekken over 
en weer ligt er nog steeds geen definitief voorstel op tafel. Zodra er met enige zekerheid nieuws 
te melden valt, zal het bestuur daarover berichten. 

Het bestuur zal ook in 1994 al het mogelijke doen om als vereniging uw belangen zo goed 
mogelijk te behartigen en wij hopen dan ook dat u met veel plezier en interesse lid blijft. 
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SLANGENRUILBEURS TE OPWIJK (BELGIE) 

Op zondag 18 september 1994 organiseert de Werkgroep Slangen van de Belgische Vereniging 
voor Terrariumkunde TERRA v.z.w. een ruilbeurs voor slangen. Bedoeling is hiermee vooral 
het jaarlijks aanbod aan nakweekdieren aan te bieden of te ruilen onder terrariumliefhebbers. 

Deze ruilbeurs vindt plaats in het Cultureel Centrum 'Hof ter hemelrijk', Kloosterstraat 7, 
1745 Opwijk en wel van 09.30 - 17.00 uur. 

Hoe kunt u Opwijk bereiken? 

- Komende uit Antwerpen: El 7 volgen richting Gent en deze verlaten bij de afrit St.-Niklaas 
(14), richting Dendermonde aanhouden (N41). In Dendermonde richting Brussel volgen (N47). 
U komt de gemeente Opwijk aan de N47 tegen. 

- Komende uit Gent: El 7 volgen richting Antwerpen en deze verlaten bij de afrit Dendermonde 
(12). Richting Dendermonde volgen, dan N47, richting Brussel nemen tot Opwijk. 

- Komende uit Brussel: Ring Brussel verlaten aan afrit 10, richting Asse volgen (N9) en na 
Asse richting Dendermonde aanhouden (N47) tot Opwijk. 

Terrariumliefhebbers zijn verplicht hun slangen aan te bieden in degelijke plastic doosjes of 
microterraria waarin de slangen duidelijk kunnen worden geobserveerd en waarop de wetenschappe
lijke en gevulgariseerde soortnaam vermeld staan. 

Gifslangen dienen te worden aangeboden in veilig gesloten verblijven en mogen hier niet 
worden uitgenomen. Ook dient de aanduiding GIFSLANG op het doosje vermeld te worden. 
Voor gifslangenliefhebbers is een aparte ruimte gereserveerd. 

Slangenliefhebbers die slangen aanbieden die onder de Conventie van Washington vallen, 
dienen uiteraard over de nodige papieren te beschikken. Inlandse slangen: Coronella austriaca, 
Natrix natrix en Vipera bems zijn wettelijk beschermd en mogen niet worden aangeboden. 

Reservering van een stand is wenselijk, doch niet verplicht. Reserveren kan tot 13 september 
1994. De personen die gereserveerd hebben dienen voor 09.00 uur aanwezig te zijn. 

Schriftelijke of telefonische inlichtingen worden gaarne verstrekt door: 
- John Maelfait, Gasmeterlaan 238, 9000 Gent, tel. 091/24.00.89 
- Robert Jooris, Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren, tel. 091/69.42.28. 


