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MEDEDELINGEN 
1 De Nederlandse Schildpadden Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie 
en Terrariumkunde Lacerta houden zaterdag 22 april een Voorjaarslanddag in het 
hoofdgebouw van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht aan de Yalelaan 
1, De Uithof, Utrecht. Verkoop van wildvang-dieren is ten strengste verboden, evenals 
de verkoop van gifslangen. Wie meer informatie wil over de Voorjaarslanddag kan contact 
opnemen met J. van Rossum, Meubelmaker 13, 3335 VG Zwijndrecht, tel.: 078-103577. 

1 BELANGRIJK 
Het blijkt, dat de overheid de afgifte van Cites-papieren streng aan het reguleren is. Bij 
de redactie zijn al enkele gevallen bekend, dat een aanvraag slechts onder bepaalde condities 
afgegeven werd. In het kort komt het erop neer, dat de aanvrager moet kunnen aantonen, 
dat de nakweekdieren waarvoor hij de papieren aanvraagt, ook inderdaad bij hem uit legale 
ouderdieren geboren zijn. Behalve dat er naar foto's van bijvoorbeeld geïncubeerde eieren 
en pasgeboren jongen wordt gevraagd, stelt men het zeer op prijs, om niet te zeggen eist 
men bijna, dat er verslag is gedaan van deze kweek in een berpetologisch tijdschrift, 
bijvoorbeeld Litteratura Serpenti.um. 

De redactie raadt kwekers dan ook aan van hun kweekresultaten verslag te doen in 
een kweekverslag of kort kweekartikel. In een enkel geval heeft de redactie in een schrijven 
aan het ministerie van Landbouw enz., waarin bevestigd werd dat de kweker melding had 
gemaakt van zijn geslaagde kweekpoging, kunnen bewerkstelligen, dat de verlangde papieren 
niet al te lang op zich lieten wachten. 

Mocht het noodzakelijk zijn dat u binnenkort een aanvraag voor Cites-papieren moet 
doen, wacht dan niet te lang met opgeven van een kweekmelding of kweekartikel. Op 
basis van een reeds geplaatst artikel in Litteratura Serpenti.um of al ingeleverde kopij zal 
de redactie met genoegen uw aanvraag bij het ministerie schriftelijk ondersteunen. 

Ten overvloede zij hier nog vermeld, dat u kweekresultaten kunt aanmelden bij Marcel 
Schellekens, Lange Voren 11, 5133 TM Riel. In LS 14 afl. 6 is een kweekmeldingsformulier 
bijgesloten; maakt u s.v.p. gebruik van dit standaardformulier (maakt u er zelf wat copieën 
van, als u er meer dan één nodig heeft). 

Een wat uitgebreider kweekartikel (met eventueel foto's) kunt u sturen naar één van 
de redactieleden. Kopij-aanlevering in de vorm van software (liefst WP) stelt de redactie 
zeer op prijs. 


