
LITTERATURA 
SERPENTIUM 

Tweemaandelijks tijdschrift van de 
Europese Slangenvereniging . 

••• 
• Hoofdredact:ie: Cécile en René van der Vlugt, 
Dahliastraat 13, 3911 WB Rhenen. Tel: 0317-613804. E-mail: 
R.A.A.vanderVlugt@IPO.DLO.NL 

•Redactie 
voor de Nederlandse editie: 
Marcel van der Voort, Heerbaan 14, 5721 LSAsten. 
Tel: 0493-691993. E-mail: ESS-EDITOR@WXS.NL 

Alle correspondentie betreffende het blad en de inhoud 
daarvan gelieve u te richten aan één van de redacteuren. 
Advertentietarieven op aanvraag bij de penningmeester. 
Auteurs wordt verzocht hun kopij getypt op A4-formaat aan 
de (hoofd)redacteur te zenden. Kopij-aanlevering in de vorm 
van software stelt de redactie zeer op prijs. 

EUROPESE 
SLANGEN 

VERENIGING 
••• 

• Voorzit:t:er: Pieter Stoel, 
Leeeuwenburg 71, 3401 HV Ijsselstein. Tel: 030-6873330. 

• Secret:aris: Jan-Cor Jacobs, 
W.A. Vultostraat 62, 3523 TX Utrecht Tel: 030-2801115. 
E-mail: ESS-SECRETARY@WXS.NL 

• Penning,neest:er: Guido Gomes, 
Westland 29, 2751 EL Moerkapelle. Tel: 079-5933333. 
E-mail: ESS-TREASURER@WXS.NL 

Web pagina:http://www.worldaccess.nl/ess 

Alle correspondentie betreffende de vereniging, inlichtingen 
e.d. gelieve u te richten aan de secretaris. 
De contributie voor het verenigingsjaar 1998 bedraagt f 30,-. Het 
lidmaatschap gaat automatisch in door storting van de contribu
tie op gironummer 4438855 tn.v. 'Europese Slangenvereniging' te 
Zoetermeer.Adreswijzigingen en opzeggingen moeten schriftelijk 
aan de penningmeester worden doorgegeven. De contributie 
voor buitenlandse leden (inclusief België) bedraagt f 40,-. 
Oude jaargangen kunt u nog bestellen door storting van het 
juiste bedrag op bovenstaand gironummer, o.v.v. de gewenste 
jaargang(en). 

© Europese Slangenvereniging 
ISSN 0926-3586 

Grafische productie: DTP Graphic Products, Panningen (L) 

Litteratura Serpentium • 1998 • jaargang 18 • nummer 3 



Europese Slangenvereniging 
European Snake Society© 

Het overnemen van artikelen is slechts toegestaan 
na schriftelijke toestemming van de (hoofd)redacteur. 



• ARTIKELEN 

• Het verhaal van een Engelsman 
KeithWerb 

• RUBRIEKEN 

• Mededelingen 

• Kweekresultaten 

• Vraag & Aanbod 

Litteratura Serpentium • 1998 • jaargang 18 • nummer 3 

55 

68 

52 

74 

77 



MEDEDELINGEN 
• INT. REPTIELENBEURS 

In Nijmegen vindt op 8 november 1998 de 
vijfde internationale reptielen- en amfibieën
beurs plaats. De beurs begint om 1 1 uur en 
duurt tot 17 uur in de Jan Massinkhal, 
Nieuwe Dukenburgseweg 5, Nijmegen.Voor 
tafelreserveringen en inlichtingen: 024-
3584172 / 024-3585665. 

• SLANGEN- EN 
REPTIELENBEURS 

TE OPWIJK 

Op zondag 20 september 1998 organiseert 
de v-zw BOA haar jaarlijkse ruilbeurs voor 
reptielen. Bedoeling is het jaarlijks aanbod 
van nakweekdieren aan te bieden of te rui
len onder terrariumliefhebbers. 

Gezien de altijd maar groter wordende 
belangstelling hebben wij besloten dit jaar 
een vierde zaal te huren, zodat meer ruimte 
ter beschikking staat. Per meter tafel wordt 
er 250 BF gevraagd, maar BOA leden krijgen 
de eerste meter gratis. De plaatsen dienen 
voor 5 september gereserveerd te zijn. 

Ook moet het bedrag voor de gewenste 
ruimte tegen die datum betaald zijn op 
rekening 293-0200892-60 van vzw BOA. 

Zoals gewoonlijk gaat de ruilbeurs ook dit 
jaar door in: 

CULTUREEL CENTRUM 'HOF TEN HEMELRIJK' 
KLOOSTERSTRAAT 7, 1745 OPWIJK 
BELGIE 
van 9u30 tot l 7u00 

Hoe Op-wijk te bereiken? 

* Komende uit Antwerpen: E 17 volgen rich
ting Gent en deze verlaten aan de uitrit 14 
St.-Niklaas, richting Dendermonde aan
houden (N4 I ). In Dendermonde richting 
Brussel volgen (N47), de gemeente 
Opwijk situeert zich langs deze N47. 

* Komende uit Gent: E 17 volgen richting 
Antwerpen en deze verlaten aan de uitrit 
12 Dendermonde, 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 reptie
len duidelijk geobserveerd kunnen wor
den. Zowel de wetenschappelijke als de 
gewone naam dient duidelijk vermeld te 
worden. 

HET AANBIEDEN VAN GIFSLANGEN, 
ZOWEL IN HET CULTUREEL CENTRUM 
ALS OP DE PARKEERPLAATS, IS TEN 
STRENGSTE VERBODEN!!! 



Slangenliefhebbers die slangen aanbieden die 
onder de 'Conventie van Washington' vallen, 
dienen uiteraard over de nodige papieren te 
beschikken. Inlandse slangen (Coronel/a aus
triaca, Natrix natrix en Vipera berus) zijn wet
telijk beschermd en mogen in geen enkel 
geval aangeboden worden! 

Personen die niet op voorhand gereser
veerd en betaald hebben kunnen alleen nog 
een standplaats krijgen als die nog beschik-, 
baar is! Personen die gereserveerd hebben 
dienen vóór 9u aanwezig te zijn. Alle inlich
tingen zijn schriftelijk of telefonisch te beko
men bij: 
- John Maelfait, 

Gasmeterlaan 238, 9000 Gent. 
Tel./fax: 09/2240089 
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- Robert Jooris, 
Gemoedsveld 3, 9230 Wetteren. 

Tel. 09/369.42.28 
- Jan de Rijbel, 

Neerveldstraat 284, 
1745 Opwijk. 
Tel./fax: 052/359843 

• TERRARIUM- EN 

AQUARIUMBEURS 

Aquarium-terrariumvereniging Bali uit Ber
gen op Zoom houdt op 27 september een 
grote beurs op het gebied van aquaria en 
terraria in de Sotelenmat, Westersingel 40 
in Bergen op Zoom. De beurs is geopend 
van 10 tot 16 uur. De entree bedraagt vijf 
gulden. 




